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P Најјефтинија ауто-школа у граду.
све полазнике бесплатни лекарски
P Запреглед
и полагање прве помоћи.
P Два часа вожње гратис.
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ДРУГА СТРАНА
ГРАЂАНСКА
ПРОМАТРАЧНИЦА
Пише: Синиша Трајковић

Игранка
Старији се сећају како је изгледало „мување” у Панчеву током
шездесетих и седамдесетих година прошлог века, зато је ово
инфо за младе – ништа, брате
мили и сестро слатка, није
ишло набрзака.
Петак вече: прво се накинђуриш, обучеш једину или,
евентуално, једну од две одежде које имаш, па одеш на
Корзо. Тамо – гужвањац! Цуре
у групама стоје, а момци праве
кругове ходајући, обилазећи
око њих. Пуштају „сигнале” на
које оне одговарају осмехом,
спуштеном главом или љутитим тоном. Онда се улоге ротирају.
Потом се оде на игранку.
Размењене позитивне вибрације на Корзоу добијају у кафани епилог: он јој дуго и дубокосмислено збори, па ако
она изабраника узме подруку
да је испрати до куће (и тамо,
можда, пољуби!), онда је срећна, у супротном... мора да буде
стрпљива. Знала су се правила
игре.
Сада су ствари потпуно другачије: припреме за излазак,
одлазак „у игру”, врше се на
друштвеним мрежама, одлуке
се доносе „на кеца”, облачи се
нешто из три ормара пуна гардеробе, варијанта је „соло”, говори се без посебног улепшавања, директно, у главу, а најчешћа вибрација која „улеће”
је она с мобилног.
Пресликана данашња политика, играш како ти у тренутку
одговара...
Можеш да бираш и ако си
обичан смртник. Рецимо, хоћеш да гласаш само на локалним изборима: одеш на бирачко место и јасно и гласно тражиш, тамо пред свима, само
тај листић. Ако смеш.
Смешно би све то било да
није тужно; игранка, наши
преци на небеском корзоу се
као у валцеру окрећу.

Петак, 28. фебруар 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

О ИСТРАЖИВАЊИМА ЈАВНОГ МЊЕЊА ПРЕД ИЗБОРЕ

УЉУЉКИВАЊЕ БИРАЧА, А НЕКАД И ПОДСТИЦАЈ
Предизборне прогнозе
углавном промашаји
Гласач најчешће не
уважава резултате анкета,
води се претходно
изграђеним ставом
Пошто избори прођу, док траје еуфорија победника и правдање оних што
су изгубили, мало је пратилаца политичких (не)прилика који се
сете да прелистају стару
штампу или баце поглед на
интернет како би освежили
сећање на то шта су говориле
предизборне прогнозе. А каквих све ту промашаја има!
Од обнављања вишестраначја у Србији 1990. године
урађено је на хиљаде истраживања и резултати неких
од њих били су прилично
прецизни, односно одражавали су после тога изражену
вољу грађана. Постоји, међутим, мно го ви ше оних са
епохалним промашајима, па
’ладно могу да освоје „титулу” блама године или децени је. Го то во по ла исти не
има у шали да ако желиш да
погодиш победника избора,
боље је да, уместо што пратиш резултате истраживања
јавног мњења који се појављују у медијима, одеш до
најближе кладионице – кладионичарске квоте, не само
у Србији, важе за поузданији
ре пер од обе ло да ње них
процената.
Сами истраживачи кажу: грешило
се и грешиће се! Може ли се, онда,
веровати анкетама?
Гледање у ретровизор
Чему служе анкете? Која је сврха њиховог објављивања у медијима? Да
ли су људи искрени када анкетарима
одговарају на питања о свом политичком опредељењу? Да ли, на крају
крајева, неко истраживање заиста
може да натера некога да преусмери

За просечног бирача прогноза резултата на изборима може да представља само још једну информацију
на основу које би могао да одлучи за
кога ће гласати, али гласач најчешће
не уважава објављене резултате анкета и води се претходно изграђеним
ставом у вези са својим опредељењем. Различита су мишљења у вези с
реалним утицајем објављених резултата истраживања на опредељење бирача: има оних који мисле да је њихов значај евидентан, док с друге

кандидата за кога је бирач иначе
опредељен.
А Срђан Богосављевић из „Ipsos
Strategic Marketing-a” истицао је у
више наврата чињеницу која се у „читању” ових анкета обично занемарује
– истраживања се увек односе на
прошлост.
– Попут гледања у ретровизор, резултати анкета су одговори на прошлонедељно питање: како бисте гласали да су избори данас. Кад тај дан
дође, добро се размисли пре него што

стране, наравно, има и оних што верују да ти резултати не утичу нимало
или утичу веома мало.
Један од оних који верују да је ефекат ових предизборних истраживања
на коначан исход гласања миноран
јесте социолог Срећко Михаиловић.
Овај аутор запажених књига из области истраживања јавног мњења својевремено је у једном интервјуу изјавио да је утицај истраживања безначајан. Додао је:

рука заокружи број што представља
смер којим држава треба да крене.

ГРА ЂА НИ НЕ ИС КРЕ НИ И НЕЋ КА ЈУ СЕ
Испитивачи тврде да на резултате
анкете утиче и спремност учесника у истраживању да искрено или
уопште одговарају на постављена
питања. Они истичу да грађани и
код нас и у свету све чешће одбијају разговор са анкетарима,
или се одлучују за одговоре попут
„не знам” или „нисам о томе
свој глас од једног кандидата ка другоме, или да га у последњем тренутку
мотивише да изађе на изборе? Ово је
сада посебно интересантно у нашој
земљи пред опште парламентарне
изборе, које ће бојкотовати највећи
део опозиције.

размишљао”. Приликом једног истраживања пре две године анкетари су морали уживо, лицем у лице,
да поразговарају с 2.056 грађана
да би нашли 1.500 вољних да учествују у истраживању.
А број оних који одбијају да преко телефона причају са анкетарима много је већи.
– Могу истраживачи да кажу шта
год хоће, бирачи ће гласати онако
како гласају. Уосталом, велико питање је колико и сама кампања доприноси промени бирачког опредељења, или она само мотивише да се
изађе на изборе и да се гласа за оног

Страх од расипања гласова
Стручњаци се не слажу ни око начина на који предвиђени резултати утичу на опредељење гласача. Анализирајући недавно завршене председничке изборе у Хрватској, тамошњи
аналитичар Ивица Релковић навео је
следећи пример:
– Узмимо наслов „Колинда Грабар
Китаровић пада, Милановић и Шкоро
расту”. Ако је неко њиме желео да утиче на бираче, онда је морао да има у
виду више ствари. „Колинда Грабар
Китаровић пада” може да мобилише
Милановићеве присталице, а „Зоран
Милановић расте” да их успава. Нарочито ако то није тачно, а бираче уљуљкујете у лажну сигурност и чините их
лењим, па неће ни отићи на гласачко
место јер верују да њихов кандидат
ионако расте, па му не треба баш и њихов глас у првом кругу. Порука из наслова „Милановић стагнира, а Шкоро
расте” може бити и прецизнија, а уједно и подстицајнија за Милановићеве
бираче да се тргну и изађу на изборе
него што би се то догодило у случају
наслова „Милановић расте”.
Богосављевић каже да ћете „тешко бираче натерати на биралишта

ако кажете да сте много јаки; па, видите да и Вучић стално покушава да
објасни како је слаб”. Према његовом суду, подложни утицају објављених резултата анкета могу да буду они који би желели да се приклоне најјачој странци или кандидату.
То је, међутим, ређи случај. Чешће
ти резултати утичу на оне људе који
се одлучују да уместо кандидата по
њиховом политичком укусу подрже
ону опцију која је најближа том првом избору, али има веће шансе да
постигне успех. При томе се,
како каже Бо го сављевић,
углавном воде страхом од
расипања гласова. То им је
нарочито битно на изборима
на којима постоји цензус, попут ових пред нама, јер се
гласови оних који не пређу
тај праг највећим делом преливају у корист кандидата с
најјачом подршком изашлих
бирача.
Ипак, ако је тачно да се истраживања не врше и не објављују због утицаја на обичне
бираче, коме су онда потребна? Па, ономе ко их наручује
и плаћа, односно политичкој
странци или кандидату на
изборима. Њима истраживање не служи за пропаганду,
већ као показатељ у ком
правцу треба да усмере напоре у кампањи.
Важно је рећи и да иако се,
по правилу, наручилац истраживања предизборног расположења уговором са агенцијом која испитује јавно мњење обавезује да резултате неће публиковати, они често
освану на насловним странама новина. И, што је још занимљивије, разликују се од листа до листа!
Квака је у томе да неко лаже – или
је пре њиховог објављивања резултате истраживања онај ко их пласира
мало фризирао, или је једноставно
измислио анкету, а у медије протурио причу како иза тих података стоји утицајна агенција. Мотиви за такво понашање, кажу упућени, могу
да буду различити – од подгревања
сујете страначких лидера, односно
кандидата, до простог нервирања политичких супарника изношењем
„проверених и тачних података” који
им не иду у прилог.
А грађанима преостаје да се чуде...
Стара је истина да се избори не би ни
одржавали кад би предизборна истраживања била поуздана. Уосталом,
и не сметају, она предизборне дане
чине занимљивијим.
За крај, још једна чињеница: Американци су, као и у свему другоме,
најнапреднији. У САД на основу понашања потенцијалног бирача на интернету страначки активисти „знају”,
или боље је рећи процењују за кога
ће он гласати, и то често пре него
што бирач сам постане свестан који
му је кандидат најдражи.
С. Трајковић

ЈАПАНСКА ДЕЛЕГАЦИЈА У НАШЕМ ГРАДУ

За оздрављење животне средине
У Тојоку се вратиле
црне роде

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Грађанска култура.
Улица Косте Абрашевића, ових дана
Снимио: Александар Живковић

Поводом сарадње у вези с пројектом
за унапређење стања животне средине у Панчеву, кроз сарадњу између
јапанске Академије, Градске управе,
индустрије и грађана, под покровитељством Јапанске агенције за међународну сарадњу – JICA, стручњаци
из Земље излазећег сунца посетили
су 20. фебруара наш град. Руководилац пројекта у Јапану биће др Такеши Накано са Универзитета Осака, а
у Србији ванредни професор др Владимир Бешкоски с Хемијског факултета Универзитета у Београду.
Циљ пројекта који ће трајати три
године, до децембра 2022, јесте да
развије људске ресурсе који ће моћи
самостално да предузму мере за побољшање стања животне средине и
даље истражују емисију загађивача.

Биће спроведена и обука за мерење
загађујућих супстанци у животној
средини, анализу, процену ризика и
спречавање загађења, као и управљање њиме. Радиће се на административним мерама и спровешће се едукација локалног становништва. Пројекат ће се бавити испитивањем муља у
Поњавици и мониторингом птица,
анализом земљишта ван и унутар „Пе-

трохемије” и управљањем комуналним отпадом на територији Панчева.
Подсећамо, већ је
спроведен један JICA
пројекат: „Подизање капацитета за анализу и
мере смањења дуготрајних органских загађујућих супстанци у Србији”.
Због свега наведенoг
Градско веће je прихватило текст споразума свих релевантних
страна, па ће Панчево имати техничку
сарадњу с Јапаном. Пројекат је у тој
земљи добио назив „Рода”, јер су због
употребе пестицида при гајењу пиринча нестале црне роде на подручју града Тојоке, а он је потом предузео мере
које су довеле до повратка ових птица
на пиринчана поља и оздрављења екосистема.
С. Т.
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ЗАРАЗА ИЗ ИТАЛИЈЕ ПРЕШЛА У ХРВАТСКУ

НОВЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ

ИСТИНЕ И ЛАЖИ О КОРОНАВИРУСУ

Завод „Панчевац”
први у свему

Хоће ли нова болест
заобићи Србију?
До среде, 26. фебруара, било је
потврђено више од 80.000 случајева заразе вирусом Ковид19 у свету, од чега 77.660 у Кини. А од последица заразе умрло је укупно 2.707 особа, од којих 2.664 у Кини. Последње вести јављају да епидемија у тој
земљи јењава, али зараза се сада примакла нама. У Италији
је регистровано више од 300
случајева заразе (умрло једанаесторо), а у Хрватској су изолована двојица заражених...
Министарство здравља Србије саопштило је да су неке касарне код нас предвиђене за карантин, мада заразе још нема.
А да ли ће је бити – не знамо!
Човечанство се и до сада суочавало са сличним епидемијама, па је преживело. Лекари
кажу да је овај вирус попут грипа и да велика већина заражених оздрави без последица, а
да су угрожене особе – као и у
случају грипа – оне чији је имунитет ослабљен.
Али оно што коронавирус чини посебним јесте поплава информација и дезинформација,
какве није било у случајевима
SARS-а, MERS-а, зике, еболе и
других сличних епидемија.
Сви све знају: и да су вирус
на пра ви ли Аме ри кан ци да
ослабе Кину, и да је настао у
супи од слепог миша, а да се
лечи белим луком, витамином
Ц или – варикином!
Светска здравствена организација је због ове болести од речи „информација” и „епидемија” сковала израз „инфодемија”.
Прва жртва „инфодемије” је
истина, а последица – паника!

Зато, поновимо оно што је
научно утврђено и што заиста
знамо о коронавирусу.
Који су симптоми и како се
шири коронавирус?
Вирус се преноси са човека на
човека капљицама пљувачке
при кијању и кашљању.
У блажим случајевима симптоми су као код грипа: повишена температура, кашаљ, оте-

жано дисање, болови у мишићима и умор. У тежим – последице заразе су тешка упала плућа, синдром акутног отежаног
дисања, сепса и септички шок,
који могу да проузрокују смрт
пацијента.
Ко је изложен посебном ризику од компликација?
Пре свега су угрожене старије
особе и особе с хроничним болестима, као што су повишени
притисак, срчане болести, дијабетес, поремећаји у раду јетре и болести дисајних органа.
Како се заштитити?
Прање и дезинфекција руку су
кључни за спречавање инфекције. Руке треба прати често и
темељно сапуном и водом најмање 20 секунди. Када сапун и
вода нису доступни, може се

користити дезинфицијенс који садржи најмање 60 одсто алкохола. Вирус улази у тело кроз
очи, нос и уста, па се зато препоручује да се ови делови тела
не дирају неопраним рукама.
Колико су корисне хируршке
маске?
Маске доста ефикасно спречавају ширење инфекције с болесних на друге људе, а мање

су корисне у заштити здравих
особа. За уобичајен контакт са
оболелим довољни су хируршка маска и одржавање удаљености од најмање једног метра од болесника.

употребе потребно је време.
Човечанство је тек сада добило вакцину за еболу, која је
регистрована 2014. Што се лекова тиче, Кинези су покушали примену лекова који су пре
неколико година коришћени
у лечењу еболе, али се тек чекају клиничке студије које би
доказале њихову ефикасност.
До тада остају само постојећи
лекови који смањују симптоме болести.
Да ли се вирус преноси преко
писама и пакета?
Нема доказа да коронавирус
може да се шири преко предмета, нити је негде забележено да је пренет преко поштанских пошиљки. Вирус само извесно време може да преживи
изван човековог организма. Сви
доступни подаци упућују на то
да је за пренос са човека на човека потребан блиски контакт
какав је у породици, или приликом лекарског прегледа, што
је разлог заразе код здравственог особља.
Треба ли одлагати путовања и
седети код куће?
Док је вирус углавном „живео”
у Кини, препорука је била да се

ОТ КА ЗА НЕ ТУ РЕ ПАН ЧЕ ВО –ВЕ НЕ ЦИ ЈА
Панчевачки туроператори до среде, 26. фебруара, нису добили никакво званично упутство за организовање путовања
у северну Италију, где је коронавирус однео једанаест живота до сада. Али откако је тамо болест регистрована, ниједна
тура из Панчева није отишла у Венецију и Милано. У агенцијама кажу да је разлог – недостатак заинтересованих.
Постоји ли вакцина против коронавируса?
Требало би да прва тестирања
вакцине почну у јуну, али за
њено испитивање и почетак

„ако се баш не мора, не путује у
Кину”. Али откако је вирус стигао у Европу, све чешће се чују
препоруке да се „на пут не иде
без преке потребе”.
Р. П.

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.
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, Опште болнице Панчево и са Института „Дедиње” у Београду.

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 хематолошкобиохемијској лабораторији
те установе пацијенти већину верификованих, контролисаних и сумираних резултата могу добити за свега
сат времена.

ГИНЕКОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ
Пакет 1
– гинеколошки преглед
– папатест
– вагинални брис
– цервикални брис
– колпоскопија
– ултразвук
Цена: 6.000 дин.

Пакет 2

Пакет 3

– гинеколошки преглед
– папатест
– вагинални брис
– цервикални брис
– колпоскопија
Цена: 4.000 дин.

– гинеколошки преглед
– вагинални брис
– ултразвук
Цена: 4.000 дин.

Др ВЕСНА НОВИЧИЋ ЂОНОВИЋ
Дом здравља Палилула

ОФИЦИР САМ, ТИМ СЕ ДИЧИМ

Конкурси за војне школе отворени до 15. марта
Војна академија ће ове године
уписати 177 кадета из цивилства, док ће Медицински факултет ВМА примити 25 кадета на студије медицине. Војна
гимназија уписаће 105 дечака
и девојчица у први, 15 ученика
у други и 10 ученика у трећи
разред. У Средњој стручној војној школи има 50 места за ученика оба пола из грађанства.
Основни разлози за традиционално велико интересовање

ПРОТЕСТ

И друга литија
у Панчеву
Ви ше сто ти на Пан че ва ца
присуствовало је у недељу
молебну подршке Српској
православној цркви и народу Црне Горе у Храму Успења Пресвете Богородице у
Панчеву.
Након молебна градом је
прошла литија све до крста
у Градском парку, где су се
окупљенима обратили говорници: архијерејски намесник
протојереј-ставрофор Радослав Радмановић и историчар др Александар Раковић.
Гуслар Славко Алексић отпевао је „Зидање Раванице”.

младих за упис у војне школе
јесу врхунско образовање и одлични услови школовања, бесплатан смештај и исхрана у
интернатима, целокупна наставна литература и коришћење савремених капацитета за
ваннаставне активности.
Сви кадети и ученици имају
могућност учешћа у бројним
научним, културним и спортским секцијама и такмичењима, коришћења најсавремени-

НЕ ПРОПУСТИТЕ

јих спортских капацитета и
бројне друге погодности које
обезбеђују војне школе.
По завршетку војних школа
полазници добијају сигуран
посао у окружењу које омогућава успешан професионални
развој и стално стручно и каријерно усавршавање.
У акцији „Отворена врата”
ученици и родитељи могу да
посете војне школе сваке суботе током трајања конкурса

СТАТИСТИКА

Наш човек на
„Беовизији”

Просечна плата
57.996 динара

Панчево ће ове године имати
представника на „Беовизији”,
такмичењу на којем ће бити
изабран представник Србије на
„Песми Евровизије” у Ротердаму. Наш суграђанин Милан Бујаковић извешће песму „Нити”, чији је аутор такође Панчевац, Петар Пупић, који је завршио познати амерички универзитет за музику „Беркли”, и
то као стипендиста.
У стварању ове песме учествовали су и Милан Бјелица,
продуцент, као и Лука Рацић,
који нам је познат као члан
бенда „Буч Кесиди”.
– Ово је комплетно панчевачка песма, имамо само гошћу из Сомбора, Оливеру Поповић, која има свој сегмент у
једном делу песме. Иначе цела
екипа је из Панчева и част нам
је да представљамо наш град
на тако значајној манифестацији као што је „Беовизија” –
рекао је Милан Бујаковић.
Милан Бујаковић ће наступити на другој полуфиналној
вечери, коју можете пратити у
суботу, 29. фебруара, од 21 сат,
на првом програму РТС-а.
Д. К.

Просечна децембарска нето
зарада у Панчеву износила
је 57.996 динара – саопштио
је Републички завод за статистику. Децембарска плата је била виша за 2.682 динара у односу на новембарску.
У Јужнобанатском округу
у децембру се у просеку зарађивало 57.925 динара, а
највише су зарађивали Вршчани – 67.196 и Ковинци
– 62.986 динара. Најмања
зарада била је у Ковачици –
44.853 динара.
Просечна плата у Србији
у децембру 2019. године била је 59.772 динара.

од 11 до 13 сати. У разговору с
наставницима, кадетима и ученицима добиће све потребне
информације, а биће у прилици да обиђу смештајни простор, учионице и кабинете где
се одвија настава.
О условима конкурса за пријем у војне школе заинтересовани се могу информисати у
магазину „Одбрана” и на вебсајтовима војних школа и Министарства одбране.

ПРОЈЕКАТ ФОНДА Б92

Бесплатне обуке
за жене
У оквиру пројекта „Оснаживање жена на тржишту рада и
развоја малих бизниса”, у од 6.
до 8. марта, у просторијама
удружења „Руке”, биће организоване бесплатне целодневне
радионице личног развоја. Програм је намењен свим женама
с територије Панчева, посебно
онима које су незапослене или
су на почетку развоја својих
бизниса, као и чланицама женских удружења.
Кандидаткиње могу да се пријаве слањем следећих података
на onasnazivanje@fondb92.org:
име и презиме, телефон, имејл
адреса и радни статус (запослена/незапослена/самозапослена).
Такође, пожељно је да поред
ових података кандидаткиње
пошаљу до пет реченица о себи
и свом радном искуству (уколико га имају). Рок за пријаву
је среда, 4. март, а кандидаткиње ће потврду о учешћу на радионицама добити 5. марта.
Додатне информације се могу добити путем имејла onasnazivanje@fondb92.org. Овај
пројекат спроводи Фонд Б92,
а подржала га је агенција „UN
Women”.
Д. К.

Заказивање радним данима 7–14
Вука Караџића 1, Телефон: 013/21-90-900
У Заводу ће ускоро поТако сада корисници услуга Завода „Панчевац” имају чети да се проводи и амбуприлику да суботом ураде лант на хи рур ги ја, а све
ултразвучни преглед абдо- интервенције, као и додатмена и мале карлице, који не хируршке и консултаобавља радиолог др Жељка тив не пре гле де оба вља ће
Ко ва че вић из Кли нич ког др Го ран До дев ски, спе цијалиста абдоминалне хицентра Србије.
Такође суботом, заинте- рургије из Опште болнице
ресовани могу да ураде и Панчево.
Због свега овога не чуди
све врсте ултразвучних прегледа срца, а ускоро ће се у чињеница да све већи број
Заводу „Панчевац” радити Панчевки и Панчеваца бии преглед сондом преко јед- ра Завод „Панчевац”, посебњака (ТЕЕ). И за ове услуге но онда када је неопходно
ангажован је један од во- урадити прегледе и аналидећих стручњака у тој обла- зе на једном месту и добити
сти – dr sc. med. Слободан резултате што пре. С тим у
ве зи, тре ба
Томић, карподсетити и
диолог, докна то да се у
тор ме ди Заводу, прицинских наме ра ра ди,
ука и магистар карди- У Заводу се све врсте све врсте лекарских увео ло ги је са лекарских уверења
рења издају
Института
из
да
ју
за
мак
си
мал
но
за мак си „Дедиње”.
С у б о т о м два сата, а све аналзе мал но два
сата.
спе ци ја ли - и прегледи обављају
Као и увек
стичке ОРЛ
до са да, и
прегледе ра- се на једном месту.
овог месеца
ди др Горан
су у Заводу
Митевски из
панчевачке Опште болни- за клијенте осмишљени и
це, ендокринолошке др Гор- нови пакети услуга по изудана Вељовић, такође из Оп- зетно повољним ценама, а
ште болнице, а уролошке више о томе, као и о додатњихов колега из исте уста- ним по год но сти ма ко је
нове др Небојша Тасић. За оства ру ју сви они ко ји
прегледе из области гине- поседују лојалти картице
кологије задужена је др Ве- Ауто-центра „Зоки”, поглесна Новичић Ђоновић из дајте на рекламним странама актуелног броја нашег
Дома здравља Палилула.
Као што је већ наглаше- листа.
Додатне информације моно, сви набројани специјалистички прегледи обавља- жете добити путем телефоју се само суботом, а зака- на За во да „Пан че вац”
зују се радним данима пу- 013/21-90-900 и 013/21-90тем телефона 013/21-90-900 903, а новости пратите и на
сајту www.zavodpancevac.rs,
и 013/21-90-903.
Сваког радног дана у За- као и на „Фејсбук” страниД. К.
воду „Панчевац” могуће је ци Завода.
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ПОЛИТИКА
КОНЦЕПТ

Питање Косова ће традиционално бити жртва и током
предстојеће предизборне кампање. Надам се – последњи
пут. Притом ће део опозиције покушати да надмаши
неодговорност власти. Делови српске опозиције, они који су скренули и удесно и у бојкот, очигледно ће се трудити да свој патриотизам докажу тако што ће покушати
да буду већи католици од папе. Они који су се у опозицији удружили с националистима тешко ће у будућности
моћи да задрже демократски епитет.
(Драмски писац Ненад Прокић, „Данас”, 24. фебруар)
* * *
Истицање мигрантске проблематике у први план показује да су се изгледа исцрпеле неке друге теме. Политичари који нису успели да понуде никакво решење за неке
друге теме сада, чини ми се, користе сличну реторику
коју смо видели и у неким западним земљама. Како мигранте нема ко да брани и како они немају свој глас, све
ове кампање против миграната видим као подизање предрасуда, ширење страха и ксенофобије, а на крају чак и
узнемиравање јавности.
(Директор Центра за заштиту и пружање помоћи тражиоцима азила Радош Ђуровић, DW, 20. фебруар)
* * *
Овакав текст закона не одговара никоме осим држави,
јер закон не успоставља јасан механизам који даје могућност да се у сваком појединачном случају истражи
судбина детета за које се сумња да је нестало, већ у свом
тексту крије намеру државе да овакве случајеве затвори
простом накнадом штете. Влади Србије из неког разлога
очигледно није у интересу да се сазна истина о томе где
се налазе та деца и ко је све био умешан у крађу беба, јер
је за такву врсту кривичног дела било потребно организовати широку мрежу учинилаца и ми само можемо да
наслутимо шта би било откривено када би се те истраге
спровеле до краја.
(Адвокатица Милена Васић, VOICE, 22. фебруар)
* * *

Петак, 28. фебруар 2020.
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ТРИБИНА „ВОЈВОЂАНСКОГ ФРОНТА”

НА ИЗБОРЕ СА УГЛЕДНИМ ПАНЧЕВЦИМА
Каква предаја,
резервни положај
немамо, спремни смо
да се боримо –
поручује Чанак
Председник ГО Лиге социјалдемократа Војводине Данаил
Вучковски био је први говорник
на трибини „Војвођанског фронта” 24. фебруара у „Купеу”. Он
је подсетио на то да опозиција
бојкотује седнице Скупштине
града „јер је то обична гласачка
машинерија”, али да истовремено поставља одборничка питања на која нико не одговара.
Међу онима који су се обратили публици био је и Ненад
Чанак, председник ЛСВ-а.

– Због свега овога и зато што
смо игнорисани, панчевачки
„Војвођански фронт”, односно
Лига са својим савезницима и
коалиционим партнерима, започели су преговоре с локалним политичким организацијама, групама грађана и угледним појединцима, како бисмо

мреже у насељеним местима,
заустављени пошто су лигаши
изашли из војвођанске администрације.

створили још шири фронт који ће наступити на предстојећим изборима. Ово је најава
онога што ће се десити врло
брзо, пошто се договори приводе крају – нагласио је Вучковски.
Напоменуо је и да су сви пројекти финансирани из покрајинских фондова које је покренуо ЛСВ, као што су уређење
ка на ли за ци о не и во до вод не

овако и ког тачно дана смо допустили да нам се све ово деси?
Онда је одговорио: „Оног када
је пала Војводина – 6. октобра
1988; прошле су 32 године и неће бити да није било шанси да
се нешто промени, било је”.
– Како то неки замишљају
да ураде? Овако: хајде сада да
сви заједно одлучно не радимо ништа. Тј. ево му нека сада
сам влада, а онда ћемо једног

Јасна математика
Ненад Чанак, председник ЛСВа, на почетку је упитао публику:
колико се већ година срећемо

Преговори с локалним
политичарима
Вучковски је критиковао јавно-приватно партнерство у сфери јавног превоза речима да је
Лига предложила да „због великог егзодуса младих са села,
они што се школују у градовима треба да имају бесплатан
превоз”, на шта није стигао никакав одговор. Као примере недомаћинског понашања градских власти према становницима села навео је цену за одношење смећа која се обрачунава по квадрату уместо по броју чланова домаћинства, доловачке проблеме са уништених
2.000 хектара земље...

дана, после прелазне владе, ми
доћи да владамо. Коме није јасна математика: уз мању излазност на изборе, за исти број
гласова које освојиш добићеш
више посланичких места? А
мени зато кажу: ти си издајник, све гледаш кроз математику. Једноставно је: ако хоћемо да победимо, морамо да
изађемо на изборе – поручио
је Чанак, уз опаску да је и Слобо дан Ми ло ше вић из гле дао
непобедиво.
Додао је да се избори морају
добити, а да се то можда неће
десити не зато што „ових других има превише”, већ „јер су
успели да нас наведу да кажемо – не вреди”.
– Ма, каква предаја! Резервни положај немамо, нећу никуд ван Војводине да идем.
Млади могу да оду на милион
места на планети и да се врате
само на једно – кући, а то је
Војводина. Ми старији морамо да им обезбедимо да имају
где да се врате. С пријатељима
смо ство ри ли „Вој во ђан ски
фронт”, јер је исувише крупних ствари против којих се морамо заједнички борити – закључио је Чанак.
На трибини су говорили и
покрајинска посланица Сандра
Ристић, председник Демократског савеза Хрвата Војводине
Томислав Жигманов и председ ник Вој во ђан ске пар ти је
Александар Оџић.

РАСЛОЈАВАЊА У СРПСКОЈ РАДИКАЛНОЈ СТРАНЦИ

Једни отишли, други се вратили
Различити ставови
потпредседнице
Скупштине
АП Војводине и
народног посланика
* * *
Живимо у чудном друштву у коме влада отоманска корупција и британска бирократија. Кад се те две ствари
споје, то је страшно и неиздрживо. Ово је једна дубоко разорена земља у којој је човек понижен, а живот обезвређен. Живимо у медијски потпуно затвореној земљи. Мислим да је контрола информација и, што је много горе,
манипулација информацијама досегла ниво који никад
није постојао. Џабе су и друштвене мреже. Овде се одавно
направила атмосфера, пре свега у власти, да када неко
мисли другачије од онога што се говори, одмах је издајник, продана душа, најгори на свету. А тај је модел, нажалост, преузела и опозиција. Овде се догодило да кад неко
мисли своје, мора бити одбачен. Ми смо постали подељено орвеловско друштво. С једне стране су ови који говоре
да овде никад није било боље, а с друге они који имају врсту радикалности коју, мислим, грађанска опција не би
смела да има. Овакву власт смо можда заслужили, али
овакву опозицију сигурно нисмо. Ни са једне стране не
видим никог ко улива поверење и даје наду. А чак ми се
чини да нико искрено и не мисли да ће бити боље.
(Редитељ Срђан Голубовић, „Блиц”, 23. фебруар)
* * *
Једно незрело друштво коме су стално потребне вође,
очеви, и које је свога премијера филозофа мучки убило,
неће још дуго имати прилику да сазри и ослободи се очеве тираније. Ми, једноставно, још увек нисмо спремни
да живимо цивилизовано. Када донесемо ту одлуку и
почнемо да градимо друштво по својој мери и достигнућима, видеће се излаз. Овако, неко је рекао, светло на
крају нашег тунела је у ствари воз који нам јури у сусрет.
(Редитељ Горан Марковић, „Недељник”, 20. фебруар)
* * *
Ја мислим, рецимо, да опозиција, која, да кажем, као мува без главе лута, у ствари треба да се фокусира на локалне изборе где год постоји могућност да победи. Тако
је Милошевић пао. У Београду за време Милошевића ја
нисам имао ни једну једину изложбу, док сам у другим
градовима имао и по неколико изложби.
(Карикатуриста Предраг Кораксић Коракс, „Нови магазин”, 20. фебруар)
* * *
Нови потези опозиције у вези с бојкотом уносе збрку у јавност, док владајућа структура јасно говори шта хоће и који су јој циљеви. Створена је слика да имате неколико групација. Групацију на власти, групу која хоће да бојкотује,
групу која хоће па неће да бојкотује, групу која неће да
бојкотује. Збрка која настаје велики је проблем за грађане.
(Новинар Норберт Шинковић, телевизија Н1, 25.
фебруар)

Српска радикална странка, која је пре дванаест година постала извор кадра сада владајућег СНС-а, а од чега се никада није опоравила, поново мења персонални састав, и то у
оба смера – неки одлазе из партије, други се враћају у њу.
На и ме, пот пред сед ни ца
Скупштине АП Војводине из
редова радикала Панчевка Смиљана Гламочанин Варга изјавила је да је напустила странку, као и „значајан део банатских функционера СРС-а”, и
да су основали „Покрет за Банат”, чија ће бити председница. Истовремено, народни посланик Петар Јојић на конференцији за новинаре обзнанио
je да се двојица бивших радикала враћају из СНС-а у СРС.

Покрет за Банат
Смиљана Гламочанин Варга рекла je новинарима да је приликом одлучивања о напуштању СРС-а пресудно било њено
сазнање о пријему Милутина
Јеличића Јутке у СРС, те да ће
„Покрет за Банат” из два разлога – борба за социјалну правду и поштовање према Слободану Милошевићу – подршку
на изборима дати СПС-у.
Подвукла је да поштује Војислава Шешеља и дугогодишњи рад с њим, али да су спекулације да ће Јутка бити један од потпредседника СРС-а
и четврти на изборној листи за
Народну скупштину, као и кадровска решења и политичке
одлуке у странци у претходне
две године, довели до тога да
она више не буде део СРС-а.
– Знате, ја имам ћерку, сви
имамо у окружењу и пријатеље и рођаке и кумове и комшије који имају ћерке и сестре, ми заиста не желимо да
живимо у држави у којој ће
такве личности запошљавати
жене – објаснила је свој став у
вези с Јеличићевим пријемом

Петар Јојић и Игор Ставревски
Смиљана Гламочанин Варга и
додала да ће до избора остати
на функцији потпредседнице
Скупштине АП Војводине.
Она је последњег дана јануара поднела оставку на све функције у СРС-у, а већ сутрадан је
добила подршку од Јужнобанатског окружног одбора, као
и од руководстава општинских
одбора из региона и колега у
средњем и северном Банату.
Смиљана Гламочанин Варга је
казала да је „цео Банат показао
непослушност оставкама”, а да
је идеја „Покрета за Банат” да
буде „патриотско удружење грађана, у којем су добродошли
сви они што се нису огрешили
о отаџбину и народ, и сви који
су спремни да се вредно и поштено боре за бољи живот свих
у Банату”.
У „Покрету за Банат” сада су
троје посланика покрајинског
и два одборника локалног парламента, као и одборници из
скупштина градова и општина
из целог Баната.

Наплата чланарине
У панчевачким просторијама
СРС-а, 25. фебруара, Петар Јојић, народни посланик и члан
Централне отаџбинске управе
и Из вр шног од бо ра СРС-а,
одржао је кон фе рен ци ју за
новинаре. На почетку је рекао
да су два одборника локалне
скупшти не – Стан ко Бо го сављев и Игор Ставревски –

напусти ла Срп ску на пред ну
странку и вратила се у редове
радикала и додао да ће се „укључити у рад странке на пословима које су и раније обављали”.
Надовезао се Ставревски речима да су „узроци одласка из
Српске радикалне странке у
међувремену отклоњени, па нису постојале препреке за наш
повратак”. Прецизирао је да су

када је у питању наплата чланарине од чланства. Они су поступали мимо статута Српске
радикалне странке, са чиме се
ми не слажемо. Њихова прича
о Јутки је једна потпуна измишљотина! Смиљана Гламочанин Варга је напустила странку пре него што је Јутка ушао у
партију. Изјаве које је дала су
непримерене и не доликују часном човеку. Ми чистимо редове у својој странци тамо где
увидимо да чланови крше статут. Она је поднела оставку
када је видела у каквој је ситуацији, а све остало су њени изговори. То не стоји и ми се више нећемо бавити њоме и она
нас више не интересује.
На питање новинара да прокоментарише поновно занимање Међународног суда у Хагу
за Вјерицу Радету и њега, који
су оптужени да су претњама и
подмићивањем утицали на сведоке оптужбе у хашким процесима против лидера радикала Војислава Шешеља, Јојић је
одговорио да је „Виши суд у
Београду донео одлуку да нема услова и разлога за њихово

Смиљана Гламочанин Варга
њих двојица у време преласка
у СНС „били одбачени од тадашњег руководства радикала
у Панчеву”.
Јојић је потом најавио персоналне измене у градском и окружном одбору странке, „чиме ће
се одбори консолидовати”.
– Смиљана Гламочанин Варга и још неки председници општинских одбора поднели су
оставке зато што је проверама
утврђено да је у њиховом раду
било бројних неправилности

изручење”, односно да „Србија
неће кршити своје законе”.
Казао је и да је бранио Шешеља онако како му „етика
налаже, у складу с нашим законодавством и међународним
стандардима”.

Страну припремио

Синиша
Трајковић
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ПОВОДОМ ДАНА ДРЖАВНОСТИ НАГРАЂЕНИ НАЈУСПЕШНИЈИ УЧЕНИЦИ

ПОНОС НАШЕГ ГРАДА

Подршка фондације
из Кембриџа

Да успех не буде само
статистика
Тринаесторо ђака из Панчева добило
је уређаје таблете поводом Дана државности Србије.
Локална самоуправа је уприличила свечаност у среду, 26. фебруара, у
малој сали градске куће. Тијана Јакшић, Илија Тепшић, Огњен Петров,
Александар Цуцић, Веселин Врачар,
Лазар Војновић, Ана Бојковић, Ања
Шушњар, Угљеша Кузманов, Кристина Пандуров, Михајло Милутинов,
Никола Лав Брцански и Милош Стефановић – најуспешнији су ученици
из Панчева, који су освојили награде
на такмичењима и смотрама у земљи
и иностранству из математике, физике, историје, ликовне културе, техничког итд. Поклоне им је уручио
градоначелник Саша Павлов.
– Драго ми је што смо ове године,
први пут, увели сретењско даривање,
поводом обележавања Дана државности, али је ванредни распуст одложио
уручивање таблета ђацима који су
прошле године освојили награде на
Тијана Јакшић, студенткиња прве
године Математичког факултета у
Београду и бивша ученица панчевачке Гимназије „Урош Предић”:
– У четвртој
години сам била
првак државе у
математици. Није први пут да ме
Град награђује
за остварене резултате. Никада
се нисам такмичила због награда,
али ми оне много значе јер показују да неко прати мој рад и моје
успехе. То позитивно утиче на
сваког од нас. Штребери полако
постају кул.

Девет ученица Основне школе „Јован Јовановић Змај” освојило је
на гра ду на ли ков ном кон кур су
„Нацртај своју идеалну школу” који је расписала хуманитарна орга ни за ци ја „Рај монд Ни ко лет
траст” из Кембриџа. Изложба свих
радова који су учествовали на конкурсу и додела награда уприличене су 22. фебруара, у Галерији
Милорада Бате Михаиловића, у
при су ству Кри сти не Хил чен ко,
осни ва чи це ове ху ма ни тар не
организације.

републичким и међународним такмичењима. Ово је мали знак пажње,
али овим чином желимо да пошаљемо поруку награђенима да и даље
остану вредни, али и њиховим вршњацима да се угледају на успешне
ђаке. Желимо да успоставимо нови
систем вредности у нашем граду где
знање, вредноћа, воља и добра намера побеђују. Ви сте наш понос – рекао
је градоначелник на крају свог обраћања и пожелео награђенима среће,
здравља и много успеха на професионалном плану у наредном периоду.
Саша Павлов је овом приликом изразио захвалност родитељима и наставницима, који су такође заслужни
за ова велика постигнућа панчевачких ђака.

Наде Панчева
Идеја о сретењској награди потекла је
из ресора образовања и, према речима
Татјане Божић, чланице Градског већа
задужене за образовање на територији
нашег града, локална самоуправа већ
годинама награђује успешне панчевачке ђаке за Дан града Панчева, добитнике престижних републичких и међународних признања, али и вуковце,

ученике генерација основних и средњих школа, као и најбоље студенте.
– Сваке године све је више ђака на
листама за награђивање и због тога
нам је веома драго. Трудимо се да их
промовишемо и да их уважимо где
год можемо и како год можемо. Као
граду, веома нам је важно да у Панчеву живе и раде надарена и вредна
деца која верују да знањем могу да
остваре своје циљеве и жеље. Ми смо
поносни на ову децу и увек ћемо се
трудити да пронађемо средства да их
наградимо – рекла је Татјана Божић.

Брига о талентима
Још пре више од десет година панчевачка локална самоуправа сагледала је значај додељивања симболичних, али престижних награда којима Град жели да укаже надареној
панчевачкој омладини захвалност за
уложени труд. Брига о младим талентима кроз пружање финансијске
подршке и јавно истицање вредности којима они теже пример је добре
праксе локалне самоуправе. Иако су
средства симболична, битан је гест
који доказује спремност наше локалне заједнице да подржи оне који свој

успех граде на марљивом раду и великом одрицању.
Порука је јасна, намера такође: промовисати успешне младе људе који
представљају позитивне узоре у друштву
и помоћи им колико је то могуће.
Огњен Петров, ученик трећег
разреда Математичке гимназије
у Београду:
– Прошле године сам освојио прву награду
из математике
на републичкој
смотри истраживачких радова. Рад у Центру
за таленте „Михајло Пупин”, који
похађам од четвртог разреда
основне школе, помогао ми је у
томе. Ово је једно ново искуство
за мене, јер је писање научног
рада отворило нови аспект на пољу математике. Свака награда у
животу много значи.

ВЕСТ ИЗ ШКОЛЕ „БРАТСТВО–ЈЕДИНСТВО”

Изложба о Ани Франк
Занимљива изложба о Ани Франк
отворена је почетком овог месеца у
Основној школи „Братство–јединство”.
Ову активност су осмислиле и реализовале професорка српског језика Ана
Кајловиц и библиотекарка Гордана
Ранимиров, у сарадњи са организацијом „Terraforming”.
Према речима Ане Кајловиц, изложба се састоји из два дела: први прати историјски развој догађаја у животу Ане Франк, а други се бави њеним
литерарним стваралаштвом.
– Ученици су на радионици, која
траје 45 минута, имали прилику да
по гле да ју и крат ки до ку мен тар ни
филм о Ани Франк и њеној породици

и да затим прођу кроз изложбу која
прати њен живот и живот породице
и пријатеља заробљених у скровишту,
заједно са историјским контекстом
рађања нацизма, Другог светског рата и Холокауста. Изложба обилује документарним и цитатним материјалом и фотографијама и визуелно је
високог квалитета. У последњем делу радионице ученици добијају материјал помоћу којег самостално истражују поставку и решавају креативне задатке. Радионица је конципирана тако да, поред едукативне културно-историјске и етичке димензије,
истакне вредност читања и писања и
подстакне ученике на самостално

Занимљивија
настава

Завршен први круг пријава
Омогућено флексибилно
усавршавање
Покривени трошкови
превоза и исхране
Овогодишњи конкурс за студентску
праксу „NIS Calling” био је отворен до
26. фебруара. Детаљним процесом селекције биће одабрано укупно осамдесет студената, а пракса ће се одвијати у три циклуса. Прва група учесника, њих двадесет, у априлу ће започети стручно усавршавање у радним јединицима НИС-а у Београду,
Новом Саду, Зрењанину и Панчеву.
На конкурс су могли да се јаве студенти организационих наука, заштите животне средине и заштите на раду, техничких наука, правног, економ-

Зоран
Станижан

ског, машинског, рударско-геолошког,
природно-математичког, електротехничког и технолошког факултета. У
овом циклусу програма „NIS Calling”
учесницима је омогућено да праксу
оба ве у го то во свим сек то ри ма

компаније (продаја, финансије, IT,
маркетинг, набавка, HSЕ, прерада
нафте, нафтни и технички сервис, истраживање и производња нафте и гаса, функција за стратегију).
НИС и ове године наставља традицију стручних пракса за најталентованије и најамбициозније студенте. Како би им омогућила више флексибилности за праксу, компанија је 2019.
године покренула нови концепт програма „NIS Calling”, који се заснива на
320 сати праксе коју одабрани студенти могу да искористе током три месеца и ускладе их са обавезама на факултету. Овај програм омогућава студентима треће, четврте и пете године
студија (мастер или апсолвентске), свежим дипломцима, као и држављанима наше земље који студирају у иностранству да током различитих сезона
у години конкуришу за праксу у НИСу, у складу с траженим позицијама.
Сваки студент ће имати свог ментора који ће пратити његов развој и
бити му ослонац и подршка током
адаптације на нову пословну средину
и реализације свих активности. Поред

Задатак да нацртају своју идеалну школу добили су ђаци „Змајеве школе” пре неколико месеци. Од октобра прошле године ова
фондација помаже школу „Јован
Јовановић Змај”, а ова изложба
дечјих радова је само још један у
низу пројеката које су ове две институције реализовале. На самом
почетку овог догађаја присутне је
поздравио учитељ школе ОШ „Јован Јовановић Змај” и један од
координатора овог пројекта Предраг Старчевић, а потом су наступили некадашњи и садашњи
ђаци. Максим Крумес је на виолини одсвирао композицију Франца Листа, а Теодора Гњидић и Сара Цветић извеле су познату нумеру Мајкла Џексона „Heal the
World”.
Након упознавања с циљевима
и досадашњим радом ове фондације уследило је проглашење победника ликовног конкурса. Главну награду, лаптоп, освојила је Анђела Мандрини.

ИЗРАДА НОВЕ СТРАТЕГИЈЕ
ОБРАЗОВАЊА

изра жа ва ње – об ја сни ла је Ана
Кајловиц.
Она је додала и то да су на часовима грађанског васпитања ученици с наставницом Лидијом Борбанди Варгом гледали документарни филм о Ани Франк и тиме целовито сагледали проблем дискриминације и угрожавања права на
сло бо ду кре та ња, из ра жа ва ња и
стварања.
Изложба је отворена до четвртка, 27. фебруара, а били су позвани да је погледају и ученици свих
школа с територије града и припадајућих села. Неколико школа се
одазвало том позиву.
Д. К.

СТРУЧНА ПРАКСА У НИС-у

Страну припремиo

ОТВОРЕНА ИЗЛОЖБА
РАДОВА УЧЕНИКА

практичног ангажовања, учесници ће
имати шансу и да се додатно образују
и развију своје вештине у оквиру Корпоративног универзитета компаније
НИС, чији су гостујући предавачи најугледнији стручњаци из земље из света. Учесницима програма „NIS Calling” компанија ће покрити трошкове
превоза и исхране у оквиру компанијских ресторана. У првој, прошлогодишњој сезони програма „NIS Calling” праксу у НИС-у је прошло шездесет одабраних студента, од преко
2.000 пријављених, а десеторо је засновало радни однос у НИС-у.
Студентска пракса је програм који
НИС организује сваке године, са жељом да младим академцима пружи
прилику да стекну прва радна искуства и упознају се с радом у компанијском окружењу, што ће помоћи у
њиховом даљем професионалном развоју. С једне стране, студенти добијају неопходно искуство уз савете ментора и старијих колега, а компанија,
с друге стране, уз младе образоване
појединце добија иницијативу и идеје талентованих кандидата.

У Нишу је ове недеље представљен оквир за израду „Стратегије
образовања и васпитања до 2027”
у области предшколског и основног образовања и васпитања. Циљ
ове стратегије је да се подигне
квалитет на свим нивоима образовања и повећа обухват становништва од предшколског до високог, као и да се афирмише целоживотно учење. Највише новина предвиђено је у предшколском
образовању и васпитању. Идеја је
да се у наредних неколико година 61,3 одсто уписа деце узраста
од три до пет и по година у вртиће подигне на 95 одсто. За оволики број деце у предшколским
уста но ва ма нео п ход но је обез бедити и ин фра струк ту ру, па
држава планира да узме кредит
Светске банке у висини од 50 милиона евра.
Следеће школске године ученици од првог до четвртог разреда
добиће нов предмет – дигитални
свет. Надлежни истичу да ће се
овом стратегијом у српски образовни систем увести међупредметне компетенције, дисциплинарни
модели, пројектна настава итд.,
што ће деци омогућити занимљивију наставу.
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ЗДРАВЉЕ
Х РА НА ЗА ДУШ У

Савршенство
будућност. Неоспорно је да
је намера оних који мисле
на нас племенита и за „наше
највеће добро” и ту долазимо до још једног „али”... стара мудрост каже да је „пут
до пакла поплочан најбољим
намерама родитеља”.
Велику препреку достизању по жељ ног са вр шен ства
представља „аршин” по којем је мерен успех особе која
нам је намењена за узор. Нека је то најуспешнији спортиста или пијаниста на плаПише: Марија Достић,
нети, научник или мајстор
психолог
занатлија, ако немамо у сеДраги моји, сви смо ми у би талента, интересовања и
сталном тражењу савршен- жеље за успехом, следи вества у себи, око себе, у дру- лико разочарање: разочарају
гим људима, ма, свуда где ум се други људи, али и, што је
може да продре, упореди, тра- опасније, разочарамо се ми
у саме себе и своје способножи, закључује...
Лепо је када желимо да бу- сти. Ако смо у животу као
демо или имамо најбоље и да рибе, безвредно је да нас теуживамо у достигнутом савр- рају да се пењемо уз дрво и
шенству. Одмалена нас уче да нас за то успут оцењују,
док воду држе
како треба да се
подаље од нас
понашамо, шта
из
лич них
треба да научистрахова.
мо, како да се
Савршенпри ла го ђа ва ство је у нама,
мо... све с ци- Ако смо у животу
и то од тренутљем достизања као рибе,
ка рођења. Најидеалне слике
ва жни је је да
коју треба да из- безвредно је да
буде препознаградимо о себи. нас терају да се
то, али не тоНајважнија лек- пењемо уз дрво
лико од других,
ција одрастања
колико од нас
је да треба стал- и да нас за то
самих. Да поно да бу де мо успут оцењују.
станемо свесни
као неко други
сво је је дин који је достигао
жељени идеал. Увек је ту не- ствености и да, тражећи сврко на кога треба да се угледа- ху свог постојања, не залутамо. Да идемо истим путем, мо у туђа очекивања. Треба
усавршимо исте вештине као да у тишини сопственог бидотични и бићемо савршени ћа пронађемо искру талента
баш као што је и он сам то којом ћемо распалити машту
и покренути стварање саврпостао.
Постоји само једно „али”: шенства сваким дахом и цетај неко ко је постао мерило лим бићем. Оног тренутка
савршенства издвојен је по кад одлучимо да будемо по
једностраном „аршину” оних мери своје душе бићемо и по
који сматрају да најбоље зна- мери света, јер се савршено
ју шта је за нас најбоље. Тре- укла па у са вр ше но без
ба само да будемо најверни- грешке.
Бити по својој мери или по
ја копија успешности изабраног за узор и загарантована мери других – одлука је, као
нам је мир на и си гур на и увек, на вама.

КОЗМЕТИЧАРСКО ЋОШЕ

Шта стављамо на усне

Пише: Бојана Ћорлука,
козметичар
Руж за усне се у разним формама користио још у старим
ци ви ли за ци ја ма Егип ћа на,
Грка и Римљана. Као претеча савремених кармина, користиле су се биљне боје од
шафрана и бразилског дрвета. Данашњи изглед препарата настао је 1920. године,
када је конструисана форма
стика.
Основни састав кармина је
70% уља, 20% воска и 10%
боје. Од уља се највише кори сте ри ци ну со во, бе ло
парафинско и ланолинско.
Уља имају две важне функције: она су растварачи боје

Страну
припремила
Драгана

Кожан

у кармину и, уз то, дају фини
премаз на уснама. Од воскова се користи смеша биљних
и животињских, као што су
бели пчелињи восак, канделила, карнауба и ланолин. Воскови обезбеђују еластичност
препарата и омекшавају усне.
Боје се деле на оне које пребојавају површину усана и на
оне које имају покривну моћ.
Поред конзерванса, ружеви
увек садрже и антиоксиданте, чиме се спречава аутооксидација састојака. Парфемисање кармина се ради како
би пружио задовољство клијентима при коришћењу. Највише се користе мириси уља
босиљка, жалфије, дивље мирођије и сандаловине.
Производња ружева је прилично скупа и, поред знања
потребног за стварање производа, потребно је и велико искуство у раду. Зато се велики
број произвођача опредељује
за куповину готове основне
смесе за израду кармина, којој они потом додају одређене специфичности. Приоритети којима се произвођачи
ружева воде при изради су:
добра нијанса, глатко наношење, удобан осећај на уснама, трајност боје и влажност
и мекоћа.
Дуготрајни ружеви могу мало и да осуше усне, па је пожељно након њихове употребе неговати усне балзамима
или чистим медом нанетим
у виду маске.

Петак, 28. фебруар 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

КАКО САЧУВАТИ ГЛАВНИ ФИЛТЕР ОРГАНИЗМА

ЗА ЗДРАВЕ БУБРЕГЕ НАЗДРАВИМО
ЧАШОМ ВОДЕ
Последњих деценија број људи у свету који болују од хроничних болести бубрега у сталном је и драматичном порасту. Засад се ова обољења не
могу потпуно излечити, али ако
се рано открију и благовремено започне терапија, њихово
напредовање се може спречити или знатно успорити.

Еритропротеин је један од хормона који се производе у бубрезима и који је заслужан за
стварање црвених крвних зрнаца. Бубрези учествују и у
одржавању здравих костију, јер
се у њима витамин Д претвара
у активну форму, неопходну
за апсорпцију калцијума из
хране, раст костију и зуба и
одржавање здравља скелета.

зависе од врсте и тежине основне болести. Често су нејасни,
па се болест не открије у раној
фази. На слабији рад бубрега
указаће нам повишен ниво двају важних продуката метаболизма – креатинина и урее у
крви. Уобичајени знаци обољења бубрега су: отицање лица,
губитак апетита, мучнина, повраћање, висок крвни притисак,

Недовољна свест о хроничним
болестима бубрега и њихов често притајен ток могу довести
до тога да се знаци и симптоми који упућују на могућу болест не препознају на време,
што за последицу има касно
постављање дијагнозе и започињање лечења.
Kада болест узнапредује, једино решење су дијализа или
трансплантација бубрега, што
значајно утиче на квалитет живота болесника, а уз то, овакви
видови лечења нису нимало
јефтини.

Врсте обољења

Бубрег је невероватан орган који помаже у очувању здравља
и чистоће нашег организма та- Иако је већина људи рођена са
ко што излучује све нежељене два бубрега, и један је заправо
производе метаболизма и раз- довољан за одржавање нормалне отрове. Иако је првенствена них функција организма.
улога бубрега да пречишћава
крв и излучује токсине, то није Симптоми болести
и његова једина функција.
Бубрези су парни органи, у обРегулишући ниво волику пасуља. Kод одде и соли у органираслих особа бубрег
зму, бу бре зи су
је дугачак од 10
За бољи
глав ни ре гу ла до 13 центиметор висине крвтара, широк је
рад бубрега
ног притиска.
шест, а дебео
препоручују се
Овај пар оргачетири центичајеви од маслачка,
на има још
метра. Сваки
јед ну ва жну
бубрег је тежак
коприве, ђумбира,
улогу, а то је
од 150 до 170
першуна, увин чај
регулисање баграма. Урин коланса минерала
ји је створен у
и зелени чај.
и електролита, као
бубрегу тече урешто су натријум, катерима до мокраћне
лијум, водоник, калцибешике, одакле се избајум, фосфор итд. На тај начин цује напоље.
бубрези одржавају нормалан
Симптоми болести бубрега
са став те ле сних теч но сти. варирају од особе до особе и

СЕ ДАМ ЗЛАТ НИХ СА ВЕ ТА

Будите физички активни
Редовне аеробне вежбе и
свакодневне физичке активности помажу одржавању
нормалног крвног притиска
и шећера у крви. На овај начин смањујете ризик од настанка шећерне болести и хипертензије, па самим тим и
од хроничне болести бубрега.
Водите рачуна о исхрани
Једите здраву храну, са што
више свежег воћа и поврћа.
Смањите унос прерађевина,
шећера, масти и меса. Ако
имате више од четрдесет година, користите што мање
соли. На тај начин ћете превенирати хипертензију и настанак каменчића у бубрегу.
Пазите на килограме
Одржавајте нормалну телесну тежину. На тај начин ћете такође превенирати дијабетес, срчана и друга обољења која су повезана с
хроничном болешћу бубрега.
Престаните да пушите
Пушење може да доведе до
атеросклерозе (закрчења
крвних судова), што смањује довод крви до бубрега и
оптималну функцију ових
органа. Студије доказују да
пушење убрзава погоршање

Сваког минута 1,2
литра крви уђе у
бубреге ради
пречишћавања.
То је 20% укупне
крви коју срце пумпа.
Ране фазе хроничне болести
бубрега углавном протичу без
симптома и једини начин да
се оне открију јесу лабораторијски тестови и ултразвучни
преглед бубрега.

Прави мултипрактик

Ево седам ефикасних начина да одржите своје бубреге
здравим.

болова или такозване нестероидне антиинфламаторне лекове („ибупрофен”, „напроксен”,
„диклофен” и сл.).

бубрежне инсуфицијенције
код бо ле сни ка ко ји већ
има ју хро нич ну бо лест
бубрега.
Опрезно с лековима
Немојте претеривати с лековима против болова који се
могу добити и без рецепта и
не узимајте их без преке потребе. Нестероидни антиинфламаторни лекови могу да
оштете бубреге ако се често
користе.
Пијте пуно воде
Унос веће количине обичне,
негазиране воде (од два до
два и по литра дневно) помаже да се урин разблажи и
да се лакше елиминишу токсини из организма, као и да
се превенира настајање камена у бубрегу.
Јед ном
го ди шње
на
контролу
Најефикаснији и најбољи
начин за благовремено постављање дијагнозе и превенцију болести бубрега јесу
редовни прегледи, али се
они, нажалост, често не
спроводе.
Једноставан начин да рано откријете болести бубрега
је да барем једанпут годишње проверите крвни притисак, урадите анализу урина и одредите ниво креатинина у крви.

анемија и малаксалост, те уринарне тегобе – печење при мокрењу или смањење количине
урина.

Ко је најугроженији
Болести бубрега се могу јавити код свакога, али су у групи
високоризичних дијабетичари,
особе које тешко или никако
не контролишу хипертензију,
особе које имају генетску предиспозицију за обољења бубрега, гојазни људи, пушачи, особе преко шездесет година, те
оне које дуго пију лекове против

Постоје две основне групе бубрежних болести: интернистичке и хируршке.
У интернистичке спадају слабија функција бубрега, инфекције уринарних путева и нефротски синдром и ове болести лече нефролози. Болесници са узнапредовалом бубрежном инсуфицијенцијом морају да се лече дијализом или
трансплантацијом бубрега. У
хируршке болести спадају камен у бубрегу, болести простате и ту мо ри бу бре га или
мокраћних путева. Њих лечи
уролог оперативно, ендоскопијом или ли то трип си јом
(разбијањем камена посебним
апаратима).

СИРУП ОД КОПРИВЕ
Коприва је одлично помоћно
средство у лечењу проблема
с бубрезима. Да бисте направили сируп од коприве,
потребно вам је: 400 г младих листова коприве (бере се
у пролеће и јесен), један литар прочишћене воде, седам
лимунова, 800 г смеђег шећера и пет кашичица меда.
Листове коприве оперите
и прелијте водом, па додајте пет нарезаних лимунова.
Оставите поклопљено 24 сата. Идућег дана изгњечите
све састојке и процедите

течност. Након тога додајте
сок од два лимуна и смеђи
шећер. Ставите смесу на ватру и закувајте док не проври. Нека ври пет минута.
За време кувања стално мешајте и уклањајте пену која
се појави на површини.
Kад се смеса охлади, додајте мед и сипајте у стаклене теглице. Добро затворите и чувајте на хладнијем и тамном месту. Овај
сируп може стајати око пола године ако се правилно
чува.

ЗЕЛЕНА АПОТЕКА

Шта лечи сок
од краставца
Вероватно сте већ чули да је
краставац једно од најбољих
диуретичких средстава. Поред
тога, ово поврће има и многа
друга благотворна дејства за
која можда нисте ни знали,
као што су, на пример, поспешивање раста косе и јачање
крвних судова и срца.
Краставац садржи више од 40% калијума, 10% натријума,
7,5% калцијума, 20% фосфора и 4,7% хлора. Додавање сока од
краставца соку од шаргарепе благотворно делује код реуматских
обољења, која се јављају као последица вишка мокраћне киселине
у организму. Уколико се овој смеси дода сок од цвекле, убрзава се
њено дејство.
Садржај калијума у краставцу чини га веома драгоценим код високог и ниског крвног притиска. Сок од краставца помаже код лошег
стања зуба и десни, као и код парадентозе. Ноктима и коси је неопходан спој елемената који се налази у соку од краставца, како би се
спречило пуцање ноктију и опадање косе.
Сок од краставца умирује и јача нервни систем, спречава атеросклерозу и побољшава памћење. Препоручена количина је 100 милилитара чистог сока од овог поврћа. Његово деловање се појачава
у комбинацији с другим соковима, као што су сокови рибизле, јабуке, грејпфрута и парадајза.
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ИСТРАЖУЈЕМО ПРОПИСЕ КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА МАЛОЛЕТНИКЕ

ШТА СВЕ У СРБИЈИ НЕ СМЕШ ПРЕ ОСАМНАЕСТЕ, А МОЖЕШ
Многи од нас су једва чекали да напуне осамнаест
година и добију личну карту, па да коначно закораче
у свет одраслих и стекну
нека нова права. Некада су
се посебно томе радовали

они који су били нестрпљиви да положе возачки испит и напокон поносно провозају аутомобил улицама
града.
Данас возачки можете
по ла га ти већ са се дам -

Конзумирање алкохолних
пића у Србији је друштвено
прихватљиво понашање и
често се третира као део традиције, обичаја и културе.
Према подацима Светске
здравствене организације,
Србија заузима високо девето место у свету по количини
алкохола која се попије на
годишњем нивоу.

Истраживање „Батута”
потврђује да у нашој земљи око 50% младих
повремено пије алкохолна пића, 20% се
повремено опија,
а седам одсто њих
редовно пије. Истраживања
такође показују да се у просеку прво пијанство у Србији доживљава с тринаест

На иницијативу дерматовенеролога, и у Србији је напокон прошле године ограничена употреба соларијума. Тако
је, према Правилнику о козметичким салонима и употреби соларијума, који је ступио на снагу пре тачно годину дана, млађима од осамнаест година коришћење соларијума потпуно забрањено.
На кварцовање не могу
ни они који су боловали од
тумора коже или пију одређене врсте лекова, док остали и даље могу да користе
апарате са соларним лампама само ако претходно пот-

пишу да су упознати са свим
могућим ризицима којима
се на тај начин излажу.
Иницијативу да се ограничи употреба соларијума за
млађе од осамнаест година
покренуло је Удружење дерматовенеролога Србије, по
узору на праксу великог
броја држава у свету.
Соларијуми, које је Светска
здравствена
организација
сврстала у прву групу канцерогена, разлог су што у свету
има више од 450.000 случајева меланома, најтежег облика
рака коже. Стручњаци кажу
да чак и само један одлазак у

Према резултатима истраживања „Понашање у вези
са здрављем деце школског
узраста” из 2018. године,
које је спровела Светска
здравствена организација у
сарадњи с Министарством
здравља и Институтом „Батут”, у неким земљама се
чак 80 одсто адолесцената
коцкало бар једном у животу. У Србији се бар једном
коцкало 34,6% ученика првих разреда средњих школа.
У СОС центру за лечење и
одвикавање од коцке наводе да је најмлађи зависник
који је лечен код њих имао
седамнаест година, али су
имали и случај дечака од
дванаест година кога су родитељи довели на едукативни разговор, јер су пронашли тикет који је уплатио.
По Закону о играма на
сре ћу, малолет ницима је
забрањен улаз у коцкарнице, а коцкарница мора да
буде најмање 200 метара
удаљена од школе. Kазне за

непоштовање закона крећу
се од 100.000 до милион
динара за правна лица, док
одговорна лица морају да
плате од 5.000 до 50.000
динара.
Велики проблем у свету
представља и коцкање малолетника на интернету. Иако им званично није дозво-

наест, а свих
осталих ствари
законом забрањених за малолетнике, као
што су цигарете,
ал ко хол,

пиротехника,
кла ђе ње или
пак ТВ програми са ознаком
18 +, клинци
се лако „докопају”. Кршење

про пи са ма ло ко при ја вљује и контролише, а родитељи, затрпани послом
и обавезама, неретко нису ни свесни шта њихова
деца раде док им нису на
видику.

Прави хит не само међу омладином у свету већ и међу нашом децом последњих година постале су наргиле, водене
луле или шише, како још називају овај производ, који можете видети у све већем броју кафића и других угоститељских објеката у Панчеву.
Као што је већ наведено,
наргиле је пре пар година

користило девет одсто малолетника у Србији, али сада се
чини да је тај проценат знатно порастао. Томе свакако
доприноси недовољна информисаност младих, али и
њихових родитеља и старатеља о штетности ових производа. Многи од њих не знају
да већина наргила садржи
дуван, те спада у дувански

Глобално истраживање употребе дувана код младих узраста од тринаест до петнает
година у Србији, које је
2017. године спровео „Батут” на три хиљаде осамсто
шездесет једном ученику
седмог и осмог разреда
основне и првог разреда
средње школе, показало је
да је чак 16,2% деце наведеног узраста у том тренутку

користило неки дувански
производ. Да будемо прецизнији, округло 11% анкетираних ђака пушило је цигарете, њих девет одсто

Алкохол

Прелиставамо законе који се односе на малолетна
лица и подсећамо на то
шта им је забрањено, те
какве су санкције предвиђене за прекршиоце.
Страну припремила Д. Кожан

Наргиле
година, а најкасније у двадесетој години живота.
У Kривичном закону
Републике Србије постоји одредба према којој
је забрањена продаја
алкохола деци млађој од шеснаест година. Иако
су прописане новчане казне,
угоститељи и трговци махом
не маре за тај закон.

Соларијум
соларијум повећава ризик од
настанка те болести. Од ње у
Србији годишње оболи више
од 600 људи, од којих 200
већ у тренутку постављања
дијагнозе има најтежу форму
меланома.
Истраживања спроведена
у четири средње школе у Србији показала су да је 38 одсто средњошколаца било
бар једном у соларијуму, а
да су неки од њих почели тамо да одлазе већ с тринаест
година! Око осам одсто
средњошколаца изјавило је
да су више од тридесет пута
били у соларијуму.

Коцкарнице

љен приступ таквим сајтовима, веома је лако слагати за
године и укључити се у онлајн партију покера. Млади
лако проналазе начин да
уплате новац у интернет-казинима. Обично украду

личну карту и банковну картицу једног од родитеља и
укуцају податке.
Нажалост,
ригорозних
провера нема ни када су
обичне кладионице у питању, иако је то законски одређено.
У једној приватној новосадској клиници специјализованој за лечење болести
зависности кажу да је најмлађи пацијент који је прошао лечење у њиховој болници имао четрнаест година, а истраживање које су
они спровели над 480 испитаника узраста од петнаест
до осамнаест година показало је да је 45 одсто њих имало додир с коцком. Скоро
половина испитаника није
наишла на забрану и поред
законске регулативе. Како
кажу у поменутој установи,
неки су се сналазили тако
што би замолили неког старијег да им уплати тикет или
би искористили познанство
с радницима кладионице.

производ и подлеже истој законској регулативи која регулише употребу и свих осталих дуванским производа.
У Заводу за јавно здравље Панчево наводе да та
установа континуирано спроводи едукације на тему штетности дуванских производа,
а у последњих неколико година тема тих предавања су
и наргиле. Едукације се
углавном реализују у основним школама на територији
Јужнобанатског округа, са
ученицима шестих разреда,
а циљ је да се на време
спречи употреба поменутих
производа, пре него што се
ове штетне навике појаве
код младих. У Заводу истичу
да просечно 700 деце из
двадесетак школа из округа
одслуша ово предавање.

Цигарете
наргиле, док је укупно 6,2%
ученика користило електронске цигарете. Што је најгоре од свега, 82,6% малолетних пушача, упркос забрани продаје дуванских
производа млађима од
осамнаест година, успевало
је да без проблема купи цигарете у продавници, самопослузи, на киоску или код
уличних продаваца.

ТВ програм
Заштита деце и младих од
медијских садржаја који могу бити штетни за њихов развој регулисана је Законом о
електронским медијима и
Правилником о заштити права малолетника у области
пружања медијских услуга
који је донело Регулаторно
тело за електронске медије.
По овим актима, медији
су дужни да означе програмски садржај који није
прикладан за особе млађе
од дванаест, шеснаест или
осамнаест година.
Ознаком 18 обавезно је
означити садржаје са следећим карактеристикама:
l детаљно приказано тешко
насиље и његове застрашујуће последице;
l сексуално насиље, патње
жртве; детаљно приказана

сексуалност, еротски садржаји;
l веома детаљно и интензивно присуство застрашујућих сцена, злоупотребе дрога, алкохола, без израженог
негативног става;
l детаљно приказано опасно
и дискриминаторно понашање, без отклона да се ради о
негативном понашању;
l приказивање најгрубљег
непристојног понашања, уз
могућу агресију и увреду
других.
Поред тога што информацију о програму добијате непосредно уочи и током његовог трајања, старосне ознаке можете видети и у телетексту.
Међутим, иако прописи
постоје и означавање програма се поштује, заштитити

децу и младе од непримерених ТВ садржаја у данашње
време је немогућа мисија.
– Да бисмо заштитили
своју децу, у доба када изостаје системско решење и
промовисање правих вредности у друштву, једно од решења је да ограничимо време које она проводе пред
екраном. Међутим, иако је
нужан, овај корак ипак није
довољан. Неопходно је да од
најранијег узраста с њима
разговарамо о правим вредностима, с једне стране, али
и о вредностима које се сервирају путем медија и да дискутујемо о њиховој прихватљивости – препоручује Јадранка Грујичић Ђурић, психолог и породични психотерапеут из панчевачког удружења „Психогенеза”.

Прошле године само једна пријава инспекцији
Према Закону о заштити потро ша ча, де ци мла ђој од
осамнаест година забрањена је продаја алкохолних пића, дуванских производа и
пи ро тех нич ких сред ста ва.
При ја ве за кр ше ње овог
акта подносе се Тржишној
инспекцији.
О томе ко, када и како
пријављује малолетнике који

не поштују овај закон, разговарали смо с Биљаном Дејановић, начелницом Одељења тржишне инспекције у
Панчеву.
– Пријаве из ове области
су веома ретке. То нам говори да трговци поштују Закон
о заштити потрошача. У
2019. години нашем одељењу је поднета само једна пи-

сана пријава против трговца,
али је она била неоснована.
Није доказано да је прекршен закон. Пријаве најчешће подносе грађани, углавном родитељи малолетника
рекла је Биљана Дејановић.
Уколико се инспекцијским
надзором докаже да је трговац прекршио закон из ове
области, тржишни инспектор

подноси захтев за покретање
прекршајног поступка надлежном прекршајном суду и он
изриче новчане казне, које
нису мале.
– За трговца – правно лице ова одштета износи од
300.000 до 2.000.000 динара. За одговорно лице коме
је поверен круг послова у
правном лицу то је 50.000

до 150.000 динара, док је за
предузетника трговца казна
од 50.000 до 500.000 динара. Суд може изрећи и заштитну меру забране обављања одређене делатности
у трајању од пола до једне
године – упозорила је Биљана Дејановић.
Према Закону о дувану, у
случају продаје дуванских

производа малолетним лицима казне су такође новчане. За трговца који је и
правно лице оне износе око
100.000 до два милиона
динара, за одговорно лице у
правном лицу од 5.000 до
500.000 динара, а за трговца предузетника од 10.000
до 500.000 динара.
Ј. Катана
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ГРАДСКА
МИ ПИ Т АМО З А ВАС

Има ли још увек ваучера
за одмор у Србији?
Многе грађане Србије је средином
фебруара затекла вест да је за мање
од четрдесет дана подељено 100.000
ваучера за одмор у Србији вредних
5.000 динара. Пошто су ваучери разграбљени у рекордном року, они који
су планирали да конкуришу за ове
субвенције чекали су с много наде
прошли четвртак, 20. фебруар, када
је Влада Србије разматрала предлог
да се обезбеде додатна средства за наставак ове акције.
Исход седнице Владе био је позитиван и обезбеђено је још 300 милиона динара за додатних 60.000 ваучера, чија је подела почела у понедељак, 24. фебруара. То значи да од ове
недеље поново можете поднети пријаву за коришћење ваучера у пословницама Поште широм Србије.
Грађанима је на располагању 1.416
угоститељских објеката, а у Министарству трговине, туризма и телеко му ни ка ци ја ка жу да су нај тра -

женије дестинације Сокобања, Злати бор, Вр њач ка ба ња, Си ја рин ска
бања, Рибарска бања, Горња Трепча, бања Врујци, Дивчибаре, Пролом бања и Луковска бања. Међу
пријављенима је највише пензионера: њима је припало 55% досад подељених ваучера.
Ко може бити корисник ваучера,
какву је документацију потребно припремити и на шта још треба да обратите пажњу можете погледати на сајту mojasrbija.rs или vaucerisrbija.com. Као што је многима већ познато,
ваучером се могу платити искључиво
услуге смештаја, а не исхрана, пиће,
здравствене и друге услуге, боравишна такса и слично. Имајте у виду и
то да се ваучер може користити закључно са 20. новембром текуће године, и то искључиво у угоститељским објектима изван места пребивалишта корисника, а смештај мора трајати најмање пет ноћи.

У О ЧИ Т Е ПРО БЛ Е М

Буди промена!

Петак, 28. фебруар 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

НОВИНЕ У ЗАКОНУ О ТРГОВИНИ

ШИФРОВАНА ЈАЈА ЗАБИБЕРИЛА
ЧОРБУ ПРОДАВЦИМА
Прописи модерни,
али нису свима јасни
Само велики ланци
продавница поштују
правила
Закон о трговини усвојен 22.
јула 2019. донео је одређене
новине које су збуниле и купце и про дав це. По себ но је
интригантан део који је почео да се примењује 31. јануара ове године, а који предвиђа да сви производи морају имати читљив бар-код или
QR (кју-ар) код. Скенирањем
тог ко да тре ба ло би да се
при ка жу по да ци о на зи ву,
врсти, мо де лу, по слов ном
имену произвођача и земљи
порекла про из во да. Зву чи
занимљиво и корисно, али чини се
да у пр вих ме сец да на при ме не
закона ства ри баш и не те ку као
подмазане.
Судећи према ситуацији у нашем
граду, али и у целој Србији, прописе
махом поштују већи трговински ланци, док мање продавнице и пијаце то
углавном не чине. Како најављују надлежни, тржишна инспекција ће проверавати малопродајне објекте и контролисати да ли се закон примењује,
али се још не зна када трговци могу
очекивати овакве посете.

Кодирани бурек
Закон о трговини каже да од последњег дана јануара сви производи морају да имају бар-код или QR (кју-ар)
код, тако да купци могу да их скенирају мобилним телефоном и да на тај
начин добију све потребне податке о
производу.

означена кодовима, али то није био случај с јајима у мањој
продавници у ширем центру
града.
– Обавештени смо о новим
правилима и знамо да ће сви
производи без изузетка убудуће имати такав вид декларације. Сада још продајемо старе
залихе и полако се уходавамо
с новим прописима. Верујем
да ће, чим нам пристигну нове
залихе, сва роба поседовати читљиве кодове – рекла нам је
продавачица у овој радњи.
Старији купци које смо затекли у маркетима и на пијаци углавном не разумеју о каквим је кодовима реч и чему
они служе.
– Нисам до сада чуо да поАко на љусци нема овог кода,
сто
је кодови какве описујете
казне и до 100.000 динара
и нисам тако нешто примеЧини се да ће највише проблема тио на производима које купујем. Ако
бити због тога што ће своју ознаку и постоје, мени то ништа не значи,
морати да имају и произвођачи воћа јер нити имам модеран телефон који
и поврћа, пекари, занатлије, као и ро- би могао да дешифрује код, нити ми
ба из ринфуза. Обавеза обележавања је тако нешто потребно, пошто годипроизвода машински читљивим ко- нама купујем код проверених продадом не односи се једино на угости- ваца – рекао нам је један старији сутељске објекте. Међутим, уколико се грађанин на Зеленој пијаци.
у склопу таквих објеката продају упаковани колачи и торте, онда ови проКА ЗНЕ ОД 10.000
изводи на паковању морају имати код.

ДО 100.000 ДИ НА РА

Живе у незнању
Наши репортери су се уверили на терену да постоји велики број трговаца
који још увек не поштују закон. Неки
од њих нису чули ни да је он усвојен,
поједини не знају шта је бар-код или
QR код, а међу онима који имају информације о новим прописима многи имају бројне недоумице.
Наша екипа је у једној пиљари у
граду купила јаја која су уредно била

ШТА СУ ДЕ КЛА РА ЦИ ЈА, БАР-КОД И QR КОД

Нама са ових простора једна од омиљених тема за разговор с пријатељима
и познаницима је кукање на све и свашта и вајкање како нам је лоше и како
се никад ништа неће променити.
Добар савет у вези с тим дао нам је
давних дана Махатма Ганди: „Буди
промена коју желиш да видиш у свету”. Још само да га послушамо...

Ова фотографија која је снимљена
у недавно затвореној Улици Моше
Пијаде, у којој је, веровали или не,
већ изникла мини-депонија, говори
у прилог томе да смо заиста у праву
кад кажемо да нам никад неће бити
боље.
Баш за то што смо та кви ка кви
јесмо.

Закон о трговини прописао је да
роба у трговини на мало мора да
има јасно истакнуту декларацију и
да уз то мора бити означена машински читљивом ознаком (GTIN
идентификацијом, QR кодом и др.).
Бар-код или глобални број трговинске јединице (Global Trade Item
Number) GTIN користи се за јединствену идентификацију трговинских
јединица широм света. Приступивши у чланство GS1 националне
организације, компаније добијају
свој GS1 компанијски префикс и

целокупну документацију о томе
како да додељују GTIN-ове својим
производима.
QR код представља матрични
код, или дводимензионални бар-код. Информације о бесплатном
креирању сопственог QR кода могу се добити на интернет страници:
https://www.qr-code-generator.com.
Законом није прописано шта
треба да садржи QR код, нити је
одређено место на коме треба да
се налазе машински читљиве
ознаке.

Санкције за прекршаје нису занемарљиве. Закон предвиђа да
ће се новча ном казном од
100.000 динара казнити правно
лице ако продаје робу с неуредном или непрописном декларацијом.
За физичка лица и за одговорно лице у правном лицу предвиђена је новчана казна од 10.000
динара, а за предузетнике
40.000 динара.
Сличне одговоре су нам дали и остали пролазници.
Ипак, да правила нису ту да би се
кршила и да се закон мора поштовати, показују велики маркети, који махом сви поседују бар-кодове или QR
кодове. Бар-кодове је могуће очитати
са свих производа, док QR кодове поседује мали број производа – поједине врсте хлеба, сока и слаткиша. Ипак,
према најавама продаваца, у наредном периоду повећаће се број производа који ће на себи имати читљиве
QR кодове.

НАША АНКЕТА
ДА ЛИ СТЕ (БИЛИ) ПРЕХЛАЂЕНИ И КАКО СЕ ЛЕЧИТЕ?

Бити сам свој лекар и апотекар

П ЛА Н И РАНИ РАД О ВИ И И СКЉУЧЕЊ А

Без струје делови Панчева,
Омољице и Старчева
Ако сте овај примерак „Панчевца”
купили од колпортера у четвртак, 27. фебруара, онда ће вам можда бити
важна информација да ће тог дана
због планираних радова на електричној
мрежи, од 9.30 до 11
сати, без струје остати
део Старчева, и то Улица Иве Лоле Рибара од Јесење до Мале и Мала улица.
Истог дана, од 10 до 13.30, струје
неће имати ни становници Улице Јована Дучића у Омољици.

Страну
припремила
Драгана

Кожан

У петак, 28. фебруара, од 10 до 12
сати, струје неће имати Цветна улица
и Јабучки пут од
Летње до раскрснице према
Kачареву и Црепа ји са свим
просецима.
У понедељак,
2. марта, од 9.30
до 11 сати, без напа ја ња елек трич ном
енер ги јом оста ће део
Улице Милоша Обреновића од Пере
Сегединца до пекаре, и то само непарна страна.
У „Електровојводини” кажу да ће,
ако буде временских неприлика, радови бити отказани, као и да ће у случају ранијег завршетка радова напајање корисника бити укључено пре
планираног времена.

Д. КАРАФИЛОВИЋ

М. СТАНОЈЕВИЋ

Сезона је хладноће и прехладе. Зачепљен нос, главобоља, кашљање, грлобоља – скоро сви смо били жртве ових
симптома у последњих неколико недеља. Ову врсту углавном безазленог,
али исцрпљујућег стања могуће је лечити на више начина.
ДАРКО КАРАФИЛОВИЋ, продавац:
– При род ним пу тем чу вам сво је
здравље, уз соду бикарбону. Ако баш
заглиби, претрпим мукотрпан процес
заказивања прегледа у нашем здравству. Ове године нисам био прехлађен,
нити сам се вакцинисао у октобру.
МИЛИЦА СТАНОЈЕВИЋ, касирка:
– Сама сам свој доктор. У томе се
ослањам и на апотеку и на чајеве и

М. ЖИВАНОВ

Р. РАДЕШИЋ

биљке. Уколико ми се стање баш погорша, онда идем код лекара. Ове године сам имала прехладу два дана –
то није ништа. Не вакцинишем се
против грипа.
МИЛАН ЖИВАНОВ, пензионер:
– Од почетка године, и поред свих
мука које нас окружују, нисам био
прехлађен, на сву срећу. Имао сам
здравствене проблеме друге природе.
Прехлада се лечи чајевима, благим
лековима и лежањем. Никада се не
вакцинишем.
РАДЕ РАДЕШИЋ, пензионер:
– Нисам скоро био прехлађен. Здрав
сам као челик. Прехладу сам лечио
чајем и лимуном. Док сам радио,

С. НОВАКОВ

Г. ЦРЕПАЈАЦ

систематски нисам пропуштао, али
боловање никада нисам отварао.
СЛАВИЦА НОВАКОВ, дадиља:
– Била сам мало прехлађена, ништа опасно. Лечила сам се „дефринолом форте”. Не вакцинишем се
против грипа. Водим рачуна, превентиве ради. Због ситница не идем код
лекара.
ГРОЗДАНА ЦРЕПАЈАЦ, писац:
– Нисам била прехлађена. Примам
вакцину, то је моја пракса, која траје
већ годинама. Можда сам отпорна
због тога, али се и иначе пазим. Јачам имунитет природним лековима,
биљкама и чајевима.
Јелена Катана
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ТРИНАЕСТИ ПУТ У ИВАНОВУ ОБЕЛЕЖЕН СВЕТСКИ ПРАЗНИК

БОГАТСТВО МАТЕРЊИХ ЈЕЗИКА
Шаренило
различитости
у шеснаест тачака
Чули се и грчки,
чешки, кинески...
Без обзира на то што је Иваново најмање панчевачко село, с
тек око хиљаду становника, то
је место с најразноликијом националном структуром. На његовим улицама се свакодневно
могу чути различити језици,
пре свега мађарски, палћенски
и српски, што представља право културно благо.
Баш о значају очувања тог
богатства различитости било је
речи на отварaњу приредбе у
петак, 21. фебруара, у ивановачком Дому културе, поводом
тринаестог обележавања Међународног дана матерњег језика у том селу. Реч је о празнику који је „Унеско” установио
1999. године као сећање на студенте убијене у Даки (данашњем Бангладешу) 1952. године, због тога што су демонстрирали тражећи озваничење
свог језика.

Другачији, а тако слични
Након интонирања химне „Боже правде” уследиле су поздравне речи амбасадора Бугарске у
Србији Ратка Влајкова и градског већника за културу Немање Ротара. Он је говорио у име
Гра да Пан че ва, ге не рал ног
спонзора, када је, поред осталог, устврдио да се корени сукоба најчешће крију у анимо-

Нису изостале ни мађарске песме...
зитетима малих разлика. То је,
у садејству с незнањем, основни разлог зашто неког не подносимо, али када спознамо нечији језик, схватимо колико
смо слични.
А онда је почео богат програм у организацији Дома културе, Месне заједнице Иваново, ОШ „Моша Пијаде” и других институција.
Прве су на бину изашле девојчице из локалног Мађарског
културно-уметничког друштва
„Боназ Шандор”, како би, уз
игру, певале на матерњем језику. Потом су наступили старчевачки основци, који су рецитовали на руском, словачком, па и кинеском језику, јер
је међу њима била и једна ученица из најмногољудније светске земље.
Теодора Мик је још једном
све присутне одушевила интерпретацијом румунских песама.

Уз пратњу инструменталиста
на хармоници, клавијатурама
и Пановој фрули, почела је у
мирнијем ритму с дојном, да
би било све веселије, уз препознатљиво подврискивање, на
шта је публика реаговала громким аплаузима.

Громко „спасиба”
Након тога су се ученици школе „Браца Петров” представили стиховима на ромском језику, а редовни учесник ове
манифестације
Матеја Гуран певао је на српском („Сићани славуји”) и мађарском („Естике, тике, тике”),
док су деца из Јабуке која изучавају македонски језик са елементима културе текстовима на
матерњем покушала да објасне
да си „без језика нико и ништа”.
Ивановачка ученица Ивана
Шаломон рецитовала је на српском и мађарском, на којем је

певао и дечји регионални хор,
предвођен Шандором Ђерфијем из Војловице. Наступили
су и чланови удружења сународника и пријатеља Русије
„Србија у срцу – Русија у души” и „Ромашка”, завршивши
уз једно јасно и гласно „спасиба” бескрајно симпатичне плавокосе девојчице, вероватно и
најмлађе учеснице догађаја.
Грчко-српско друштво „Кантакузина” поново је разгалило
љубитеље мелоса из земље Хелена; девојчице из војловачког
СПКД-а „Ђетван” рецитовале
су на словачком, девојке из Гаја певале на чешком, а прекаљене чланице певачке групе
МКУД-а „Боназ Шандор” извеле су сплет мађарских народних песама.
Још увек голобради гуслар
из Врбаса величао je црногорско чојство и јунаштво уз песму „Пуче пушка у гори зеленој”, док је председник локалног Удружења банатских Бугара Аугустин Калапиш говорио
о новој књизи „200 година у
Банату, 1739–1939” и испричао скеч на палћенском језику. За сам крај, као и сваке године, ивановачки ђаци који изучавају бугарски језик са елементима културе певали су уз
пратњу на гитари и хармоници њиховог професора Огњана
Цветкова, као и поменутог Матеја Гурана и некадашње ученице Емилије Станојевић.
Након завршетка официјелног програма сви они су наставили дружење у духу вишејезичности и толеранције.

У СКЛОПУ БУДУЋЕ САРАДЊЕ С ЈАПАНЦИМА

Ускоро анализе стања на Поњавици
На видику је мала доза оптимизма за житеље Омољице и
Брестовца, љубитеље природе
и све оне којима је стало до
Поњавице, и то у светлу започете сарадње (на тему уређења
паркова природе) између Града Панчева, београдског Хемијског факултета и Удружења за унапређење животне средине из Јапана.
С тим у вези, поменути водо ток су не дав но по се ти ли
стручњаци из Земље излазећег сунца, у друштву градоначелника Тојоке, која је својевремено због загађености остала без рода, али су тамошњи
активисти, захваљујући препознатљивој упорности, успели да им обезбеде чисто окружење и да их поново населе,
па их је већ близу двеста. Они
сада намеравају да своја зна-

ња и искуства пренесу на Поњавицу, а као кључ успеха истичу повезаност свих сегмената животне средине, јер ако
је она чиста, самим тим биће
издашнија и у погледу флоре
и фауне.
Експерти из Јапана анализираће овдашње узорке воде и
земљишта, како би утврдили
степен загађења и предложили адекватна решења.
Овај пројекат у трајању од
три године бавиће се, поред
осталог, и мониторингом птица с Поњавице, на којој су, по
ре чи ма Же ње Ма рин ко вић,
саветника за просторно планирање у ЈКП-у „Зеленило”,
према студији заштите, забеле же не 134 вр сте пер на тих
животиња.
– На шем пред у зе ћу, као
упра вља чу Пар ка при ро де

Месне актуелности
Банатски Брестовац: У току
је постављање видео-надзора
на зграду Дома културе. ЈКП
„Зеленило” је завршило орезивање грања и довођења стабала у безбедно стање за пролазнике. Удружење повртара
је oдржало састанак у просторијама Месне заједнице, а
скупштина пензионера биће
одржана у петак, 28. фебруара.
Банатско Ново Село: Радници комуналног предузећа скидају наслаге земље и траве
између асфалта и канала, реви та ли зу ју бу нар у Ули ци
Максима Горког и припремају материјал за поправку јавних клупа у селу. Удружење
жена „Новосељанке/Boboacele” организоваће изложбу ручних радова под називом „У
сусрет Осмом марту” у недељу, 1. марта, од 18 сати, у малој сали Дома културе.
Долово: Хајка на лисице и
шакале у организацији ловачке секције организована је у
недељу, 23. фебруара, а истог
дана је Месни одбор Удружења свих пен зи о не ра гра да
Панчева угостио своје исписнике из Јагодине. Удружење
жена се представило на Сајму туризма.
Глогоњ: Месна заједница припрема пројектну документаци ју за ас фал ти ра ње де ла
Школске улице. На стадиону
је постављена рефлекторска
расвету. КУД „Веселија” је
одр жао ре дов ну го ди шњу
скупштину у суботу, 22. фебруара, у Дому културе.
Иваново: „Дан матерњих језика” одржан је у петак, 21. фебруара, у Дому културе. Књигу „200 година у Банату – живот
и обичаји банатских Бугара”
на српски језик је превео Ивановчанин Аугустин Калапиш.
Јабука: По налогу Месне заједнице уређени су путеви до
плаже Песак и излетишта Скела; поравнати су главни и помоћни терен на стадиону, а
очишћена је и стрњика поред
зида. Уклоњено је и дванаест
камиона комуналног отпада

Острво птица – колико их тачно тамо има?
Поњавица, значиће искуства
јапанског града Тојоке, познатог по успешно изведеном пројекту повратка азијске роде у
њено природно станиште, а
тај про цес био је пра ћен

редовним мониторингом. На
сличан начин добићемо важне податке о бројности одређених врста птица на поменутом водотоку – рекла је
Жења Маринковић.

с дивље депоније на уласку у
село коју су направили несавесни суграђани.
Кача рево: Тридесет трећа
„Сланинијада” одржана је од
20. до 23. фебруара, а награђени су и локални произвођачи сланине – Миле Филиповски и Дејан Кондић. Делови
двеју улица припремљени су
за насипање шљаком (Виноградска) и асфалтирање (Македонска); очишћен је и изваљан фудбалски терен, и уклоњен отпад набацан испред депоније. Женска песничка група „Банатска петица”, у којој
је и Качаревка Емина Радевска, одржаће поетско вече у
петак, 28. фебруара, у ковинском Дому културе.
Омољица: Месна заједница је,
у сарадњи с предузећем „Војводинашуме”, уклонила грмље
на путу ка фарми „Чукарица”.
Припадници МУП-а Панчево
ухапсили су М. В. (2001), који је прошле године маскиран
улазио у трговинске радње и
бензинску пумпу у Омољици
и уз прет њу но жем од за послених одузимао дневни
пазар.
Старчево: У склопу акције „Чепом до осмеха” предата је већа количина пластичних чепова, а њихово прикупљање
биће настављено до даљег. Меморијал „Ивица Прањић” одржан је у недељу, 23. фебруара, у ККК-у. На истом месту у
суботу, 29. фебруара, од 19
сати, биће уприличено књижевно вече под називом „Књижевност у четири годишња доба – зима”. Друштво воћара,
виноградара и дестилера обележило је славу Светог Симеона, а Друштво пчелара одржаће редовну скупштину у суботу, 29. фебруара, од 15 сати, у Дому културе.

ДРУЖЕЊЕ ДОЛОВАЧКИХ ПЕНЗИОНЕРА

Братски с Јагодинцима

ХАЈКА НА ШТЕТОЧИНЕ У ОКОЛИНИ ДОЛОВА

За очување племените дивљачи
Осам година заредом, крајем
фебруара, доловачки ловци, уз
помоћ својих пре свега других
панчевачких колега, али и пријатеља с разних страна, приређују акцију одстрела штеточина у околини села. Како кажу,
више је разлога за то, а један
се тиче очувања других племенитих врста дивљачи, првенствено зечева и фазана, које
пре свега шакали и лисице вишеструко десеткују. Поред тога, није редак случај да ти предатори упадају у дворишта и
праве ршум, давећи кокошке.
Зато се у недељу, 23. фебруара, окупило близу сто ловаца
из Панчева, Ковина, Алибунара, као и из Београда, Обреновца, па чак и из Врања. Они
су након доручка кренули у вишечасовну потеру. Резултат говори да су лисице заиста лукаве, па су многе захваљујући својој спретности успеле да умакну. Ипак, напослетку њих шест

(уз два шакала) нису имале ту
срећу, а хајкачи су наставили
дружење уз ручак и музику.
Милан Ђокић, управник панчевачког ловишта, каже да је

– Почећемо пребројавање дивљачи, као и даљу прихрану и
контролу ловишта. Наставићемо и борбу против криволова,
а у томе имамо добру сарадњу

циљ оваквих окупљања да се
код дивљачи направи равнотежа. Он истиче да ће до краја
фебруара бити окончана ловна сезона, када ће наступити
друге активности.

с полицијом, пољочуварском
службом и Градском управом.
С тим у вези, поново апелујем
на људе да то не чине, као и
да престану да бесправно секу
шуме и да пале стрњику, што

Панчевачки део хајке

је штетно по много основа –
каже Ђокић.
Од прошле године, на основу једногласне одлуке чланова, за председницу доловачке
секције изабрана је двадесетпетогодишња Тања Стаменковић и тако је постала једина
жена на тој функцији у ширем
окружењу. Она је од оца наследила љубав према ловству,
којим се активно бави већ седам година.
– Морам да кажем да ме изузетно поштују сви чланови,
чији се број чак и увећао са 17
на 25. Заједнички се трудимо
да на разне начине, попут прављења хранилишта, очувамо
ловиште у којем највише има
фазана, зечева, препелица...
Морам да нагласим да нам је
неупоредиво важније да имамо што више животиња него
да их устрељујемо, па рецимо
никад не пуцамо у коке – истиче председница.

Један од најагилнијих огранака Удружења свих пензионера града Панчева свакако
је доловачки. Тако су се недавно нашли у Јагодини, где
су их срдачно дочекали тамошњи исписници.
Као што ред налаже, Доловци су им се поштено одужили у недељу, 23. фебруара,
када су госте дочекали уз хлеб
и со, културно-уметнички програм чланова друштва „Банатски вез” и традиционални
банатски ручак у виду супе и
риндфлајша, а у њиховим реновираним просторијама, у
Дому културе аматерски сликари Жика Новковић и Неда
Павлов изложили су своје радове, на којима су махом забележени сеоски мотиви.
Према речима Владе Димитријева, председника доловачког огранка, све је почело

приликом летошње екскурзије, када је колеге из Јагодине
замолио да му покажу град.
– То се завршило топлим
пријемом уз заједнички ручак, а у међувремену смо им
још једанпут били у гостима.
Отада смо у редовном контакту, па смо се договорили
да, након што посете „Сланинијаду”, сврате код нас на дружење уз окрепљење и музику
– каже Димитријев.
Прва дама јагодинских пензионера Љиљана Глигоријевић није крила да јој ово једно од најлепших дружења у
последњих десетак година.

Страну припремио

Јордан
Филиповић
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КУЛТУРА

Музика
Четвртак, 27. фебруар, 21 сат, фоаје Културног центра: вече
салсе.
Петак, 28. фебруар, 21 сат, дворана „Аполо” Дома омладине:
промо-журка „Way of Life Festival”.
Субота, 29. фебруар, 17 сати, дворана Културног центра: фестивал дечјег фолклорног стваралаштва „Јужнобанатска разгледница”.
Субота, 29. фебруар, 22 сата, дворана „Аполо” Дома омладине: концерт састава „Melmac Riders”.

Тематски програм
Петак, 28. фебруар, 19 сати, Галерија Милорада Бате Михаиловића: промоција романа Алме Коман „Горостасу у част”,
збирке поезије Драгане Марковић „Капут и купине” и видео-спота кантаутора Саше Гамбироже.
Уторак, 3. март, 19 сати, Градска библиотека: промоција романа Мирјане Максимовић „Окренута страна”. Ауторку, која
је и вокални солиста, на гитари ће пратити Зоран Димитров.

Представе
Субота, 29. фебруар, 12 сати, дворана Културног центра: представа за децу „Краљ мајмуна”, по мотивима Доситејеве басне.

ИЗЛАЖЕ ДРАГАНА ДАША ЈОВАНОВИЋ

Река снова
У Народном музеју
Панчево у четвртак,
20. фебруара, отворена је изложба радова Драгане Даше
Јовановић под називом „Река снова”.
Тематика којом
се уметница бави је
река Тамиш, а овом
приликом је представила око тридесет својих радова.
– Срећна сам што
сам ухва ти ла ту
игру светлости и пренела је
на слике. И што сам овековечила те танане снове из тамишких предвечерја – рекла
је ауторка.
Драгана Даша Јовановић је
рођена у Панчеву. Завршила
је Ге о граф ски фа кул тет у

МОЈ

Београду и предаје географију у школи. Члан је школе сликања Културног центра „Чукарица” и школе цртања Дома омладине. Учествовала је
на више групних изложби. Ово
је њена друга самостална изложба, а прва у Панчеву.

избор

МОЈ

Моћ подсвести
Борислав Боро Врањеш,
студент машинства
и дипломатије
КЊИГА: „Моћ подсвести” аутора Џозефа Марфија. Одувек сам се дивио савршеној
интелигенцији наше подсвести и могућности остваривања невероватних замисли и
жеља. Кад сам је прочитао,
кренуо сам у остваривање својих жеља. Књига се бави партикуларним примерима спреге наше подсвести и свести.
Надмудривањем критичког
приступа, који је уцементиран у свест, улази се у ризницу знања која се назива подсвест, а уједно представља меморију свих наших знања.
Ослобађањем од крутих стега критичке свести долази се
до подсвести, а кад се у њу
утка ми сао, не ми нов но је
остварење замисли. Ништа у
животу не представља проблем. Већ је то имагинарна
препрека. Заправо „угао посматрања одређује стварност”
(Хајзенберг), зато је битно да
заузмемо угао посматрања који нам највише одговара. Марфи је то обелоданио у књизи
коју вам препоручујем.
ФИЛМ: Недавно сам погледао руски филм „Слуга”, у режији Клима Шипенка, у којем главну улогу тумачи наш
глумац Милош Биковић. Радња филма се приказује у XIX

Страну припремила

Мирјана
Марић

и XXI веку, а заправо предста вља пре сли ка ну при чу
блудног сина из новозаветног
учења. Та снажна алегорија
прожима филм од почетка до
краја. Показује како се син
одметнуо и изгубио у свету
задовољства, порока и блуда,
а оца све то погађа. Након тога он се одлучује да га на јединствен начин врати правом
путу. То не бих да откријем
читаоцима, већ желим да им
заголицам машту да погледају филм.
МУЗИКА: У дану испуњеном
обавезама и учењем уграби се
неки тренутак за опуштање уз
лагане ритмове домаћег рока. Неке од омиљених група
које волим да слушам су „Парни ваљак”, „Црвена јабука” и
„Галија”. У раним пролећним
данима, кад трава озелени и
опију нас мириси буђења, а
ваздух се протка позитивном
енергијом, највише ми прија
релаксација уз песму „Некако с прољећа” већ поменуте
групе „Црвена јабука”.

РАЗГОВОР С ПОВОДОМ: АЛЕКСА ИЛИЋ, ГЛУМАЦ

ДОК ЈЕ НЕПРАВДЕ, БИЋЕ И „КОСЕ”
Панчевац тумачи
улогу Џорџа Бергера
У „Комбанк дворани” је у суботу, 22. фебруара, изведен
мјузикл „Коса”, у којем главну улогу, Џорџа Бергера, игра
Алекса Илић из Панчева. Представа је рађена у копродукцији Позоришта младих и Новосадског позоришта (Ујвидеки
синхаз), уз помоћ америчке
амбасаде и Града Новог Сада.
Чу ве ни бро двеј ски мју зикл,
чији је текст уобличио Роберт
Ленард ослањајући се на култни филм Милоша Формана,
режира гост из Мађарске Петер Телихаји. У представи учествује дванаест глумаца Позоришта младих и Новосадског
позоришта и десет студената
глуме с новосадске Академије
уметности, из класе проф. Бориса Лијешевића. Представу
је кореографски уобличио Петер Ковач Гержон, а глумце је
ужи во пра тио ор ке стар под
вођством Давида Клема. Поводом београдске премијере
разговарали смо са Алексом
Илићем.
ПАНЧЕВАЦ: Колики је изазов
био припремати се за овај мјузикл?
АЛЕКСА ИЛИЋ: „Коса” траје три сата и сачињена је од
двадесет сонгова, а све то смо
припремили само пет недеља
на певачким, глумачким и кореографским пробама. Радили
смо некада и по дванаест сати.
Мислим да се тај рад апсолутно види, с обзиром на то колико је кратак период припреме
био. Можда ми је ово био и
најлепши процес припреме до
сада.

ФОТО: Б. ЂУРИШИЋ

Културни телекс

Петак, 28. фебруар 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

l Колико је значајан овај мјузикл и сам лик који си тумачио?
– „Коса” је култно дело и,
као ве ли ком љу би те љу овог
остварења, била ми је част да
учествујем у овој авантури, и
то ни мање ни више него као
лик Џорџа Бергера. Ова представа ће ми сигурно остати у
сећању до краја живота. Kада
сам сазнао да ћу бити Бергер,
морам да признам да сам био
јако уплашен јер имам огромно поштовање према овом епском мјузиклу. Сада сваки пут
једва чекам да изађем на сцену и дочарам своју верзију лика и представе и то могу да кажем засигурно и за све остале
колеге које учествују.

l Какву поруку нам данас
шаље овај мјузикл?
– Шаље пуно порука. Апсолутно се ништа није променило од шездесетих, када је дело
настало, до данас, и неће се
ништа променити ни наредних
хиљаду година. Питања човечје слободе, љубави и пријатељства су вечите теме, као и рат
и бунт против система. Докле
год је неправде, биће и „Косе”.
l Какве су реакције београдске публике?
– Ово је сигурно најлепше
искуство које сам имао до сада. Дворана је била препуна ватрене енергије и позитивних
емоција. Морали смо да станемо на црту култној југословенској „Коси”, као и ремек-делу

Формановог филма – што мислим и да смо урадили, судећи
по реакцијама публике.
Алекса Илић (28) рођен је у
Панчеву, али је одрастао у Америци. У Србији је завршио глуму на Академији уметности у
Новом Саду, у класи Никите
Миливојевића. Након завршеног факултета почео је да ради
као сценариста, редитељ и глумац на „Јутјуб” каналу „Home
of Disney Princess”, а затим и
као глумац у путујућем позоришту „Еventbox” из Уједињених Арапских Емирата. Награђиван је глумачким наградама
за представе „У туђим ципелама”, „Барони ди Макарони” и
„Затвореник и Шестопрсти”.
Живи у Београду.

НА ИЗЛОЖБИ ИВЕ АТОСКИ

Интимни концерт Лане Костић Лакико
У галерији „КомуникАрт” у
Панчеву у недељу, 23. фебруара, челисткиња Лана Костић
Лакико одржала је мини-концерт као специјална гошћа на
изложби „Параноја у свемиру”
стрип-ауторке Иве Атоски.
Овај догађај је уследио као
плод сарадње двеју уметница и
пријатељства које је настало на
једној изложби у Швајцарској.
– Лану сам први пут чула
уживо на концерту „Sofar Sounds” у Београду и то је било
супер вече. Након тога сам је
гледала и у Паризу, где је одушевила све присутне. У Новом
Саду смо први пут имале сарадњу на самом догађају и сада, други пут, овде. То што она
ради, осећам као нешто што је
мени блиско – објаснила је Ива
Атоски.
Лана Костић тренутно ради
и ствара у Швајцарској, а позната је по свом јединственом
споју певања и свирања чела,

уз упливе електронике. На њеном наступу у галерији окупили су се гости из Панчева и Београда, а међу бројним коментарима њеног рада била су и

поређења с разноврсним уметницима, од Макса Рихтера до
Лори Андерсон. Након завршене средње музичке школе
Лана је студирала виолончело

на ака де ми ја ма у Бре ме ну,
Берну и Цириху, те магистрирала композицију и певање. Када је 2016. године у сарадњи с
научницима спроводила неуролошке експерименте који су
се бавили слободном вољом током музицирања, ЕЕГ снимак
њених можданих таласа служио јој је као водиља за музицирање, а из дубина њеног несвесног изронио је Лакико.
Изложба Иве Атоски отворена је 28. јануара у галерији
„КомуникАрт” и трајаће до 3.
марта. Она је дипломирала сликарство на Факултету ликовних уметности у Београду. Бави се визуелним уметностима,
пре свега стрипом и илустрацијом. Од октобра 2018. до јануара 2019. као резидент је боравила у Паризу. До сада је излагала у галерији „Прогрес”,
Француском институту у Србији и Уметничком павиљону
„Цвијета Зузорић”.

ХУМАНИТАРНИ КОНЦЕРТ „СРЦЕ ЗА РАЛЕТА”

За помоћ панчевачком музичару
Хуманитарни концерт за Ралета Рајачића, музичара који је
преживео тежак мождани удар
пре нешто више од месе дана
и којег чека дуготрајни опоравак, одржан је у четвртак, 20.
фебруара, у дворани „Аполо”
Дома омладине.
Концерту за помоћ нашем суграђанину одазвали су се бендови „M & M Bombons”, „Night
Fever”, „Cactus Jack”, „Нервозни
поштар”, „Плаћеници”, „Бане
Глуваков трио” и „Наш начин”,
који су ово вече обојили сјајном
атмосфером, уз непрекидно подсећање на Ралета и њихово дружење на бини. Захваљујући њима и хуманим Панчевцима ове
вечери је прикупљено 304.000

динара за Ралетово оздрављење. Програм је водио Бранислав Ђековић Ђека.
Један од бројних покретача
акције је и панчевачки сликар
Александар Алимпић, који је
првенствено на друштвеним
мрежама објавио да продаје
слике већег формата, а новац
од њихове продаје биће дониран Ралетовој породици. Цена
сваке слике је 35.000 динара, а
можете их погледати на „Фејсбук” профилу уметника.
Уколико желите да донирате новац за помоћ Ралету Рајачићу, можете то урадити уплатом на рачун Банке „Интеза”
160-5800100377084-89, на име
Марија Дурковић.
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Петак, 28. фебруар 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

ПАНЧЕВЦИ ЦВЕЋАРИ

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА”
ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

НАЈЛЕПШИ ПОСАО НА СВЕТУ
Шарено, лепршаво, миришљаво... Може ли неки посао бити лепши од аранжирања цвећа? Оно је за све прилике, за сваку особу, увек добар избор.
А људи који се баве продајом цвећа
љубазни су, насмејани, срдачни. Ма,
не може се описати речима...

иностранства. Такво, од свиле, цвеће
често је на венчањима у Либану.
И овде је било разних муштерија:
један анонимни мушкарац је у њиховој цвећари наручио хиљаду једну ружу за певачицу Цецу Ражнатовић, али
је на њу јачи утисак оставио момак
од осамнаест-деветнаест година који
је цело лето радио да би својој девојци послао хиљаду једну ружу. Однели су их у десет корпи, пречника око
седамдесет центиметара.

Традиција лепоте
Јелена Гобељић (33) ушла је у свет
цвећарства од малих ногу. Њена мајка је отворила радњу, која ће ове године, баш на Светог Николу, обележити тридесет пет година постојања.
Завршила је Учитељски факултет, али
је одлучила да се ипак посвети цвећу.
– Вероватно сам ту љубав наследила у детињству, јер сам доста времена
проводила овде. Највише ми се допада прављење аранжмана, у томе уживам и немам осећај да радим. Сваког
дана можете да направите другачији
аранжман, немате ограничења. Све
зависи само од ваше жеље и инспирације – каже нам Јелена.
Цвеће купују једнако и жене и мушкарци. Минули Дан заљубљених донео им је више посла, а како нам Јелена објашњава, све је више и старијих који тог дана желе да обрадују
своје супруге лепим аранжманима.

Она воли необично цвеће, попут
фрезија и анемона, али се то мање
продаје, јер је скупље.
– Данас људи купују цвеће само поводом неког догађаја: за венчања, сахране или рођендане. Само неки онако, ни због чега специјално, узимају
маргарете или, лети, домаће руже –
каже она.
Навраћају, понекад, и муштерије с
необичним захтевима. Гордана
памти да су једном имали испоруку сто једне руже и да је девојка одбила да прими тај букет, па
да је један момак платио да се девојци сваког дана испоручује по
једна ружа. Аранжмани од сто једне руже, иначе, коштају од пет до
двадесет хиљада, у зависности од
доба године и квалитета цвећа.
– Једно време је било популарно да се купује цвеће по фенг шуију. Људи су узимали бамбусе, па
онда цвет замију, за коју се верује да доноси новац. Сада, из истог
разлога, и красулу, познату и као
јапанско дрво. А многи не знају
да је раније свака банатска кућа у
дворишту имала ово цвеће – прича Гордана.
Настоји да јој сваки букет буде јединствен и да му да лични
печат.
– Некада су муштерије саме
бирале цвеће за аранжман и то је
Јелена Гобељић било право цвећарство. Дешава
се и сада, али много ређе – прича
– Људи купују разно цвеће. Некада Гордана.
траже објашњење шта који цвет знаВрло често уз цвеће које испоручучи, али многи већ знају да црвена ру- ју иду и поруке. То буду изјаве љубажа представља изјаву љубави. А за ви, песме, а понекад и читави есеји.
жуту углавном важи мишљење да је А међу цвећем се некада нађе и веребоја љубоморе, док је нама то боја нички прстен.
сунца и живота. Ми у цвећари волимо јарке боје. Битно је да су веселе и Велики догађаји
ведре боје и да обрадује особу која га Ивана Платиша (41) по струци је екодобије – објашњава нам она.
номиста, али се већ четрнаест година
Ста ри је му ште ри је ви ше во ле бави цвећарством. Ужива у овом покласичне букете и лепршаво цвеће, слу, воли што често раде декорације
а међу младима су сада популарне за венчања и тако увесељава младенце.
кутије.
– Наши купци су свих узраста: ку– Свака прилика у животу захтева пују мајкама, девојкама, женама, за
цвеће. Када се дете роди, супруг ку- поклоне, за славе. Могу да кажем да
пује мајци букет, па за рођендане, мушкарци, када бирају цвеће, углавславе, свадбе... Комшинице данас јед- ном купе прво што им се свиди. Воле
на другој више не купују кафу, већ да поклањају руже, а често шаљемо
цвет. И на крају, кад неког пратимо цвеће на кућну адресу – каже Ивана.
са овог света, такође купујемо цвеће
Једном су имали поруџбину од хи– прича Јелена.
љаду једне руже. Такав аранжман кошта око хиљаду евра и обично се та
Јединствени аранжмани
количина цвећа распореди у неколиГордана Јoванов (54) завршила је гра- ко корпи, али је муштерија овог пута
ђевинску школу, али никада се није тражила да „испорука иде исцела”.
бавила том професијом. Као двадесе– То је били огромно. Радили смо
тогодишњакиња је почела да ради у је скоро дванаест сати и чак нас чецвећари и заволела цвеће. Пре него творо је морало да овај аранжман утошто је отворила своју цвећару, била вари у комби – прича нам Ивана.
је запослена у антикварници, где је
Један од највећих послова био им
рестаурирала намештај.
је везан за „Евровизију 2008”, која је
та да одр жа на
код нас.
Ивана и њени са рад ни ци
често украшавају свадбе. Захтеви се мењају
од народа до наро да – Ро ма,
Мађара, Словака... Ка же да
ниједан догађај,
а ни свадба нису исти, али је
увек најважније испунити жеље младенаца.
– Све је изаГордана Јованов зов, јер ми смо

Пријатељски однос

Ивана Платиша
занатска фирма и све је код нас ручни рад. Трудимо се увек да испоштујемо све захтеве, али се дешава некад
да немамо тражено цвеће, јер му просто тада није сезона. Рецимо, лале
или сунцокрет зими... тада наручујемо издалека, тамо где има, и чекамо
по неколико дана – закључује Ивана.

Нађин кутак
Тања Ивановски (44) професор је географије, али одмалена је волела да
се бави ручном израдом декорација.
Умела је да „препакује” букете које је
њена мајка добијала на поклон и да
од њих направи нове аранжмане.
– Ка да сам
засновала породицу, требао ми
је неки сигуран,
сталан посао, па
сам отво ри ла
цвећару. Имала
сам идеје, а од
раднице која је
с нама од почетка научила
сам доста о техници, јер се она
школовала баш
за цве ћа ра –
прича Тања.
Њена цвећара је веома позната по декорацијама за свадбе и друга славља.
– Свадбе су постале читава индустрија, посебно с појавом интернета
и друштвених мрежа као што су „Инстаграм” и „Пинтерест”, где се могу
видети свакакве декорације. Младенци ту нађу идеју, али нажалост немају увек буџет да је реализују. Онда
ми урадимо све што је у нашој моћи
да дођемо до заједничког решења.
Објаснимо како ће нешто изгледати
у одређеном простору. Наравно, има
и оних који могу да уложе пуно новца, па све изгледа као из бајке – каже она.

Објашњава да је с једне стране њихова срећа што је Београд близу, па
велики део посла обављају и за то
тржиште.
– Људи су жељни лепих дешавања.
Они који долазе из иностранства имају озбиљније буџете, тако да тада и
ми можемо да раширимо крила и направимо неке ствари о којима смо сањали – прича нам Тања.
Необичне свадбе су оне које су без
цвећа. Једном су радили декорацију
само са зеленилом – бршљаном и еукалиптусом. Другу само с нојевим
перјем. Веома су тражене лампице и
све што може да светли. Имали су
једну младу која је алергична на полен, па су бидермајер правили од
свиленог цвећа, које се наручује из

Анђелка Милановић (59) власница је
цвећаре десет година. Каже да је то
један од најлепших послова на свету,
да је смирује и позитивно утиче на
здравље и расположење. Ради са супругом Живојином, а за Осми март и
Дан заљубљених нађу им се и синови.
За овогодишњи Дан жена први пут ће
им у помоћ прискочити и унуци.
– Волим то што сам стално у контакту с људима. Ми се тако спријатељимо с нашим муштеријама да нас
често позивају на своја весеља. Има
дивних, часних и поштених људи.
Свима помогнемо, имали смо једног
студента ком смо давали попуст. Када је завршио факултет и запослио
се, дошао је с великом чоколадом и
бомбоњером да нам захвали – прича
задовољно Анђелка.
Од необичних захтева памте једну
испоруку наручену за пола шест ујутру и другу у поноћ и један минут. И

„Време од
воска” Ивана
Јосимова
Главни јунак
је особа која
не поставља
питања, него, напротив,
увек пропушта прилику
да то на време ура ди.
Сећање му је
селективно,
па са мим
тим и непоу зда но, из
чега се може закључити да, трагајући за одговорима, несвесно и сам
утиче да на њих, или тек случајно
на њих набаса.
Два читаоца који до 4. марта, у 12
сати, СМС-ом на број 1201 пошаљу најдуховитији одговор на питање: „Да ли ви радите све на време?”, наградићемо по једном књигом. Одговоре ћемо објавити у наредном броју.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Лагуна (размак) текст поруке и пошаљите на 1201.
Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у Вип мрежи, 39,60 динара у Теленор мрежи и 39,60 динара у мтс
мрежи.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН
ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

„Царица”
Елене Алпстен

Анђелка Милановић
то да је једна госпођа сама себи послала цвеће. Било је некада ситуација да девојке не желе да прихвате
послано цвеће, али углавном имају
позитивна искуства.
– Једном смо аранжирали велики
опанак који су чланови једног КУД-а
поклонили колеги кад је одлазио у
иностранство. А памтимо три господина, онако све с лептир-машнама,
који су, сваки за себе, волели да сваког јутра с бомбоњером у рукама сврате по руже које су их чекале спремне.
То је било баш некако шмекерски –
прича Живојин.
Некад се деси да на крају
дана током којег промет није
био никакав дође неко и пазари цвеће за вели ке па ре, па
спасе дан... Једном су им тако
дошли људи из
кинеске амбасаде да купе погребне сузе.
– Тражили су
жуто и бело цвеће, али никако
Тања Ивановски руже, јер Кинези не воле руже. Требало је да испишемо траку на
кинеском, али у њиховом језику једна црта мења цело значење, па се тога прихватила жена из амбасаде...
Иначе, ми пишемо на енглеском, румунском, мађарском и француском –
прича Анђелка.
Објашњава да људи воле топлину и
срдачност и да лепа реч заиста гвоздена врата отвара.
– Ми имамо културу поклањања,
али људи немају новца. Ипак је цвеће
луксуз – прича.
Каже да је Кордунашица и да веома често спонзоришу крајишке вечери. Њени земљаци воле да купују цвеће и, како је рекла, увек су широке
руке.
Мирјана Марић

У канџама
Великог северног рата Мар та
ва ра смрт
на сва ком
кораку.
Једне вечери, на слављу, сре шће Петра
Великог.
Осла ња ју ћи се на
своју памет и задивљујућу храброст,
гоњена амбицијом, жељом и вољом да живи, Марта ће постати
царица Катарина I. Међутим, њен
успон до врха препун је опасности: колико ће дуго успети да преживи блистав и смртоносан двор
Романових и, што је још важније,
самог Петра? Јер царска круна са
собом носи опојну и варљиву моћ…
Два читаоца који до 4. марта, у 12
сати, СМС-ом на број 1201 пошаљу најдуховитији одговор на питање: „Шта је за вас задивљујућа храброст?”, наградићемо по једном
књигом. Одговоре ћемо објавити у
наредном броју.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Алнари (размак) текст поруке и пошаљите на 1201.
Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у Вип мрежи, 39,60 динара у Теленор мрежи и 39,60 динара у мтс
мрежи.

НАГРАДЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА
У прошлом броју смо вас питали у
којој башти сте ви некада маштали. Књиге из „Вулкана” добиће аутори следећих порука:
„У башти моје маме, где сам као
дете кришом јела сирови грашак и
тек узреле јагоде.” 064/3201...
„Као дете сам највише времена
проводила у башти мог комшије,
али времена за маштање није било
– требало је украсти што више треша ња за што кра ће вре ме.”
063/2212...
„Лагуна” ће наградити ове одговоре на питање због чега проводите бесане ноћи:
„Е, то се и ја питам. Размишљам
о одговору негде до пет ујутру и
таман кад будем на трагу решења
– за спим. И та ко сва ке но ћи.”
064/1313...
„Због дечка, али не због заљубљености, него зато што је из Америке.” 064/2249...
Д. К.
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ОГЛАСИ

ПРОДАЈЕМ у одличном
стању половну грађу и арматуру. 063/360-964. (289103)

ВОЗИЛА
ПОНУДА

СОБНИ бар са столицама,
бурад пластична, горионик, тепих, сто са столицама, комода. 064/206-3024. (289095)

ПРОДАЈЕМ југо 55 2007
годиште, бензин, плин атестиран до 2022. регистрован до јула 2020, у одличном стану. Контакт
063/106-05-47 (СМС)

ПРОДАЈЕМ веш-машину,
сточић за собу, грундинг
ТВ 56, ормарић, гардеробни орман. 065/233-40-34.
(289077)

ТОЈОТА јарис 1.0, плин,
екстра стање, 1999. тек
регистрован. 064/247-9783. (289291)
ПРОДАЈЕМ опел зафиру
2002. године, нерегистрован, 1.000 евра, могућ договор. 063/278-421. (288881)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ цео
меган у деловима, 1.и
ДТИ, дизел. 060/143-6210. (289194)

ПРОДАЈЕМ гаражу на Котежу 2,за 500 евра. Звати
на тел. 062/814-84-25
(СМС)

НА ПРОДАЈУ лепа балирана детелина, 230 динара и
елеватор за кукуруз.
063/706-23-61. (289071)

КУПОПРОДАЈА

ЈАГАЊЦИ на продају. Тел.
062/108-77-03. (289178)

ПОНУДА

СУВО ДРВО, са превозом,
мерењем код вас, 4.500.
066/576-25-92. (287299)
САКСО 1.5 Д, 2001. годиште, бордо, власник, данас
регистрован, серво, клима,
централна. 064/206-30-24.
(289095)

ПРОДАЈЕМ опел корсу
2002. годиште, 1.0, регистрован до 25. фебруара
2021, одлична. Тел.
060/519-36-83. (1289228)

ПЕЖО 206, 2.0 ХДИ, 2000,
ГОЛФ 2, очуван мотокулпетора врата, фул опрема.
тиватор 506, кућни бицикл, писаћи сто. 013/372- 064/587-50-24. (289198)
926. (289133)
ФИЈАТ пунто 1.2, двојка 5
Б, регистрован, исправан,
750 евра. 063/140-62-92.
(289277)
ФИЈАТ пунто на продају,
2001. годиште, одично
стање, власник. 062/548990. (289772)
ГРАНДЕ пунто 1.4, 2006,
троје врата, фул опрема,
на име. 064/130-36-02.
(289198)

ВОЗИЛА

УГАОНА гарнитура, самачки кревет, кофер шиваћа машина, кухињски
сто. 063/861-82-66.
(289230)
ВЕШ-МАШИНА, фрижидер, алфа пећ камин, комбиновани фрижидер, телевизор. 063/861-82-66.
(289230)
ПРОДАЈЕМ прасиће.
061/277-87-99. (288823)
РАСПРОДАЈА канцеларијског намештаја. 064/82237-03. (288888)
САЛОНСКА гарнитура бидерамајер, доро очувана,
стаклена витрина. 232-1069. (289169)

ПОТРАЖЊА

НАЈПОВОЉНИЈИ откуп
свих врста возила, каталиЦ5 2.0 ХДИ, 2002. годизатора, продаја делова,
ште, нерегистрован, надолазим на адресу.
следство. Може замена,
069/203-00-44, 066/409повољно. 062/772-787. (ф) 991. (288426)
ПОЛО 1.4 ТДИ, 2003, петора врата, фул опрема,
власник. 064/587-50-24.
(289198)
ГРАНДЕ пунто 1.9, мултиџет, 2007, петора врата,
на име. 064/130-36-02.
(289198)
ШЕВРОЛЕТ спарк 800,
2007, у деловима.
064/587-50-24. (289198)
ГОЛФ 3, 1.9 ТДИ, 1994,
добро стање, 650 евра.
063/720-21-54. (289143)
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ГАРАЖЕ

ПРОДАЈЕМ због селидбе:
тросед кожни, два храстова ормана, трпезарију,
дечје кревете на спрат,
мопед дечји (батерије).
064/367-96-96. л(289184)
ПРОДАЈЕМ судоперу,
остале кухињске елементе,
судопера 3.000, нова.
063/773-45-97. (289189)
ПРОДАЈЕМ кауче, фотеље, два стола, два ормара,
трпезарија дрво, скоро ново. 063/369-350. (289226)
ПРОДАЈЕМ култиватор
хонда, мешалицу за тесто,
машину за сечење метала
звана црногорка. 063/80750-65. (289229)

КРМАЧЕ за клање, 200 –
250 кг. Изузетно меснате.
062/113-20-28. (289286)
ПРОДАЈЕМ веш-машину,
фрижидер, комбиновани,
замрзивач мали може неисправно. 064/129-73-60.
(289289)

КУПОПРОДАЈА
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ старо гвожђе,
веш-машине, фрижидере,
замрзиваче, електричне
шпорете. Долазим на
адресу. 064/158-44-10,
063/101-11-47. (288906)

МАШИНЕ
ВИЉУШКАР линде Х 25,
1982, мотор дајца, у добром стању. 064/144-3733. (288522)

РАСПРОДАЈА новог намештаја. Столице од 1.600,
столови од 4.500. 060/60014-52. (289165)

ПРОДАЈЕМ болнички
електрични кревет са три
функције подизања и спуштања и душеком.
062/868-97-82. (289072)

ПРОДАЈЕМ орахове талпе
ПРОДАЈЕМ гаражу са на- дебљине 6 цм, сушене селаом, Содара. 060/551-64- дам година. 060/715-8050. (289151)
93. (289265)

КУПУЈЕМО обојене метале, гвожђе, акумулаторе,
веш-машине, замрзиваче,
телевизоре, све остало.
061/206-26-24. (289202)
КУПУЈЕМ полован намештај, перје, плинске боце,
гвожђе, бакар, алуминијум.
066/900-79-04. (289050)
КУПУЈЕМ значке, ордење,
медаље, новац, сатове,
пенкала. 013/313-458,
063/199-60-36, 064748114-77. (289057)
КУПУЈЕМ веш-машине,
фрижидере, замрзиваче,
шпорете, поправљам исте.
060/521-93-40. (289120)

КУПУЈЕМО гвожђе, олово,
ПРОДАЈЕМ овас, кукуруз, бакар, месинг, алуминијум, КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
веш-машину, замрзиваче,
пшеницу. 064/306-87-33,
ПОНУДА
телевизоре, долазимо.
013/342-819. (2899251)
061/321-77-93. (289202)
НА ПРОДАЈУ легализован
ПРОДАЈЕМ половну угаону гарнитуру. 063/346КУПУЈЕМО секундарну си- плац са кућом. Стара Ми855. (289258)
ровину, гвожђе, старе ауто- са, 7 ари 064/514-12-98
(СМС)
мобиле, веш-машине, заПРОДАЈЕМ балирану детелину, цена повољна. Тел. мрзиваче, телевизоре, оло- ПРОДАЈЕМ кућу на Злати064/438-54-15. (289282)
во. 061/322-04-94. (289202) бору, може замена за
Панчево. 069/158-63-76.
(288542)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ кућу
од 100 квм са пратећим
објектима у Иванову на 17
ари, легализовано. Тел.
062/415-359, 064/828-3626. (288832)

ПРОДАЈЕМ кућу у центру
са 7 ари плаца. 066/55485-99. (288993)
УЖИ центар, 140 квм, 2.5
ара, 85.000. (679), „Трем
01”, 063/836-23-83. (289131)
БАВАНИШТАНСКИ пут, 11
ари, викендица, струја, вода, 18.000. (679), „Трем
01”, 063/836-23-83. (289131)
ДЕБЕЉАЧА, кућа, 20 ари,
14.000. (679), „Трем 01”,
063/836-23-83. (289131)

УГАЉ
НАЈПОВОЉНИЈЕ
Сирови вреоци

7.500

Костолац

7.700

Сушени вреоци

12.000

Тел. 061/176-34-08
(4/289270)

ПРОДАЈЕМ земљу у Долову, потез Ливадице. 319754, 061/153-34-61. (289064)
ВОЈЛОВИЦА, кућа 109
квм, две стамбене, 6 ари,
одлична, 40.000. (300),
„Ћурчић”, 063/803-10-52.
(289257)

ПРОДАЈЕМ два ланца земље у Качареву. Тел.
013/601-281. (288885)

СТАРИ ТАМИШ, четворособна новија, 110 квм, 6.5
ари, 40.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (289151),

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

СТАРЧЕВО, 10 ари, 240, са
локалом, 43.000; Миса, три
етаже, ЕГ, 63.000. (338),
„Јанковић”, 348-025. (289158)

ПРОДАЈЕМ укњижену непокретност, башта, прво
српског поље, Новосељански пут. 064/128-22-06.
(289100)

ПЛАЦ, нова Миса, 8 ари,
56 квм, 22.000. (188),
„UnaDalli”, 064/255-87-50.
(289160)

ВИКЕНДИЦА са објектом
од 150 квм, трофазном
струјом, продајем или мењам за мањи стан или ауто уз доплату. Викенд насеље Долово. 064/305-7464. ((289128)
ПРОДАЈЕМ викендицу,
Дубовац Слатине, мењам
за стан у Панчеву.
060/095-83-05. (289107)
САМОШ, продајем велики
плац са кућом, 130 квм, на
атрактивној локацији. Улагања потребна. 013/25196-03. (2890139)

КУЋА, преко пута Народне
баште, две етаже, 85.000.
(188), „UnaDalli”, 064/25587-50. (289160)
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ЦЕНТАР, 60 квм, I, изворан, 40.000 евра; Котеж 2,
двособан, VI, 43.000 евра.
„Concept centar”,
063/870-74-56. 8289233)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

КУЋА, легализована, плац
12 ари, подрум/помоћне
просторије. Старчево.
065/262-40-30. (289164)

НА ПРОДАЈУ стан 50 квм,
преко пута Лидла, ЦГ,
укњижен, сређен, високо
приземље, продајем без
посредника, 40.000 евра.
060/441-11-23. (289268)

ПРОДАЈА, нова кућа 9 х
12, завршни радови, нова
Миса, власништво.
064/221-36-12. (289167)
АМК продаје, богато имање у Владимировцу, 460
квм, 28 ари, 79.900 евра.
061/262-08-44. (289276)

СТРЕЛИШТЕ, нова, СУ +
ПР + I, 4.93, 333 квм,
69.000. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (289296)

НОВА МИСА, 85 квм,
ВПР, ТА, одличан, укњижен, 44.000. 063/252-559.
(289115)

ПРОДАЈЕМ кућу, три
стамбене јединице, 8 ари
плаца, Горњи град.
063/829-89-48. (289203)

ТРИ куће за 30.000 евра,
100 квм, 70 квм, 60 квм, 6
ари, усељиве, реновиране,
Козарачка 10. Фиксно,
хитно. 063/721-62-13.
(289275)

СОДАРА, троипособан,
ЦГ, VI, поглед на реку.
(679), „Трем 01”, 063/83623-83. (289131)

СЛАДАК стан са галеријом, у близини Кеја, центар, 300 квм + 16 квм,
29.900 евра. АМК,
061/262-08-44. (289276)
ШАРМАНТНА мансарда у
центру града, 67 квм,
49.900 евра. АМК,
061/262-08-44. (289276)

СТАРЧЕВО, усељива кућа,
помоћни објекти, 9.5 ари,
укњижено. 063/725-99-37.
(289239)

КУЋА, 15.000 евра, 70
квм, 2 ара, монтажна, Козарачка 10-ц. 063/721-6213. (289275)

ПРОДАЈЕМ кућу у Старчеву са три стамбене јединцие, укњижено. 064/20304-24. (289255)

КУЋА, 20.000 евра, 100
квм, 3 ара, Козарачка 10б. 063/721-62-13. (289275)

КОТЕЖ 2, 64 квм, ЦГ, V,
лифт, усељив. (679), „Трем МИСА, приземље, двори01”, 063/836-23-83. (289131) ште, четворособан, 60, тераса, 42.000. (67), „Милка
ЦЕНТАР, прелеп трособан, М”, 063/744-28-66. (289296)
72 квм, II, новији, 68.000.
(398), „Кров”, 060/683-10- КОТЕЖ 1, двособан +
проширење + надоградња,
64. (289151)
IV, ЦГ, 117. (67), „Милка
КОТЕЖ 1, новија зграда,
М”, 063/744-28-66. (289296)
четворособан, 93 квм, II,
екстра, 86.000. (398),
ДОО „Кутко” издаје локале од 50 квм до 250 квм, на
„Кров”, 060/683-10-64.
Новосељанском путу 37, у комплексу иза Максија.
(289151)

КУЋА 100 квм, шири центар, 60.000 евра. 064/13198-75. (289287)

ПРОДАЈЕМ леп стан на
Котежу 2 и Стрелишту.
066/937-00-13. (289290)

НОВА МИСА, 180 квм, 1.5
ари, гаража, 57.000.
(2353), „Премиер”,
063/800-44-30. (289245)

КУЋА, 13.000 евра, 60 кв,
2 ара, Козарачка 10-а.
063/721-62-13. (289275)

Издаје се магацински простор од 500 до 3000 квм.

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

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПРОДАЈЕМ кућу са 19 ари
плаца, Банатско Ново Село. 063/887-84-00. (289068)
ПРОДАЈЕМ викендицу у
Горњој Трепчи код Чачка,
36 квм, на 4 ара плаца, легализовано. 064/255-8723. (289255)

КУПУЈЕМ кућу или део куће у Качареву. 064/36947-02. (288683)
КУПУЈЕМ плац у центру,
2.5 до 3.0 ара. 063/638677. (288816)
КУПУЈЕМ приземну кућу,
колски улаз, Тесла, Нови
Свет, Котеж 1, Доњи град.
064/298-90-80. (289227)
КУПУЈЕМ плац у Панчеву,
20 – 30 ари. 063/417-527.
(289262)

ПРОДАЈЕМ четири и по
ланца грађевинског земљишта, северна зона,
преко пута Секиног салаша. 062/102-89-16. (289260)
КОЗЈАК, прелепа, укњижена, ЕГ, 57 ари, СУ + ВП,
160, 22.000. (67), „Милка
М”, 063/744-28-66. (289296)
ПЛАЦ, Шарпланинска, 4.5
ара, темељ, папири, водомер, 19.500. (67), „Милка
М”, 063/744-28-66. (289296)
ПРОДАЈЕМ плац на Кудељарцу. 063/895-85-79.
(289045)
ПРОДАЈЕМ два ланца на
вечито, може и на годину.
064/123-45-70.

АГЕНЦИЈИ „Милка”, потребне куће, плацеви, све
локације, брза реализација. (067), 063/744-28-66.
(289296)

СТАНОВИ
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ нов одмах
усељив, четворособан
стан, дуплекс, 115 квм,
подно грејање, лифт, Иве
Курјачког 35, 69.000 евра.
069/214-41-49. (289209)

КОТЕЖ 1, једнособан, 35,
ЦГ, сутерен, 20.000, усељив. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (289296)

СТРОГИ центар, 173 квм,
салонски, идеалан и за пословни простор.(470),
„Дива”, 345-534, 064/24605-71. (289156)

ДВОИПОСОБАН стан,
строги центар, 58.000.
064/171-22-70, 064/09010-92. (289188)

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

УПРАВЉАЊЕ

ГАРСОЊЕРА, шири центар, нова, приземље,
укњижена, 23 квм + тераса, 24.000 евра. 060/55947-94. (289283)

ОМОЉИЦА, строги центар, продајем једноипособан стан, укњижен, 1/1.
064/021-19-31. (и)

ПРОФЕСИОНАЛНО УПРАВЉАЊЕ
И ХИГИЈЕНСКО ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА

• Наш тим брине за вас 24 сата

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

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

ДВОИПОСОБАН, Котеж 2,
В. Булевар, 45.000 евра.
(470), „Дива”, 345-534,
064/246-05-71. (289156)

ЦЕНТАР 2.5, ЦГ, одличан,
47.000; дворишно реновирано, 65, 28.000. (338),
„Јанковић”, 348-025. (289158)

КУЋА, Баваништански,
укњижена, 7/7, ПР + !, 113 ПРОДАЈЕМ стан на Тесли,
квм, 36.000. (67), „Милка термоакумулациону пећ 5
М”, 063/744-28-66. (289296) кв, климу. 069/226-83-91.
(289071)
ТЕСЛА, пола куће, 38.000;
центар кућа две стамбене ПРОДАЈЕМ дворишни
јеиднице, договор. „Лајф”, стан у центру. Тел.
064/303-35-46. (289117)
061/662-91-48. (299294)

ИЗДАВАЊЕ

Контакт: Маријана, 063/693-944,
Љупко – 063/313-844

ПРОДАЈЕМ стан, 38 квм,
Београд, Кумодраж или
мењам за Панчево.
064/438-12-35. (288706)

ПРОДАЈЕМ дворишни
стан у Панчеву, Д. Туцовића, 20.000 евра. 063/89647-51. (289060)

СТАНОВИ

ПРОДАЈЕМ станове у Светозара Милетића 5 и Војводе Радомира Путника 22/1.

ЦЕНТАР, двоипособан, 61
квм, сређен. (188), „UnaDalli”, 064/255-87-50.
(289160)
СОДАРА, војна зграда,
двоипособан, усељив, власник. 064/327-54-10. (289173)
ОСЛОБОЂЕЊА, дворишни, једнособан, 32 квм,
подрум, 16.000, договор.
(336), „Олимп”. 351-061,
063/274-951. (289247)
ТАМИШ КАПИЈА, двоипособан, 78 квм, iv, цг, двострано орјентисан, 72.000,
договор. (336), „Олимп”.
351-061, 063/274-951.
(289247)
НОВА МИСА, трособан,
ВП, 90 квм, гаража,
49.500. (353), „Премиер”,
063/800-44-30. (289245)
ТРОСОБАН стан, строги
центар, 72 квм, трећи
спрат, лифт, ГА, могућност ЦГ. Звати после 17
сати. Тел. 064/119-60-06.
(289145)

ЦЕНТАР, америчке зграде,
четворособан, ЦГ, VII/VII,
65.000. „Лајф”, 061/66291-48. (289294)

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

(7/274828)

ПОТРАЖЊА

ИЗДАЈЕМ намештен двособан стан 60 квм, ЦГ,
преко пута Авив парка на
Тесли. 064/492-19-58,
069/306-19-61. (288817)
ИЗДАЈЕМ потпуно намештен стан, 60 квм, Котеж
2, 200 евра. 063/101-1013. (289046=
КОТЕЖ 2, двособанс тан,
намештен, издајем, 200
евра. 064/823-88-59. (289028)
КОТЕЖ, намештен стан у
кући, све засебно са парним грејањем, 47 квм, са
свим дажбинама, IPTV,
wi/fi, 160 евра. К064/31390-41. (289056)

ТЕСЛА, новије зграде, једноипособан, III, 40.000;
двоипособан, 42.000.
„Лајф”, 061/662-91-48.
(289294)

ЧЕТВОРОСОБАН суперкомфоран, намештен,
центар, грејање, 400 евра
месечно. 064/054-55-54.
(289101)

СОДАРА, једноипособан,
II, 40.000, Горњи град, реновиран, дворишни,
23.000. „Лајф”, 061/66291-48. (289294)

ИЗДАЈЕМ стан, 60 квм,
Котеж 1, код Фабега, IV
спрат, лифт, ЦГ. 063/694451. (289080)

СТАНОВИ
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ једнособан или
једноипособан стан. Исплата истог дана. 064/38531-15. (287498)
КУПУЈЕМО станове на
свим локацијама, брза исплата. (353), „Премиер”,
063/800-44-30. (289245)
АГЕНЦИЈИ „Лајф” поребни станови, куће, плацеви,
брза сигурна реализација.
061/662-91-48. (289294)
АГЕНЦИЈИ „Милка” потребни станови на свим
локацијама, брза реализација. (067), 063/744-2866. (289296)
КУПУЈЕМО станове и куће,
исплата одмах. (679),
„Трем 01”, 0673/836-2383. (289131)

ТЕСЛА, двособан, I, 53
КУПУЕМО мањи стан у
квм, TA, 35.000. (353),
„Премиер”, 063/800-44-30. згради, готовина. 060/55164-50. (289151)
(2890296)

ИЗДАЈЕМ празан стан са
грејањем на ТА пећ.
066/656-28-62. (289078)

ИЗДАЈЕМ двособан намештен стан у центру. Тел.
064/178-42-42. (289108)

ИЗДАЈЕМ две гарсоњере
са парним грејањем, са
стварима. 061/187-09-03.
(289076)

ИЗДАЈЕМ два стана, намештена, центар, може група
радника, самцима.
061/131-79-04. (289162)

ИЗДАЈЕМ једнособан намештен комфоран стан,
Цг, кабловска, интернет,
интерфон, 170 евра, депозит. 063/246-509. (289073)

ДВОИПОСОБАН, Содара,
ненамештен, депозит, за
продице са децом идеалан, VII спрат, двострано
оријентисан. 062/100-9335. (289179)

ПОТРЕБНА цимерка за заједничко становање.
063/246-509. (289073)
ИЗДАЈЕМ фул намештену
гарс9оњеру, Котеж 1, на
дуже. 064/137-63-19,
066/494-900. (289106)
ИЗДАЈЕМ двособан стан,
поред Кеја, Цг, лифт. Тел.
064/370-97-09. (289109)
ИЗДАЈЕМ смештај за раднике, самце, студенте,
раднички смештај, центар.
063/502-211. (289126)
ИЗДАЈЕМ стан на Котежу
1, у Панчеву, 40 квм, супер сређен и намештен,
250 евра месечно.н
064/184-57-50. (289132)

ЈЕДНОСОБАН намештен,
централно, кабловска, интернет, депозит, нова Миса, 120. 064/318-90-95.
(289181)
ИЗДАЈЕМ намештен двособан стан на Котежу 2.
120 евра. 060/806-00-06.
(289190)
ГАРСОЊЕРА за издавање,
46 квм, са етажним грејањем, у строгом центру
града, близу Авив парка,
са погледом на Динамо,
новоизграђен, у Панчеву.
064/440-20-89, 063/77584-53. (289193)

ИЗДАЈЕМ намештен, двособан стан, 64 квм, у строИЗДАЈЕМ трособан стан
гом центру. Тел. 061/621комплет намештен у центру 32-18. (289204)
Панчева, приземље, етажно
ИЗДАЈЕМ лепо опремљене
грејање на гас. Тзел.
собе са купатилом и упо063/311-369. 8289153)
требом кухиње, нова Миса.
ИЗДАЈЕМ намештен једно060/004-69-69. 8289206)
собан, стан, Котећж 1, ЦГ,
ИЗДАЈЕМ дворишни стан.
130 евра, депозит.
063/804-12-72. (289158)
064/565-41-96. (289264)
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marketing@pancevac-online.rs

НАЈЈЕФТИНИЈА АУТО-ШКОЛА У ГРАДУ
ЦЕНА
за Б категорију
64.000 динара

• За све полазнике бесплатни лекарски
преглед и полагање прве помоћи
• Два часа вожње гратис

Телефон 013/33-43-45
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ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
РАДНИКА „ПАНЧЕВАЦ”
ВУКА КАРАЏИЋА 1, 013/21-90-900, 013/21-90-903

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

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ
АБДОМЕНА И МАЛЕ КАРЛИЦЕ

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ
СРЦА (ТТЕ и ТЕЕ)

др Жељка Ковачевић

dr sc. med.
Слободан Томић
Институт „Дедиње”

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

др Небојша Тасић
Општа болница Панчево

ЕНДОКРИНОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ
др Гордана Вељовић
Општа болница
Панчево

КОМПЛЕТАН ОРЛ ПРЕГЛЕД
др Горан Митевски
Општа болница
Панчево

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

Клинички центар
Србије

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

ПАКЕТ 3
• АНАЛИЗА AST
• АНАЛИЗА ALT
ПАКЕТ 4

• АНАЛИЗА CRP

Цена: 400 динара

ПАКЕТ 5

• АНАЛИЗА ТУМОР МАРКЕРА ПРОСТАТЕ:

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

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

др Ненад Маргитин
Општа болница
Панчево

Цена: 90 динара
Цена: 90 динара

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

•
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СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

ИЗДАЈЕМ двособан стан
на Котежу 2, на дужи временски период. 069/789524, 063/160-27-09.
(2891237)
КОТЕЖ 2, двособан и двоипособан стан, 200 евра.
Concept centar, 063/87074-56. (289233)
ИЗДАЈЕ се једноипособан
намештен стан на Тесли,
ЦГ. 064/224-85-60, звати
после 18 сати. (289252)

ЛОКАЛИ
ИЗДАЈЕМ локал, Змај Јовина. Климатизован централно, 40 квм.063/86152-08. (СМС)

ОГЛАСИ

Општа и васкуларна хирургија – прегледи
и операције – хипербарична комора.
Комплетна лабораторијска, ултразвучна,
гастроскопска и колоноскопска дијагностика. Прегледи свих специјалности из
интерне медицине, неуропсихијатријски
прегледи и дијагностика и давање терапија у поликлиници Panmedica, а по
потреби и у вашем стану.
За Вас Поликлиника Panmedica
Панчево, Жарка Зрењанина 125
Тел. 013/351-551, моб. 064/133-54-98,
061/333-54-98 и 060/333-54-98
ИЗДАЈЕМ два локал по
105 квм, В. Р. Путника 17,
у дворишту, паркинг,
одвојено или заједно.
062/272-510. (289225)

ИЗДАЈЕМ локал на Зеленој
пијаци, први на улазу, бивша мењачница. 064/40491-49, Бошко. (289063)

marketing@pancevac-online.rs

ЈАВНОБЕЛЕЖНИЧКОЈ
КАНЦЕЛАРИЈИ потребан
правник. Пријаве на
advjukic@gmail.com. Тел.
064/668-87-78. (ф)
ПОТРЕБНА продавачица и
радница у пекари.
062/821-47-70. (288288)
ПОТРЕБНИ пица-мајстори, раднице за припрему
сендвича и палачинки, рад
на каси. 064/555-33-34,
coaslavnic@yahoo.com
(288341)
ПРОДАВАЦ-КОМЕРЦИЈАЛИСТА, са искуством за
рад на стоваришту грађевинског материјала за
стално или повремено, потребан. 062/772-787. (ф)

БАРМЕН потребан бистроу „Кокошка”.
064/126-83-53. (289051)
КУВАР потребан ресторану у центру града.
064/126-83-53. (289051)
ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕРСКОЈ радњи „Elektro in” из
Панчева поребни електроинстлатери са и без искуства. 064/179-27-83. (289039)
ПОТРЕБАН возач у пекари. CV – mail: pekarasmiljanic@mts.rs. (289111)

ИЗДАЈЕМ локал, центар.
065/348-48-90. (289058)
ИЗДАЈЕМ локал 23 квм, у
Панчеву. Д. Жарка Фогараша 48. 064/866-22-70.
(289242)
ИЗДАЈЕМ локал у центру.
063/722-49-98. (ф)
ПРОДАЈЕМ локал у центру, 64 квм. 013/341-173,
061/178-97-40. (ф)
ТАМИШ капија, локали за
издавање, 107 – 200 квм.
063/338-332. (288827)

ИЗДАЈЕМ ХАЛУ
220 квм, на
Новосељанском
путу 171-г,
у Панчеву.
Намена простора
– више опција
Контакт телефон:
063/772-59-18
(ф)

ХИТНО, локал, пијаца,
10,52, у раду, приземље,
7.500. (067), „Милка М”,
063/744-28-66. (289296)

ИЗДАЈЕМ локал 36 квм, у
ИЗДАЈЕМ локал од 86 квм, самом центру, повољно.
код Аутобуске станице.
Тел. 063/861-90-53. (289281)
063/278-421. (288881)
ПРОДАЈЕМ започету халу
ИЗДАЈЕМ халу, производ- и 15 ари плаца, шири ценно-пословни простор 150
тар, камионски улаз.
квм, Баваништански пут.
063/389-972. (289273)
063/644-353. (288911/р/)
ИЗДАЈЕМ локал, центар
Стрелишта, одлична локаЛОКАЛ, продаја, 28 + 12
квм, сређен, ТЦ Змај Јови- ција, смартблок, повољно.
064/006-43-33. (289271)
на, први до Његошеве.
063/489-958. (289113)
ИЗДАЈЕМ пословни простор, 75 квм, центар.
ИЗДАЈЕМ локал, 70 квм,
063/389-972. (289273)
Синђелићева 35, шири
центар. 064/217-48-56.
ПОСАО
(289111)
ПРОДАЈЕМ локал у Тржном центру Трубач, II
спрат, 17,5 квм, 7.000 евра.
063/850-02-66. (289048)

ПОНУДА

РЕСТОРАН тражи кувара
и конобара. Контакт
069/248-88-26 (СМС)

BEDEM ENERGY SOLUTIONS тражи точиоца за рад
на гасној станици. Услови:
средња стручна спрема,
годину дана радног искуства. Контакт Марија Симоновић, 060/663-64-63,
радним данима од 8 до 16
сати. (289154)

РЕСТОРАНУ брзе хране у
граду, потребна озбиљна
радница од 30 до 40 година. Плата добра. Обезбеђен бесплатан стан и храна. Обавезна пријава. Тел.
066/932-67-51. (ф)

Потребни
радници
на живинарској
фарми
063/401-869

(ф)

ПЕРЛИ потребан конобар
и козметичар (нокти, депилација, педикир).
065/344-54-66. (289222)
SILEX DOO тражи раднике за рад у производњи
фасадних материјала. Боре Шипоша 9-б. Тел.
063/109-78-88. (289243)

ЧИСТИМ шут, дворишта,
подруме, таване, шупе и
гараже, рушим старе
објекте. Повољно. Златко.
063/196-54-56. (289096)
ВРШИМ селидбе у свим
правцима, износим стари
намештај и непотребне
ствари, повољно. Златко.
063/196-54-56. (289096)
ПРЕВОЗ комбијем, ствари
и разне робе, повољно.
Златко. 063/196-54-56.
(289096)
ПОТРЕБНИ конобари, достављачи хране и помоћно
особље у кухињи. За све
информације јавити се на
060/052-78-99. (289092)

САЛОНУ у центру потребан фризер са искуством,
плата 30.000. 065/555-5444. (289125)

1. Приправници на стручној пракси – следеће стручне спреме:економски, саобраћајни,

машински и туристички смер
• Организујемо једнодневне излете из Панчева у манастире Тумане и Нимник, са обиласком
Голубца. Резервација је обавезна, ограничен је број путника.
Термини су: 22. март (Младенци); 12. април (Цвети) и 19. април (Васкрс)
• Једнодневни излет, Темишвар – 7. и 8. март.
Полазак из Панчева (жене 1.000 динара, мушкарци 1.200 динара). Резервација обавезна

Куповином аранжмана код нас имате обезбеђене поласке или трансфере из Панчева

у ћевабџиници
Плата у зависности
од искуства + пријава
+ топли оброк.

АУТО-ПЕРИОНИЦИ
Strong Wash потребан
радник са искуством.
060/758-30-03. (289224)

„Хало Лесковац”
Тел. 062/896-39-78

Ћевабџиница

(1/289177)

ПОСАО
ПОТРАЖЊА

O G L A Š AVA
potrebu za radnim mestom:

Rukovalac građevinskim mašinama
POTREBNI USLOVI:
– diploma, sertifikat ili uverenje za rukovaoca
građevinskim mašinama,
– najmanje 5 godina radnog iskustva na poslovima
rukovaoca građevinskim mašinama,
– sposobnost da uspešno obavlja zadate aktivnosti,
– vozačka dozvola B kategorije.
OBAVEZE I ODGOVORNOSTI:
– upravljanje novim građevinskim mašinama bager
guseničar 25 tona i kombinovana radna mašina,
– staranje o ispravnosti građevinske mašine i dokumentacije,
– pridržavanje propisa iz oblasti bezbednosti i zdravlja
na radu.
Prijave ili CV slati na mail: posao@gradcombuild.rs
ili se javiti na telefon 064/877-26-91

Štampariji CARDS PRINT doo
potreban radnik sa minimalnim
iskustvom rada na sito-štampi
Mesto rada: Kudeljarski nasip prva 124-g,
Pančevo

ПОТРЕБАН радник .- пријем и поправка дрвених
палета. 064/106-81-11.
(289116)

Poslati CV na adresu: info@cardsprint.rs

ПОТРЕБНА жена за спремање јела пензионеру. Надокнада у бесплатним оброцима и делом у новцу.
064/123-16-60. (289135)

Štampariji CARDS PRINT doo

ПОТРЕБНА радница за пекару и пицерију, Ул. Вељка
Пњетровића 12.а.
063/130-75-40. (289142)

за пријем у радни однос:

ПОСЛОВОЂЕ

ШЉУНАК, песак сејанац
РЕСТОРАНУ ROYAL у
ПОТРЕБНА девојка за рад Авив парку, потребни рад- одвоз шута малим кипером до два кубика
у Кафе „Azuru” , тип коно- ници у продаји и кухињи.
064/664-85-31, 013/342барица. Насеље Миса,
063/216-788. (289269)
338 (СМС)
Панчево. 063/319-139.
СЕНДВИЧАРИ Буба, поМОЛЕРСКО-ГИПСАРСКИ
(289029)
требан радник на роштиљу радови, брзо, педантно,
и конобар. 064/144-33-01. повољно. 065/523-02-73.
ПРОДАЈЕМ посао у раду – (289267)
(289191)
ћевабџиница, са комплетним инвентаром. 061/807Građevinsko preduzeće GRADCOM BUILD d.o.o.
62-99. (289259)
Pančevo

ПОТРЕБНИ радници, хитно, за рад у месари „Бифтек” Панчево, (роштиљ,
месара, деликатес).. Контакт особа: Ивана,
069/169-58-36, Гордана,
069/240-44-61. (289042)

КОНКУРС

Потребна женска особа
за посао

ПОТРЕБНИ возачи Ц и Б
категорије, магационер за
дистрибуцију пића Weifert,
062/446-291. (289197)

ПОТРЕБНЕ раднице за
шивење на индустријским
машинама. Тел. 065/88230-37. (289278)
ПРОИЗВОДЊИ прехрамбених производа потребан
радник на паковању.
063/289-388. (288816)

ПОТРЕБНА жена за спремање пословних просторија и хотелског смештаја.
Тел. 064/646-66-10. (ф)

ГОЛУБ такси тражи возаче
таксија. Неопходни услови:
завршена средња саобраћајна школа, пет година
искуства на пословима возача или поседовање Ц категорије са било којом
средњом школом. Контакт
Марија Симоновић,
060/663-64-63, радним данима од 8 до 16 сати. (289154)
ШИВАЋОЈ радионици у
Омољици, потребне шнајдерке за шивење на индустријским машинама.
065/210-41-52. (289266)

potrebna radnica za šivenje
okovratnih trakica
Potrebno radno iskustvo minimum 3 meseca.
Mesto rada: Kudeljarski nasip prva 124-g, Pančevo
Poslati CV na adresu: info@cardsprint.rs

Štampariji CARDS PRINT doo
potrebna radnica/radnik za rad
u call centru (podrška klijentima)
Potrebno radno iskustvo na istoj ili sličnoj poziciji
Mesto rada: Pančevački put 47, Beograd
Poslati CV na mail adresu: jobs@cardsprint.rs

Петак, 28. фебруар 2020.

ОГЛАСИ
ПОСАО

ПОТРАЖЊА

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

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

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ЗЕЛЕНИЛО” ПАНЧЕВО
РАСПИСУЈЕ

КОНКУРС
ЗА ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ
ПРОСТОРА – ЛОКАЛА
• Локал бр. 11 у ламели 5, укупне површине
10,52 м², на „Зеленој пијаци”, Улица Ослобођења бб по почетној цени од 1.000,00 динара по
метру квадратном.
• Локал бр. 9 у ламели 7, укупне површине
10,52 м², на „Зеленој пијаци”, Улица Ослобођења бб по почетној цени од 1.000,00 динара по
метру квадратном.
• Локал бр. 8 у ламели 9, укупне површине
32,55 м², на „Зеленој пијаци”, Улица Ослобођења бб по почетној цени од 500,00 динара по метру квадратном.
Рок за достављање понуда је 8 дана од дана
објављивања Конкурса.
Ближи услови Конкурса биће истакнути на огласним таблама Радне заједнице (Панчево, Димитрија Туцовића 7-а), Робне пијаце „Аеродром” и Зелене пијаце у Панчеву.

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

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ
Секретаријат за заштиту животне средине је 20.
02. 2020. године на основу захтева носиoца
пројекта „ALFA PLANT SYSTEM” DOO, Улица Кестенова бр. 4, Панчево, донео решење број: XV07-501-7/2020 којим је утврђено да за пројекат Пољопривредни комплекс – стакленик и постројење
за производњу неопходне енергије за процес пољопривредне производње у стакленику на кат.
парцели бр. 17584/2 К.О. Панчево, 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 до 14 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.
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ПЕНЗИОНЕР, чувам све
врсте грађевинских објеката, повољно. 013/352-203,
звати око 21 сат. (289155)

МОЛЕРАЈ, фасаде, столарија, гипс, обраде око
прозора, комплетне адаптације. 063/893-39-94.
(289238)

АЛУ ПВЦ столарија, ролетЧИСТИМО таване, подруне, комарници, венецијаме, шут, радимо све посло- МАТЕМАТИКА, статистинери, тракасте завесе,
ве., 061/321-77-93. (289202) ка, физика, информатика,
уграђујем, поправљам.
могућност месечног пла063/882-25-09. (288318)
ћања, професор. Центар,
КЕРАМИЧАР, постављање ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгу- 013/353-569, 066/405-336,
свих врста плочица и ком- шење судопере, купатила,
061/603-94-94. (289240)
плетна адаптација купати- адаптације, замене, поправке, одмах. 013/331ПРЕВОЗИМ кипером: пела. 061/249-29-90. (288570)
657, 064/495-77-59. (289199) сак, шљунак, сејанац, одЕЛЕКТРИЧАР: поправке
возим шут. 064/354-69-94.
бојлера, шпорета, развод(289246)
них табли, инсталација.
ПАРКЕТ, хобловање, лакиМића. 064/310-44-88.
рање и фуговање. Вишего(288620)
дишње искуство. Повољно. ШЉУНАК, песак, сејанац.
065/248-92-59. (289196)
Одвоз шута малим кипеЗИДАЊЕ, малтерисање,
ром до 2 кубика. Лаза.
ГИПСАРСКИ
радови,
брзо,
реновирање кровова, сти065/2334-23-38. (289293)
повољно. 065/523-02-73.
ропор, бавалит фасаде,
(289191)
бетонирања, повољно.
063/865-80-49. (289049)
МОЛЕРСКО-КЕРАМИЧАРПОТРЕБНЕ раднице
СКИ радови, гипс, тапете,
ИЗВОЂЕЊЕ молерско-гипза рад у кухињи
изолација, кречење, глетосарских радова. 061/636и за роштиљем.
вање, керамика и фаса27-10. (289070)
дерске услуге. 060/145-99Почетна плата за
ВОДОИНСТАЛАТЕР, по09, керамичар – 060/037раднике са искуством
правке, преправке купати13-90. (2890241)
50.000
+
пријава
ла, славине, вентили, одгу+ топли оброк,
шење канализације.
ОБАРАЊЕ табала, крчење
без искуства 45.000 +
061/193-00-09. (289097)
плацева, одношење ствапријава + топли оброк.
ри, рушења, итд. 060/035СТОЛАРСКЕ и браварске
Ћевабџиница „Хало Лековац”
47-40. (289244)
услуге. Александар,
063/897-55-04
064/157-20-03. (289112)
РАДИМО све физичке по(2/289177)
слове: рушења кућа, бетоЕЛЕКТРИЧАР: инсталацинирања, ископи, обарање
је, бојлери, индикатори,с
РАДИМ изолацију равних
ервис клима, беле технике. кровова, тераса, купатила, стабала. 064/122-69-78.
(289244)
060/521-93-40. (289120)
гаража. 062/235-839,
013/345-874. (289223)
ПОМОЋ у кући старијој
ДРВОСЕЧА, исећи ће моособи. 062/343-895.
торном тестером свако др- МАТЕМАТИКА: ЗАВР(289250)
во које вам смета.
ШНИ ИСПИТ ЗА ОСНОВ063/369-846. (289119)
ЦЕ, МАЛА МАТУРА.
064/968-86-64. (289217)
УСЛУГЕ
КОМБИ превоз робе и селидбе. 063/841-65-39, Не- ОДГУШЕЊЕ купатила, куша. (289129)
хиња, канализационих цеви машинским путем.
СЕЛИДБЕ КОМБИЈЕМ
ЧИСТИМО подруме, тава062/640-741. (289213)
И КАМИОНОМ
не, гараже, превоз обезбеђен. 063/841-65-39. Неша. ЧАСОВИ за основце, од I
Иван, 061/288-28-38
(3/285078)
(289129)
до IV разреда. 064/03338-83. (289212)
КАМИОН кипер: шљунак,
СЕЛИДБЕ, превоз друге
песак, сејанац, ризла...
НЕМАЧКИ: часови свим
робе, Панчево-даље, цена
утовар и одвоз шута.
узрастима, преводи, придоговор. 013/366-843,
060/474-74-57. (289152)
према за полагање свих
063/193-22-29. (287623)
нивоа знања. 061/656-04ПЛАСТИФИЦИРАЊЕ
04, 352-892. (289211)
оштећених када. 064/354СЕЛИДБЕ и превоз робе
08-09. (289186)
ВРШИМО поправке и пре- „Бомбончић” – Борис –
правке кровова. 060/603комбијима, камионима,
МУШКАРАЦ, 56 година,
49-30. (289263)
екипа радника, монтажа,
материјално обезбеђен,
демонтажа, паковање
жели да лупозна жену или ТЕРЕНСКО заваривање,
девојку до 40 година, ради израда, монтажа челичних ствари, кутије за паковање, фолија за заштиту надружења, излазака. Звати
конструкција, репаратурмештаја. Селите се без
око 21 сат. 013/352-203.
но заваривање. 060/424стреса!!! Борис, 063/25329-93. (289236)
(289155)
028, 064/444-66-74. bomboncicb@gmail.com,
У складу са чланом 45а Закона о планирању и изwww.selidbe-bombonградњи („Сл. гласник РС” број 72/09, 81/09-исправcic.com (289112)
ка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/2013-УС, 50/2013СЕЛИДБЕ „Бомбончић” –
УС и 98/2013-УС, 132/2014, 145/2014, 83/18, 31/19,
Борис, комбијем и камио37/19-др.закон и 9/20)
ном, Војводина, Србија, са
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА
или без радника. 063/253Секретаријат за урбанизам, грађевинске,
028, 064/444-66-74. (289112)
стамбено-комуналне послове и саобраћај
СЕЛИДБЕ „Бомбончић” –
Борис – комбијима, камионима, професионално, екиОГЛАШАВА
па радника, све релације
по Србији. 063/253-028,
ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ
064/444-66-74. (289112)
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КАО УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ на
кат.парцели бр.4198/3 К.О. Панчево, за планирану
изградњу вишепородичног стамбено-пословног
објекта По+П+2+Пс, у улици Максима Горког бр. 2,
израђен од стране „Active House”, Панчево, за инвеститорa ДОО „Бис Информатика” Панчево.
Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у
згради Градске управе Града Панчева, Трг Краља
Петра I, бр. 2–4 у Панчеву, у холу VI спрата, у Секретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај. Информације и сва обавештења о јавној презентацији можете добити на телефон 013/353-304, канцеларија 609 и 610, у времену од 10 до 13 сати у периоду трајања јавне презентације од 7 дана, почев од 28. 02. 2020. године.
Заинтересована правна и физичка лица могу поднети примедбе на Нацрт урбанистичког пројекта, за
време трајања јавне презентације, у писаном облику, Градској управи Града Панчева, Секретаријату
за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне
послове, путем писарнице Градске управе Града
Панчева, Трг краља Петра I, бр. 2–4, Панчево.

СЕЛИДБЕ „Бомбончић”
Борис, све релације по Србији с комбијима, камионима, екипа радника, кутије, фолија за заштиту
намештаја, 0-24, сваког
дана и недељом. Бесплатан долазак и процена посла. Плаћање могуће чековима и преко рачуна.
Борис. 063/253-028,
064/444-66-74. bomboncicb@gmail.com, www.selidbe-bomboncic.com
(289112)
ЕЛЕКТРИЧАРСКЕ услуге,
електроинсталације, замена табли, расвета.
063/644-353. (289112)
РАДИМО: зидање, бетонирање, оправке старих, нових кровова. 013/664-491,
063/162-53-89. (289161)

ПАРКЕТ постављам и хоблујем, мајстор с дугогодишњим искуством из Дебељаче, с материјалом или
без њега. Ноле (имам и
паркет), 013/266-52-20,
063/847-74-38. (288874)
ВЕШ-МАШИНЕ, фрижидере, замрзиваче, климе,
шпорете, бојлере, ТА пећи, поправљамо квалитетно са гаранцијом. „Фриготехник”, 013/361-361,
064/122-68-05. (289285)
СЕЛИДБЕ, транспорт комбијем и камионом, демонтажа, монтажа намештаја,
изношење непотребних
ствари, кутије за паковање. 064/047-55-55. (289292)
ТЕПИХ сервис „Путник”.
Дибомслп прање тепиха и
намештаја. 302-820,
064/129-63-79. (289284)
БАЛТОКАД када, обнова
глазуре, пластифицирање,
гаранција. Www.baltokad.co.rs 065/347-55-02,
011/288-30-18. (287717)
„ПЕРФЕКТ”: фасаде, зидање, малтерисање, глетовање, кречење, кровови, керамика, ламинати.
063/122-14-39. (288970)
МОЛЕРСКО-ФАСАДЕРСКИ, гипсарски радови,
постављање ламината,
проверите. 062/816-66-78.
(289279)
ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгушење купатила, канализације, водоводне адаптације, замена вирбли, вентила, батерија, санитарије,
све за воду, 0-24 сата.
Пензионерима екстра попуст. Долазим одмах.
013/348-139, 063/811-7489, Јовичин. (289054)
РОЛО-НАЈ нуди израду,
уградњу роло-челичина
заштитна врата, тенда,
најповољније. 063/894-2180. (289176)

РОЛО-НАЈ нуди: поправку, уградњу, ролетна, венецијанера, тракастих завеса, најповољније.
063/894-21-80. (289176)
РОЛО-НАЈ нуди уградњуизраду хармо-врата, тушкабина, комарника, најповољније. 063/894-21-80.
(289176)
СЕРВИС телевизора, дигиталних рисиверА, ДАЉИНСКИХ. Нова адреса:
„Плус”, Браће Јовановић
56. 063/877-38-21,
066/579-39-58. (289219)

РАЗНО
ОГЛАШАВАМ неважећом
годишњу пензионерску
карту, АТП-а на име Јовић
Ратко. (289047)
ОГЛАШАВАМ неважећом
годишњу пензионерску
карту, АТП-а на име Ана
Вуковић. (2890349
ОГЛАШАВАМ неважећом
годишњу пензионерску
карту, АТП-а на име Ђорђе Печеновић. (289159)
КУЋНА распродаја женске
гардеробе, јакни, обуће,
торби, џаб-џабе. 069/41741-20. (289140)

TРАЖИМО УЛИЧНЕ
ПРОДАВЦЕ НОВИНА
ОГЛАШАВАМ изгубљеном
личну карту издату у Панчеву на име никола Николаидис. (289082)

ТУРИЗАМ

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

Република Србија
МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ
Број: 353-02-2302/2019-03
Београд

На основу чл. 10. став 1. и 2., а у вези са чл. 29.
став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну
средину („Сл. Гласник РС” 135/04, 36/09), даје
следеће

ОБАВЕШТЕЊЕ
Обавештава се јавност и заинтересовани органи
и организације да је овај орган донео Решење носиоцу пројекта „Еко Мабер Инжењеринг” д.о.о.
Панчево, о немању потребе за израдом Студије о
процени утицаја на животну средину за пројекат:
мобилно постројење за третман неопасног отпада
на територији Републике Србије.
Заинтересована јавност може да изврши увид у
садржину решења сваког радног дана од 11 до 14
сати у просторијама Министарства заштите животне
средине у Београду, Ул. Омладинских Бригада 1, соба 428 и на вебсајту http://www.ekologija.gov.rs/obavestenja/procena-uticaja-na-zivotnu-sredinu/.
Заинтересована јавност и носилац пројекта могу
изјавити жалбу Влади Србије на предметно Решење, путем овог органа, у року од 15 дана од дана
објављивања огласа.
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ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
Драгој супрузи

22. фебруара 2020. године напустила нас је наша

АНЂИ ИВАНОВИЋ
1943–2020.
последњи поздрав од супруга ВОЈИСЛАВА
(66/288989/р)

НАДА ВУЈОВИЋ

Последњи поздрав драгом колеги

1953–2020.

За све пољупце твоје,
за очи које се боје,
за сваку твоју сузу

МАРТИН ПАУЛОВ

која није потекла,

1956–2020.

за све што си ми рекла,
Запослени „ХИП-ПЕТРОХЕМИЈА” а.д. Панчево

за све што си ми дала,

(104/ф)

за све, за све ти, мајко, хвала.
Последњи поздрав
Пријатељу

Ћерка МИЛИЦА, зет НЕНАД и унука ПЕТРА
(59/289166)

Последњи поздрав драгој пријатељици

Последњи поздрав

ДАНИЦИ
ЦРЕПАЈАЦ
НАДИ ВУЈОВИЋ
Отишла си тихо и неприметно.
Вољени никад не умиру. Нека те анђели чувају.
МИЛОМИРКА БОГДАНОВСКИ са породицом
(51/289144)

НАДИ ВУЈОВИЋ

Заувек ћеш бити у
нашим срцима.

СЛОБОДАН ЈОВАНОВИЋ
ЦОЦА
Почивај у миру друже мој.
ШОЛЕ

Твоји најмилији
(95/289253)

(31/289094)

Последњи поздрав
комшији
од КЕПЕ, КОСТЕ, БРАНКИЦЕ и ЉИЉЕ
(53/289147)

НАДА ВУЈОВИЋ

Напустила нас је наша прија

Последњи поздрав другарици Нади од другарице
СЕНКЕ.
Почивај у миру, нека те анђели чувају.

(67/289180)

Последњи поздрав сестри и тетки

НАДА ВУЈОВИЋ
1953–2020.
С поштовањем и љубави – збогом.
Пријатељ УРОШ и прија ЉУБИНКА

Последњи поздрав
стрини

НЕВЕНКА ИВАНЕЖА
Драга наша!
Било је лепо дружити се са тобом.
Чекали смо те и молили Бога да нам се вратиш.
Била си јака, али бол је био јачи. Почивај у миру
и спокоју драга Нено, а твоје комшинице ће те
чувати од заборава.
ЈЕЦА и ДРАГИЊА
(50/289141)

(60/289166)

Последњи поздрав
комшиници

СТЕВАНУ
ОПАЧИЋУ

од комшија
из зграде
у Моше Пијаде 122
(15/289067)

МИРКИ АЛЕКСИЈЕВИЋ
од породица: МОЧОРКА, ТОДИЋ, АНЂЕЛКОВИЋ
и ХАЈДУКОВИЋ
(46/289134)
Последњи поздрав

НАДИ
ВУЈОВИЋ
Станари
у Д. Туцовића 7
(38/289110)

ТРАЖИ

НАДИ
ВУЈОВИЋ

УЛИЧНЕ ПРОДАВЦЕ НОВИНА

Заувек у нашем сећању и срцима.
Од МИЉАНА
са породицом

Када се овако прекине пријатељство остаје туга и празнина.
МИРЧИЦА, ПАЦА и ПЕРА

(76/289200)

(96/289254)

МИРКИ
Информације на телефон 300-830 од 8 до 14 сати сваког радног дана

Петак, 28. фебруар 2020.

Нашу драгу
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24. фебруара 2020. престало је да куца велико срце нашег драгог

ВЕРИЦУ СТЕПАНОВ
1934 – 20. I 2020.

СЛОБОДАНА СИМИОНИДИСА

По њеној последњој жељи испратили смо,
24. фебруара 2020, на Ново гробље у Београду – у Врт сећања, уз присуство најуже
породице.

Сахрана је обављена 26. фебруара 2020, у 13 сати, на гробљу Котеж
у Панчеву.

Ожалошћени: сестра МИМА и браћа
МИЛЕ и ДУЛЕ са породицама

Твоја супруга МИРА, синови САВАС и ИВАН, брат МИРОСЛАВ
и сестре МИРОСЛАВА и МАРИЈА са породицама

(64/289174)

(98/289256)

Напустио нас је наш вољени супруг, тата и
деда

Заувек си у нашим срцима!

ВЛАДИМИР НИКОЛИЋ

С болом и тугом се опраштамо од нашег вољеног

1943–2020.
Бићеш увек део нас и у нашим срцима.
Сахрана ће се обавити 27. фебруара 2020,
у 15 сати, на Новом гробљу.

СЛОБОДАН СИМИОНИДИС
Последњи поздрав од брата МИРОСЛАВА са породицом

ИЛИЈЕ ВЛАЈИЋА

АНГЕЛА
ЕРДЕЉАНАЦ

(103/289280)

(99/289256)

Вечност није довољно дуга да се заборави твоја
доброта и племенитост. Увек ћеш бити у нашим
срцима.
Почивај у миру и нека те анђели чувају.
Последњи поздрав вољеном супругу и оцу од
супруге МИРОСЛАВЕ, ћерке ДАНИЈЕЛЕ и сина
ФИЛИПА

Упознати вас било је
задовољство. Имати
вас за пријатеља била је част.
СОЊА и МИША
(108/289297)

(73/289192)

АНГЕЛА ЕРДЕЉАНАЦ

Последњи поздрав
нини

17. IX 1935 – 21. II 2020.
Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Твоји: ЖИКА, ЗОРАН, ДАРКО и СИЛВИЈА
(84/289215)

(74/289192)

МИРЈАНИ
ЂУРИШИЋ
МИРЈАНА ЂУРИШИЋ
од ћерке ЉУБИЦЕ, зета БОШКА, унука БОЈАНА
и СЛОБОДАНА са породицама

од породице
ВУКОВИЋ

(106/289288)

(107/289288)

ДУШАНКА
МИЛЕВСКИ
Последњи поздрав драгој баби од унуке СНЕЖЕ
са породицом
(24/289086)

1934–2020.
Чуваћемо те заувек у нашим срцима и мислима.
Син СТЕВАН и снаја ЛЕНКА
(11/289059)

РАДМИЛИ КЕПИЋ
Син МИЛАН, снаја ВЕРА, унука РАДМИЛА и
праунука МИЛАНА
(47/289136)

МИРЈАНА ЂУРИШИЋ
1933–2020.

Твоја племенита душа и честит живот заслужује
вечно сећање на тебе.

РАДМИЛА КЕПИЋ

Последњи поздрав

22. фебруара 2020. упокојила се наша

ИЛИЈА ВЛАЈИЋ

1956–2020.
Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Ожалошћена породица ПАНДУРОВИЋ

19. фебруара 2020. преминула је драга мајка и свекрва

ИЛИЈА ВЛАЈИЋ

Последњи поздрав драгом брату од сестре
МИЛЕВЕ са породицом

АНИЦА ПАНДУРОВИЋ

(27/289089)

Последњи поздрав мајци, ташти и баки Мири

Вечност није довољна да се заборави твој ведар
дух. Вечно ћеш бити у нашим срцима.

Ожалошћени: супруга НАДА,
ћерке СИЛВИЈА и СЛАВИЦА,
унук МИЛОШ и зет ДРАГАН

Хвала за сву љубав и пажњу коју си нам пружила.

Последњи поздрав драгом брату од сестре ЈЕЛЕ
и зета ЈОВЕ са породицом

Ожалошћени: снаја ОЛГА, унук МИЛЕ
и унука ЈЕЛЕНА са породицама

(72/289192)

(105/289288)

Последњи поздрав
комшиници

19. фебруара 2020. напустила нас је драга кума и бивша комшиница

ДУШАНКА
МИЛЕВСКИ

Отишла је у тишини, достојанствено,

Последњи поздрав драгој баби од унуке ДУШИЦЕ
(26/289088)

ДУШАНКА МИЛЕВСКИ

ИЛИНКА НОВАКОВИЋ

1935–2020.

Велики човек наш пријатељ. Волела је људе, волела је
да ради, учи и себе даје несебично.
ТАЊА ЈОВАНОВИЋ са децом
(56/289157)

300-820, 300-830

Последњи поздрав мајци.
Син МИЛАН, снаја МИРА и унука СНЕЖАНА
са породицом
(25/289087)

РАДМИЛИ
КЕПИЋ
од станара
у С. Новаковића 1

РАДМИЛА
КЕПИЋ
Увек ћемо се сећати
твог лика.
ВИКТОР и САША

(9/289059)

(10/289059)
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25. фебруара 2020. године упокојио се
наш вољени

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
ТУЖНО СЕЋАЊЕ

2. марта навршавају се две тужне године откако није с нама наш

МАРТА МИЛЕУСНИЋ

ЖЕЉКО РАЈЧЕВИЋ

ПАВЛЕ КАТНИЋ

1957–2020.
Бол и туга не мере се речима ни временом које пролази већ празнином која је
остала твојим одласком.

3. III 2010 – 3. III 2020.

Остала је туга, велика празнина и бол у нашим срцима. Заувек ћемо чувати и памтити твој оптимизам, љубав, доброту и пожртвованост што си несебично даривао својој породици и пријатељима.

Баба, нисмо те заборавили.

Твоји: супруга ЛИЗА, ћерке НАТАЛИЈА,
ЈАДРАНКА и ЖЕЉКА са породицама

Твоји најмилији: супруга РУЖА, син ЗОРАН,
снаја САНДРА и унуци НАТАЛИЈА и ЛУКА

ДУШАН, СРЂАН и ВЛАДИМИР

(101/289274)

(61/289168)

(70/289185)

СЕЋАЊЕ

Десетогодишњи помен

2. марта 2020. навршавају се три године откако није са нама
наша

МИРОСЛАВ ВУЈКОВИЋ
1998–2020.

ПЕТАР МАРКОВ
Неизмерну тугу и бол за тобом не може време
да избрише, јер увек си био део наших живота
и вечно ћеш остати у нашим срцима и мислима.
Постоји љубав коју смрт не прекида и туга коју
време не лечи.
Поносни смо што смо те имали и тужни што
смо те изгубили.

Прошле су двадесет две године откако си погинуо бранећи отаџбину. Заувек ћеш живети у нашим срцима и никада те нећемо заборавити.

ЗОРИЦА НАУМОВСКИ ЗОКА

Твоји: ДУШАН и САЊА
(78/289205)

Сећање на тебе увек ће чувати породице МИШКОВИЋ, ПАНДУРОВ, ЈОВАНОВ, тетка ЂЕКА
и брат ПЕКИ

Њени најмилији

(91/289232)

(83/289214)

Обавештавамо рођаке и пријатеље да ћемо у понедељак, 2. марта 2020, у 11 сати, на гробљу у
Идвору, давати четрдесетодневни помен нашем

СЕЋАЊЕ

СЕЋАЊЕ

СЕЋАЊЕ

БИЉАНА АЋА
2008–2020.
Драга наша Биљо, пре дванаест година отишла си на
пут без повратка, међу анђеле. Али ниси отишла заувек, у нашим срцима живиш. Наша срца памте твој мио
лик, чују твој лепи осмех и осећају твоју доброту и загрљај. Наш живот после тебе Бико је у болу и сузама.

ЗОРИЦА
НАУМОВСКИ
ЖИВАНКУ ЖИВАНОВУ
Ожалошћени: супруга ДУШАНКА и синови
ВЛАСТИМИР и ВЛАДИМИР са породицама
100/289261)

ЗОРИЦА
НАУМОВСКИ

1968–2017.

ЗОРИЦА
НАУМОВСКИ

1968–2017.

1968–2017.

Зоко, знаш колико смо
те волели, а само да
знаш колико нам недостајеш.
Неутешна мајка БОГДАНА и отац БОЖИДАР

Тето моја, у срцу те чувамо, вољени никад не
умиру.
Твоја сестричина
ЉИЉАНА са породицом

Пуно ми недостајеш...
Заувек ћеш остати у нашим срцима.
Твоја сестра СЛАВИЦА
и зет БОБАН

(88/289231)

(89/289231)

(90/289231)

СЕЋАЊЕ

Воле те мама, тата, брат, сестра,
сестрићи, зетови и баба МИЛКА
(85/289218)

28. фебруара 2020. навршавају се две године откако
ме је напустила моја незаборавна супруга

СЕЋАЊЕ

КАТА ДРАГОЈЛОВИЋ
Почивај у миру.

Твој ВИТА
(80/289208)

ЈОВАН ХРЋАН
3. III 2000 – 3. III 2020.
Време које је прошло није ублажило нашу тугу.
Твоји најмилији
(77/289201)

С поштовањем опраштамо се од наше колегинице

ЗОРИЦА
НАУМОВСКИ

ЛИДИЈА
ВЕЉКОВИЋ

1968–2017.

2000–2020.

Тето моја, пуно нам недостајеш.
Воли те сестричина
БИЉАНА са породицом

Чувамо те у нашим срцима.
Супруг ПРЕДРАГ,
ћерка БОЈАНА
и син НИКОЛА

(87/289231)

(93/289235)

ПЕТРЕ
ФИЛИПОВСКИ

Колектив Опште болнице Панчево
(102/ф)

СЕЋАЊЕ

25. II 2001 – 25. II 2020.
Заувек ћеш бити у
нашем сећању.
Син НЕНАД
са породицом
(94/289248)

ПОПУСТ

ГОРДАНЕ ВИДЕСКИ

28. фебруара навршавају се две године од смрти

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

БЛАГОРОДНЕ
ЦВЕТАНОВИЋ
БЛАГЕ

БЛАГОРОДНА
ЦВЕТАНОВИЋ
БЛАГА

Године пролазе а бол и
туга за тобом остају.
Супруг ВОЈИН
и син САША

Нема дана да те се не сетим и на тебе не мислим.
Мајка, недостајеш.
Ћерка МАРИНА, зет ЛАЈОШ и унук ВИКТОР

(81/289210)

(82/289210)

Петак, 28. фебруар 2020.

Прошло је четрдесет тужних дана без нашег супруга и оца

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

21

26. фебруара навршиле су се три тужне године откако нас је
напустио наш драги

РАДОСЛАВА ВУКАСОВИЋА

29. фебруара навршава се четрдесет дана
откако није са нама наша вољена

ЈЕЛЕНА ПЕТРОВИЋ

СТЕВАН НАЂ
Много нам недостајеш.

Заувек ћеш живети у нашим срцима.

Супруга КАТА, ћерка ЛИДИЈА
и син МИЛАН са породицама

Заувек ће те волети и памтити твоји: супруга АНА, ћерка
ВИОЛЕТА и син ДЕЈАН са породицама
(49/289198)

(37/2891059

ПОМЕН

Обавештавамо родбину и пријатеље да ћемо
29. фебруара 2020. године, у 11 сати, на гробљу
у Долову давати шестомесечни помен нашем

Нашој вољеној износимо годишњи помен 29.
фебруара 2020.

БРАНИСЛАВ
НОВИЧИЋ
27. II 1997 – 27. II 2020.
Године пролазе, бол за
тобом никада.

Твоји: РИСТО и МАРИНА са породицама

Твоји: мама
МИЛОДАРКА и сестра
ВИОЛЕТА са породицом

(54/289148)

(63/289172)

13. VIII 1949 – 5. IX 2019.
Ожалошћени: супруга НАДА, син НИКОЛА,
ћерка ИВАНА, зет БОЈАН, унучићи МИНА,
НИКОЛИНА и БОГДАН, сестрићи ПРЕДРАГ и
КАТАРИНА са породицама

(36/289104)

29. фебруара дајемо четрдесетодневни
помен нашој вољеној

МИЛКА НИКОЛОВСКА

РАДИСЛАВУ ПАВЛОВУ
ТИЋИ

Синови ЂОРЂЕ и НИКОЛА
и супруг АЛЕКСАНДАР

ЈЕЛЕНИ ПЕТРОВИЋ

Време не брише тугу.
СЕЋАЊЕ

4. марта 2020. навршавају се две године откако
ниси са нама

Отац РАТОМИР, мајка МИРНА
и брат ИВАН

(57/289163)

(35/289104)

СЕЋАЊЕ
СЕЋАЊЕ

ДРАГОЉУБ
ГВОЗДЕНОВИЋ

БРАНКО РАДИВОЈЕВИЋ

1. III 2001 – 1. III 2020.
Заувек ћеш бити у
нашим срцима.

Отишао си брзо, неочекивано, остали смо тужни, празнога срца.

Твоји најмилији

Твоји најмилији

(40/289118)

(52/2890146)

МИЛИВОЈЕ МИЋИЋ
2008–2020.

НИКОЛА КАРАС
4. III 2018 – 4. III 2020.
Мили наш тата и деко, бескрајно смо ти захвални што смо те имали у својим животима. Оставио
си неизбрисив траг у нашим срцима и сећању.
Поносно чувамо успомене на тебе.

Пролази тужних годину дана без тебе...

Породица

Твоја НАДА са породицом
(65/289175)

(62/289170)

РАША БОДИРОГА
У суботу, 29. фебруара 2020, у 11 сати, одржаће се једногодишњи помен.
Твоји: ћерка ТИЈАНА, зет ИВАН и унука ХАНА
(79/289207)

ВИНКА
ПАНИЋ
ИЛИЋ

28. фебруара 2020. навршава се годину дана од прераног одласка наше драге

28. II 2015 – 28. II 2020.

РАДОЈИЦА БОДИРОГА

Сећање на драге родитеље

Рашо, много ми недостајеш. Чуваћу те у мислима и срцу заувек.
Сестра СТАНКА са породицом

Време је пролазно, а
сећање живо.

ПЕТРОВИЋ

Твоја мама и сестра
(86/289221)

(68/289182)

РАДНО ВРЕМЕ
БЛАГАЈНЕ:
РАДОЈИЦА БОДИРОГА
Прошло је годину дана откад си ме прерано
оставио у болу и сузама за тобом.
Сестра МИКА
(69/289183)

ПРОКОПИЈЕ
ПРОЛЕ

СТАНИКА
НИНА

2000–2020.

1996–2020.

Њихова деца: БОРКА, ПЕТКАНА,
ПЕТАР и МОМИР
(92/289234)

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

РУЖИЦЕ КИШ
Заувек ће бити у срцима њених најмилијих.
Син МИЛОШ и сестра ЕРЖИКА са породицом
(75/289195)

2. марта дајемо четрдесет дана нашем драгом

ЂОРЂУ ПОПОВСКОМ
Увек ћеш бити у нашим срцима и мислима.
Супруга ГИЗЕЛА и синови ДРАГАН и СЛОБОДАН
(16/289069)
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Петак, 28. фебруар 2020.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
2. марта навршава се шест месеци откада
није са нама наш вољени

Панчево, Милоша Требињца 34
ДОСТУПНИ 24 сата

063/782-89-59

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


www.pogrebnoandjelovic.com

ЈУГОСЛАВ МИЋИЋ

СЕЋАЊЕ

1975–2019.

ГОРАН РАДОЈЧИЋ

Време пролази, а сећање остаје.
Ожалошћени: супруга БИЉАНА,
синови МАРИО и МИХАЈЛО,
мајка ЦВЕТА и брат ЈОРДАН
Недостајеш...

(8/289055)

ВЛАДИМИР РАЈКОВИЋ
ВЛАДА

ЖАРКО и МИЛОЈКА

2003–2020.
(41/289121)

Колика је била весела твоја нарав, увек
велики осмех, толика је наша туга и бол
за тобом.

СЕЋАЊЕ

ПОМЕН

Твоји најмилији

ЛИДИЈА НИКОЛОВСКА

(19/2890075)

Прерано си отишла.
Никада те нећу заборавити.
Почивај умиру, нека те чувају анђели

IN MEMORIAM
27. II 2005 – 27. II 2020.

др ЗОРАН
МАРКОВИЋ

ДРАГАН РАДОВИЋ
2005–2020.

ЦУМЕ
(32/289098)

4. III 2004 – 4. III 2020.
Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Вољени никад не умиру.
Ћерке АЛЕКСАНДРА и КРИСТИНА

др БИЉАНА ГРУЈИЋ
КОВИЈАНИЋ

(39/289114)

интерниста-кардиолог

2018–2020.

Брат МАРИНКО
МИЋАНОВИЋ
с породицом

14. марта 2020. навршава се годину дана откад нас
је напустила наша драга мајка, свекрва и бака

(71/289187)

ПОМЕН
5. марта 2020, у 12 сати, на Новом гробљу, даваћемо четрдесетодневни помен нашем

И у сну и на јави.
Њени: ЉУБИЦА и МИЛАН

ЈОВАНКА ТОМИЋ ОКА

(42/289123)

1924–2019–2020.
Помен ће се одржати 7. марта 2020, на Новом
гробљу у Панчеву, у 11 сати.
Не заборављају те твоји: ПЕРА, ЦЕЦА, ЉИЉА,
ГОРАН и ИВАН са породицама

СЕЋАЊЕ

ДЕЈАН
ДАНКУЦ

(20/289091)

Нека те у вечном миру прати наша љубав
јача од заборава.

РИСТА ПАВКОВИЋ

ЈОВАНУ РАЈИЋУ ФРАНЦУЗУ

Твоји најмилији

2012–2020.

Прошло је девет година откако није с нама
наш
Ћерка ЈОВАНА, МИША, КАЋА и РАДА
(34/289102)

(55/289150)

С љубављу и поносом чувамо успомену на тебе,
твоју љубав и доброту коју си нам пружио.
Живећеш у нашим срцима све док је нас.

У суботу, 29. фебруара
2020. године, даваћемо
годишњи помен на православном гробљу у
Старчеву, у 11.30

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

Твоји најмилији
(45/289170)

МИТАР СТОЈКОВИЋ

IN MEMORIAM

Супруга МИЛЕВКА, син НЕБОЈША, ћерка
НАТАША, снаја АЛЕКСАНДРА и унучад
АНДРИЈАНА, АЛЕКСАНДАР и СТЕФАН

ЈОВАН ЏИВЏАНОВСКИ

КЕРЕБИЋ

1. III 1992 – 1. III 2020.
Твоји: ЗОРИЦА, ИВАН и СЛАВКО са породицама

(13/289062)

(33/289099)

САВКА РАТИЋ

СЕЋАЊЕ

ПОМЕН

Вечно ћеш нам недостајати.
Твоји најмилији
(97/289255)

МАРИЈА

ДРАГАН

ЂОРЂЕ

1935–1987.

1961–1997.

1933–2017.

Живите у нашим мислима.
ЗОРАН с породицом
(44/289127)

СВЕТИСЛАВ АНЂЕЛКОВИЋ БРАЦИКА

БОРА СТОЈАДИНОВ

29. II 1992 – 29. II 2020.
књижар из Панчева

26. II 2018 – 26. II 2020.
Прође две године откако није с нама, знам да је нашао
спокој и мир, а да га тамо чувају анђели.
ДАДА

Породица
(30/289093)

300-820, 300-830

(22/289084)

Петак, 28. фебруар 2020.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
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2. марта, у 11.30, даваћемо четрдесетодневни помен нашем тати,
сину, брату и унуку

Година прође, ти остајеш

У недељу, 1. марта, у 11.30, дајем годишњи помен мојој вољеној супрузи

ГОРАНУ ПЕКЕЧУ

ЈЕЛЕНА ПЕРИЋ

За све ове дане које ниси са нама недостајеш,

1974–2019.

фалиш нам превише, сваким даном све више.
Дани пролазе у болу за тобом.
МАРИЈА, РАЈКО, МИЛАН и ЈОВАНА

Твоја деца. ДУШАН и МИЛЕНА, твоји родитељи МИЛАН и ЂУЛА,
твој брат РАДЕ и снаја САНДРА са породицом, твоја сестра МИЛИЦА
и зет ВЕЉКО са породицом и твоја бака САВА

(3/289052)

(12/289061)

У суботу, 29. фебруара даваћемо шестомесечни
помен

СЛАВИЦИ МИЈАИЛОВИЋ
Прође година, а туга и бол не, остала су сећања
и успомене на лепе дане.
Твој супруг МИЛАН

Драги наш

(1/289037)

Годину дана је прошло

СВЕТИСЛАВУ МУНИЋУ
У сваком делу живота и душе, недостајеш нам.
Време пролази, много боли, али ти заувек остајеш у сећању.

ГОРАН ПЕКЕЧ

СЛАВИЦА МИЈАИЛОВИЋ
Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Брат БАНЕ и снаја СЛАВИЦА

Супруга ВЕРИЦА, ћерка ЗАГОРКА и зет ГОРАН
(14/289065)

(7/289053)

Молимо се да те анђели чувају и да будеш међу њима.
1. марта 2020. године навршава се четрдесет дана откако нас је напустила наша драга мајка

Остајемо вечно ожалошћени:
тетка МАРА и теча МИЛОШ ТРАВИЦА
(58/Ф)

СЛАВИЦА МИЈАИЛОВИЋ

Година прође

Навршила се година, а време не умањује бол за тобом.
Остаћеш вечно у мом срцу и живећеш јер вољени никада не умиру.
Твоја верна другарица ЉИЉА
(2/289044)

СТЕВКА КОСТЕВСКИ
1935–2020.

СЛАВИША СИБИНОВ

Драга мајко, хвала ти за сву љубав што си нам
пружила.
Твоји: ЗОРАН и БРАНКА са породицама
(21/289089)

Годишњи помен

1977–2019.

У суботу, 29. фебруара 2020. навршава се година откада си нас напустио драги наш сине и брате.
Неутешни: мајка АНА, отац БОГОЉУБ, сестра ВИОЛЕТА
и сестра ЈУГОСЛАВА са породицом
(18/289071)

ЉУБА
ЛАЗИЋ
Заувек ћеш бити ту.
Мајка МИЛИЦА

СЛАВИЦА МИЈАИЛОВИЋ
Недостајеш!
АНА, ВАСА, ЧАКИ и СНЕЖА
(5/289053)

(4/289052)

СЛАВИША СИБИНОВ

Прошла је година

1977–2019.
Година је прошла а ти ћеш и даље бити у нашим срцима.
Стриц СТЕВАН, брат РАДОМИР и сестра ЈЕЛИСАВЕТА
са породицама
(17/289071)

РАДОШ ВУЧКОВИЋ
28. II 2018 – 28. II 2020.
Недостајеш
у сваком нашем дану, радости, покрету, даху,
осмеху, тузи, сузи у оку...
Недостајеш....
Твоја породица

АНЂЕЛКО
СТАНЧУЛ
2014–2020.

(28/289090)

Оставио си велику
тугу и празнину у нашим срцима.

Десет година откако није са нама

ДРАГИША ПАВЛОВИЋ
24. V 1956 – 2. III 2010.

СЛАВИЦА МИЈАИЛОВИЋ
Тето, тако нам недостајеш.
Твоји: БРАНА, ЈЕЦА и МИЛЕ

БОСИЉКА
ПАНТЕЛИЋ

БОЈАН
ПАНТЕЛИЋ

6. III 2020.

15. III 2020.

Ваши најмилији

(43/2891249

(48/289137)

СЕЋАЊЕ

СРЕЋКОВИЋ

Породица
(29/289091)

Три године туге и бола. Десет година туге и
бола.

Син АЛЕКСАНДАР и снаја МИРЈАНА

(6/289053)

300-820, 300-830

ЖИВОРАД

БОРКА

1. IV 2018.

1. III 1990.

Чувају успомену ваша деца

(23/289085)
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Петак, 28. фебруар 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

НАШ ГОСТ: СНЕЖАНА ЈОВЧИЋ ОЛЂА, ДОЦЕНТ НА ФАКУЛТЕТУ ЛИКОВНИХ УМЕТНОСТИ

НАЈЛЕПШИ ЈЕ ОСЕЋАЈ СЛОБОДЕ

ПАНЧЕВАЦ: Рођени сте и одрасли у Јабуци. Како памтите
детињство?
СНЕЖАНА ЈОВЧИЋ ОЛЂА:
За период одрастања у Јабуци
везују ме најлепша сећања. То
је било време заједништва, блискости међу људима и безбрижности. Мир тог малог места,
река Тамиш, сада изгубљена
архитектура старих немачких
кућа, неко чудесно светло равнице, контрасти црних њива и
широког неба, дубоко су се утиснули у моју сањалачку визуру
спољашњег света и одредили
мој сликарски нерв.
Имам утисак да сам целог
живота у ствари сликала једну
слику, тражећи ту идеалну, јединствену атмосферу доживљену у детињству у Јабуци. Пејзаж малог формата, настао директно у природи, који је брзо,
им пре си о ни стич ки бе ле жио
променљива стања светла, боје, контраста, дуго је био моја
опсесивна преокупација. Начин тог поимања одразиће се
касније на мој сликарски доживљај мозаика. Оно што памтим је благонаклоност и радост људи који су ме посматрали док сликам мотиве из
Јабуке.
l Када вас је заинтересовала
уметност?
– У основној школи сам интензивно цртала и проналазила радост и мир у свему што
има везе с ликовношћу. У том
периоду нисам била свесна свог
будућег опредељења, нити тога да су те чудесне форме изражавања биле уметнички израз. Имала сам дивне путоказе
у љубави и посвећености наставника ликовне уметности,
током читавог свог школовања, који су ме кроз препознавање талента, марљивости и
жеље да учим и напредујем усмерили ка идеји да студирам сликарство. Са добијањем првих награда на такмичењима и све већим ангажовањем у ликовној
секцији дошло је и до
подршке родитеља, без
које би мој пут свакако
био много тежи. Иако
није било додирних тачака између њихових
занимања и моје наклоности, снажно су ме
подстакли, најпре прихватањем мог избора,
а затим и проналажењем начина да ми помогну. Нико у породици се није бавио уметношћу, али оно што сам
понела из ње снажно је
усмерило мој лични и
уметнички развој. Научена сам
да се вредним, стрпљивим, посвећеним радом и неодустајањем остварују циљеви и ја сам
тај пут следила. У току гимназијског школовања, на културолошком смеру, кључну улогу у мојој одлуци о студирању
на Ликовној академији имала
је драга професорка Нада Оњин
Жужић, која је уочила мој дар

и припремала ме за пријемни
испит. Њен педагошки приступ
и начин на који је пренела своју љубав према сликарству на
мене узор су и модел мог данашњег рада са студентима.
l Да ли памтите свој први
уметнички рад?
– Памтим и чувам цртеже,
портрете драгих људи, снажне,
реалне, који су наишли на велико одушевљење, а неки од
њих су награђени. Памтим прву уљану слику... мада не знам
да ли су то били уметнички радови. Памтим своје прве покушаје у свим техникама, а више

структуре. Оно на чему сам
највише инсистирала у свом
уметничком постојању јесте
промовисање мозаика као сликарске технике великих могућности и враћање мозаика
на ликовну сцену и у јавни
простор.
Мозаик је дуготрајна, контемплативна техника у којој
није лако сачувати свежину
првобитне идеје и која уз уметничку интуицију тражи стално промишљање и усклађену
размену мисли и емоција. Код
мозаика већих димензија неопходно је стално размишљање

ФОТО: М. ОЛЂА

Снежана Јовчић Олђа (53) дипломирала је на сликарском
од се ку Фа кул те та ли ков них
уметности у Београду 1991, магистрирала након три године
и докторирала на истом факултету 2015. године. Члан је
УЛУС-а од 1993. године. Доцент је на ФЛУ у Београду, на
предмету зидно сликарство –
мозаик. Извела је сакралне мозаике на црквама у Србији, Црној Гори и Енглеској, као и световне мозаике за приватне колекције у Србији, Русији, Хрватској, Аустралији, Енглеској
и САД. Мозаици Снежане Јовчић Олђе налазе се у збирци
Историјског музеја Србије у Београду и у збирци Галерије савремене уметности Културног
центра Панчева.

Снежана Јовчић Олђа
од радова онај доживљај испуњења, радости и одсуства времена у тренутку стварања. Ти
моменти, ти мириси, атмосфере, та светла атељеа су толико
живи и присутни у мени и данас.
l Зашто вас је заинтересовао мозаик? Да ли је тешко
размишљати кроз мале фрагменте који креирају целину?
– Наговештаји те љубави су
у мојим особинама личности,
у мом стрпљивом, минуциозном мануелном раду у свим
ликовним техникама којима
сам се бавила. Пре упознавања технике мозаика с великом
посвећеношћу сам радила бакропис, графичку технику у
којој ме је јако интересовала
структура материје и пуноћа
де та ља. На че твр тој го ди ни
сликарског одсека Ликовне академије мозаик је био обавезан
предмет. Та љубав, препозната с првим додиром камена,
траје без прекида до данас и
одређује моју уметничку визуру, мој начин гледања на мотив, а свакако и мој уметнички

идентитет. Не знам да ли је у
корену ове љубави сама техника или камен као материјал
за њено извођење, али ја је доживљавам у њиховом садејству
и нераскидивости. Током више од три деценије бављења
мозаиком користила сам искључиво природни камен као
сликарско средство, раскошног
ра спо на бо ја и ра зно вр сне

о коначном и целовитом изгледу дела, који лако може
бити нарушен значајем и заво дљи во шћу де та ља, ма лих
фраг ме на та, од ко јих је
сачињен.
l Како памтите период студирања? Ко је на вас тада имао
највише утицаја?
– Остварење сна, након великог труда да се положи пријемни испит у заиста великој
конкуренцији. Студирање на
Ликовној академији је најинтензивнији период мог живота, у сазнавању, доживљају,
пуноћи сваког дана у сликарској класи. То је било време
учења и цртања у библиотеци, копирања старих мајстора, цртања у музејима, размењивања ретких књига, монографија... Тада није било интернета, то је време када су
професори били наша божанства и узори, који су нас напојили љубављу за цео живот.
Академија је била наш храм,
наш други дом, јер смо имали активности током целог дана, учили једни од других у

малим атељеима, класама, подржавали се, радовали се и
очајавали. Имала сам дивне
професоре, али сам највећи
подстицај добила од професора Чедомира Крстића, Мирјане Коке Михаћ, Слободана
Пејовића и Бранка Миљуша.
l Добили сте бројна признања, а ваши радови су били изложени широм света. Колико

награде значе и која вам је
најдража?
– Награде су битне, јер вас
утемељују у вашем истрајавању, оне су подстрек и потврда
вредности препозната од стране квалитетних људи у комисијама. Оне значе у свим периодима уметниковог живота,
јер су уметници, као сензибилна бића, строги самокритичари, склони преиспитивању и
сумњи. Све награде су ми драге, али можда бих издвојила
оне прве, на Академији, за најбољи студентски цртеж и мозаик, јер су ме снажно стимулисале у даљем стварању. Данас, када сам често у комисијама за доделу студентских награда, полазим од тога да у награђивању није довољно само
виђење једног готовог дела, већ
учинак те награде на будући
рад и развој младог уметника.
l Предајете на факултету.
Колико вас испуњава рад са
студентима?
– Након завршених магистарских студија добила сам
позив да предајем мозаик на
тек основаној Академији српске православне цркве за уметност и конзервацију, али сам
сматрала да је рано и да морам много да радим и напредујем да бих пренела своје знање и искуство младим људима. Рад на Факултету ликовних уметности, на предмету
зидно сликарство – мозаик, дошао је у правом тренутку моје
уметничке зрелости, употпунио ми је живот, унео нову динамику и квалитетну размену
енергија. Велике промене су се
десиле на факултету од времена мог студирања, па и начин
извођења наставе на предмету
који предајем заједно с професорима Зораном Граовцем и
Гораном Јовићем. Нова, модерна технолошка постигнућа
и брзина информација стимулишу стално мењање и осавремењивање наставе. Оно што се
не мења је љубав и посвећеност као основа мог педагошког рада.
l Какво је ваше мишљење
о Пан че ву као умет нич кој
средини?
– Панчево је одувек било јак
уметнички центар и ту позицију има и данас. УЛУП је квалитетно, активно удружење, а
плејада врло талентованих младих уметника који су завршили уметничке факултете најбољи су репрезентант и гарант
квалитетне будућности културе једног града.
l Шта је најлепше у послу
којим се бавите?
– Много тога је лепог. Најпре, привилегија је радити посао који вас испуњава и чини
ваш живот смисленим. То је
услов унутрашњег мира. Лепо
је повезивање с другим људима
путем уметности. Мозаици које
сам излагала и уградила на многим дивним местима у свету
омогућили су ми упознавање врло занимљивих људи и крајева,
које вероватно на други начин
не бих успела да остварим. Мозаик ми је створио једну узбудљиву равнотежу стваралачког
тиховања и кретања. Од свега је
најлепши осећај слободе.
l На шта сте највише поносни?
– Не знам да ли је то понос,
али ме чини задовољном истрајна борба за сопствени уметнички идентитет, која даје резултате. Можда сам поносна
на трајање, упорност… Поносна сам на љубав према мозаику пре не ту та лен то ва ним
младим људима, настављачима једног специфичног сликарског, минуциозног начина
израде мозаика од природног
камена. Наравно, али не на последњем месту, поносна сам на
своју породицу.
Мирјана Марић

Урош Предић оставио
траг у Панчеву

Један од портрета који се чувају у музеју
Један од наших највећих сликара реализма – Урош Предић –провео је живот у Орловату, Црепаји, Бечу, Београду, Старом Бечеју, Вршцу и
Новом Саду, а оставио је траг
и у Панчеву.
Према речима Димитрија
Јованова, кустоса-историчара Народног музеја у нашем
граду, Предић је у Панчеву
седам година учио тзв. реалку, школу која је била претеча гимназије касније назване
по њему.
– Током школовања у тој
школи, које је уследило после његовог школовања у Орловату и Црепаји и трајало
седам година, један од професора му је био прота Васа
Живковић. Он му је предложио да осликава иконостасе
по црквама. Прота Васа га је
први позвао да слика за цркву у Панчеву, а то је касније ре зул ти ра ло ти ме да је
Предић осликао иконостасе
и у неким другим црквама.
Предић се одужио Живковићу тако што је урадио бројне
портрете, који се данас чувају у збирци панчевачке Црквене општине – изјавио је
Јованов.
Он је додао да се Предић
познавао и с тада познатим
политичаром и борцем за народна права Светиславом Касапиновићем. У његовој башти је често сликао, а као резултат тога остала је серија
портрета куглаша.
Током боравка у Пан че ву
Урош Предић
је оставио траг
и у умет нич ким кру го ви ма. Према речима директора панчевачког
На род ног му зеја Мирослава Бир цли на,
често је долазио у салон добротворке и колек ци о нар ке
уметничких дела Олге Смедеревац и њеног
супруга Стевана, некада омиПредић је
ље но
ме сто
окупљања панчевачких интелектуалаца, а познавао је
и бројне друге Панчевце који су припадали уметничким
круговима.
Боравак Уроша Предића у
Панчеву био је занимљив и
по томе што је он урадио велики број портрета панчевачких угледних породица по наруџбини.
У панчевачком Народном
музеју чува се један део богате заоставштине овог уметника, а међу тридесетак његових дела, колико их има, доминирају породични портрети
некада цењених Панчеваца.
Захваљујући Предићу, за
сва времена су остали овековечени чланови панчевачких
породица Јагодић, Кранчевић, Јовановић, Драгићевић,
Милутиновић, Радосављевић,
Ха џи-Па вло вић и мно ги
други.
У сталној поставци панчевачког музеја су, између осталих, изложени портрети Васе
и Драге Радосављевић, који
одузимају дах својом лепотом

и фактографски приказаним
детаљима.
Породични портрети су само део онога што је иза себе
оставио Предић. Колико је
био талентован, довољно говори податак да је урадио и
велики број тематски потпуно различитих дела, попут
икона и иконостаса, историјских композиција и пејзажа,
а насликао је и један акт!
Прилика за представљање
дела из огромне Предићеве
уметничке заоставштине била је изложба „Још један поглед на Уроша Предића” која
је отворена крајем прошле године у Београду. Она је претходно приређена и у Панчеву
(2016. године), а гостовала је
и у Младеновцу, Вршцу, Ћуприји.
На њој су посетиоци могли да виде његова дела која
су у власништву панчевачког музеја. Том приликом су,
између осталих, представљени и портрет краља Александра Првог Карађорђевића, пор трет брач ног па ра
Хаџи-Павловић, као и икона „Свети Пантелејмон исцељује слепе”.
Предићева дела су представљена на још једној изложби која је такође отворена
крајем прошле године у Београду, под називом „Српски краљевски портрети”, и
још увек је у току. На њој је
изложен Предићев портрет
кра ља Алек сан дра Пр вог

успешно сликао и иконе
Карађорђевића који је настао 1923. године, а наручила га је некадашња панчевачка Пучка банка.
Предићева најпознатија дела су „Весела браћа”, „Косовка Девојка”, „Сироче на мајчином гробу”, „Херцеговачки бегунци” и „На студенцу”.
Занимљиво је да су „Херцеговачки бегунци” и „Сироче
на мајчином гробу” сачувани само захваљујући Михајлу Пупину. Он их је откупио
1889. године, на изложби у
Паризу, и поклонио Народном музеју у Београду, где се
и данас чувају.
Занимљиво је да је Предић био пун радне енергије
и ведрине и у дубокој старости. Неколико месеци пре
смрти, 1953. године, попео
се на столицу да ређа неке
слике у свом атељеу и том
приликом је пао и тешко се
повредио. Убрзо после тога
је умро, у 96. години, као најстарији сликар у Србији. Према својој жељи је сахрањен у
Орловату.
М. Г.
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ОДРЖАНА ТРИДЕСЕТ ТРЕЋА „СЛАНИНИЈАДА”

КАЧАРЕВО ИЗДРЖАЛО ИНВАЗИЈУ ГУРМАНА
МЕ ЂУ НА ГРА ЂЕ НИ МА
И „БУР ЈАН” И КА ЧА РЕВ ЦИ
Овогодишњи жири, који је
предводио професор доктор
Неђељко Карабасил, за
златног победника је прогласио Душана Павловића из
Новог Пазара.
Његов презимењак Јован из Бранковине био је
најбољи у категорији занатске сланине; Качаревац
Миле Филиповски произвео
је најдебљу, месара „Бурјан” из Панчева тријумфо-

вала је у конкуренцији „индустријалаца”, док је победничку сланину од мангулице донела Милица Инђић
из Војке, а другопласирани
је био Де јан Кон дић из
Качарева.
Интересантно је споменути и то да је Жељко Рашовић из Кикинде произвео
сланину од највеће крмаче,
која је имала читавих 486
килограма!

Навала од самог отварања
Као и увек у последњих тридесетак година, средином фебруара, у Качареву је владало опсадно стање. У та четири дана
сви путеви су водили у епицентар гурманског земљотреса, то јест у шири центар села,
који је био начичкан тезгама
крцатим разним „шпецијама”,
а најезда љубитеља месних прерађевина и (вашарског) догађања народа није јењавала ниједног момента.
Стотине аутобуса и хиљаде
аутомобила пристизало је са
свих „географских ширина” с
једним циљем – да се небројени гурмани што пре препусте
чарима „најмаснијег” села на
планети и уживању у неодољивим укусима, мирисима и сликама тридесет треће „Светске
сланинијаде”.
Још на прилазу Качареву током
сваког од четири „сланинарска”
дана, између 20. и 23. фебруара, било је јасно да је село претворено у огромну месару, будући да су прве тезге постављене одмах надомак пруге, а како

„шпеције”. Као и увек, у центру пажње су биле шунке, печенице, кулени, чварци, леберке, кобасице разних сорти и,
наравно, главна звезда гурманског хепенинга – сланина.

Чачкалица главни реквизит
Тог фебруарског продуженог
викенда у најмасније село нагрнуо је васколики свет – толики да у појединим моментима није било места да чачкалица падне.
А чачкалица је била малтене
у главној улози те „сухомеснате представе”, то јест насушни
реквизит, јер је било свега „за
набадање”. Готово да није било
тезге која није нудила „репрезентативне” узорке својих производа на тацни. И онда пробај
ово, грицни оно... И човек се
сит намезети, па му није ни до
вечере, а камоли ручка...
Тако је свако путем својих
рецептора могао да процени
шта му ваља у себе уносити. А
како је тренд да се здраво хранимо, то су схватили и продавци, па су се сви упињали да

Штанд месаре „Пап” пленио је
осмесима и квалитетним производима
се ишло према центру, штандови су бивали све збијенији.
Очекивано, с њих су се „смешкале” наслагане (и окачене)

докажу како је баш то њихово
домаће, природно, ма – лек!
Међутим, ни проба на чачкалицу није могла да гарантује

УЗ ГОЈ СВИ ЊА ЈОШ ОД ФРАН ЦФЕЛ ДА
Милан Ајдер, председник
удружења „Сланинијада”,
које је и ове године, заједно
с Туристичком организацијом Панчево, организовало
„најмаснију” манифестацију, каже да се на њој све врти око домаће сланине.
– Она је наш централни
објекат, који желимо да сачувамо и покажемо свету.
Оно што карактерише нашу
сланину, пре свега је комбинација разних начина израде, које је свако донео из
свог краја. Важан је и избор
дрвета за ложење. Код нас
је то багрем, јер од њега
сланина добије боју лимуна
и никад није чађава. То је и

зато што се дим филтрира
кроз камење. Имамо и кошаву, која дува готово целе
године, што је најважнији
фактор. Дакле, ветар, не
дим, јер сланина најбоље
зри на кретању ваздуха –
каже Ајдер.
Зато је и ове године међу
триста излагача било око
двадесет одсто Качареваца.
А традиција узгоја свиња
у овом месту датира из далеке прошлости, па тако стоји прича да су житељи ондашњег Францфелда са десет
хиљада свиња годишње
снабдевали Беч, док је за
време рата све то ишло војницима Вермахта.

квалитет, будући да се многи
служе разним смицалицама, дозвољеним и недозвољеним, како би накинђурили своју робу.
И како каже један од прекаљенијих месара, готово да не
постоји начин да се то утврди.

Табла сланине по купцу
А дотле људи морају да једу,
шта ће... И радују се животу...
Јер за многе су овакве „весели-

се они условно речено мањи
распоредили по центру села.
У такве спада и Качаревац
Миле Филиповски, који је чак
пре четири године победио са
својом сланином, док је ове године тријумфовао у категорији најдебље сланине.
Он и супруга Вера, као одгајивачи мангулице, оријентисани су на здраву исхрану, јер
месо поменуте животиње, како

Пазарило се, иако не као некад
јаде”, па још са изразито гурманским предзнаком, праве оде
радости.
Једна од њих је Београђанка
Мира, која сваке године долази, и то превасходно због доживљаја, будући да су цене исте
као у престоници. Потрошила
је око две хиљаде динара на комад сувог меса и сланинице, за
коју каже да је лепша него било
који паризер, нарочито ако се
комбинује с луком и сиром. Њен
пријатељ Дарко се слаже с тим,
али додаје да, у складу с годинама, не треба претеривати.
Бошко и Боса из Вршца су
овде први пут. И одушевљени
су, јер је догађај много импозантнији него што су замишљали. Без обзира на невелике пензије, потрошили су дванаест хиљада на разне специјалитете,
пра свега на производе од мангулице и неизоставну сланину.
Качаревац Дане је дошао као
гост, иако је, не тако давно, док
је „најмаснију” причу водио легендарни Ненад Шалетић, читавих десет година био битан
шраф организације. И сада каже да је све ово и лепо и корисно – Качаревци могу да зараде, а купци имају велики избор. Што се њега тиче, он верује само познатим произвођачима, па тако годинама купује коњске кобасице код провереног Црепајца, а узео је и
мало чварака и сланине, коју
највише обожава пржену с јајима.

кажу, има за 50 до 70 одсто
нижи холестерол него класичне свиње.
– Битно је истаћи да мангулицама не дајемо концентрат,
већ кукуруз и друге житарице,
затим лубенице, диње, парадајз,
плус детелину и траву. Након
две године месо је спремно за
употребу, па иде на сољење, и
то насуво, јер тако сланина сама узима соли колико јој је неопходно. Користимо тузланску,
за разлику од неких индустријалаца који употребљавају нитратну, а она је смрт. Следи одсољавање, то јест умивање сланине у хладној води. Она два
дана одстоји у пушници да се
оцеди и онда креће сушење. Искључиво ложимо буковину, али
љуштимо кору, јер у супротном
месо може да буде горко. Један
дан димимо, па два дана паузирамо и тако четири-пет пута.
Чим одстоји неколико дана,
спремна је за јело. По мени,
сланина је најбоља од леђа; сви
је у породици једемо у сласт, и
то без ’леба – прича Миле.

... и индустријска...
А у хали је неизбежна месара
„Пап”. Власница Марија каже
да су на истом месту већ двадесет година и истиче да је последњих година у естетском
смислу било културније, док је
сада некако вашарски. Што се
њихове палете производа тиче,
имају све – од домаћег кулена,
до веома тражених шваргли,

И домаћа и од мангулице...
За све њих је тоне и тоне сухомеснатих прерађевина спремило више стотина произвођача.
Они већи, такозвани индустријалци, запосели су халу, док су

Страну припремио

Јордан
Филиповић

Породица Филиповски зна како се прави сланина
џигерњача, крвавица и сланине, подразумева се. Марија се
сећа времена када се роба вукла на џакове, док сада просечан купац пазари једну таблу.
С тим се слаже и Јанко Цеснак са штанда „Плавог Дунава”, који поред панчете и сланине барене на ватри и других
класичних производа нуди и,
рецимо, чајну кобасицу уваљану у црни бибер.
Велике штандове начичкане
гурманским лепотама имали су
незаобилазни Златиборци, који већ годинама освајају награде на „Сланинијади”. Тодорићи кажу да им је комплетна
производња заснована на златиборским пашњацима, а најбоље им иду говеђи рамстек и

свињска плећка, док Брковићи, поред комплетне палете –
од ножица до сланине, нуде и
ужичке говеђе и овчије пршуте.
Али ту, са сухомеснатим производима, никако није крај. Заправо, то је само добар почетак, јер је било још онолико
избора. Тако је ивановачка породица Василчин имала домаћу шљиву из храстовог бурета,
Пејчићи из Долова су нудили
домаћа вина и пекмез, а да би
купци све те „шпеције” што дуже сачували, чекало их је посуђе тапервер.
Напослетку, свако ко је тих
дана посетио „Светску сланинијаду” сачувао је и понеку
успомену. И то масну и сласну, разуме се...

АКЦИЈА „ПАНЧЕВЦА” И УДРУЖЕЊА „ЉУБИМЦИ”

Не купуј – удоми!
Друштво пријатеља животиња „Љубимци” и „Панчевац” организују акцију под слоганом „Не купуј – удоми”. Сваке недеље
биће представљени љубимци за бесплатно удомљавање, односно објављене њихове фотографије са основним подацима.
Нови власници ће потписивати уговор којим ће се обавезати на то да ће својим будућим љубимцима пружити
адекватну негу.

Лабрадорко
Мужјак црне боје типа лабрадора пронађен је, нажалост без микрочипа, средином фебруара у
Улици Милоша Требињца, па је
привремено смештен у градско
прихватилиште, у Власинској 1.
Досад га власник није тражио,
нити је пријавио његов нестанак и уколико се нико не јави у
законском року, пса је могуће удомити.
Овај лепотан је миран и послушан и биће бесплатно чипован и стерилисан.

Малена
Удомљава се ова преслатка
женкица, пронађена испред
извесног кућног прага пре неколико дана, а вероватно ју је
неко оставио испред врата те
куће, будући да се зна да власници воле животиње и брину о њима.
Малена је стара између два и три месеца и биће средњег
раста. Са псима је супер, али засад се плаши људи, па јој је
потребно само мало времена да се привикне на ново окружење и нове људе.
Свакако заслужује топао и сигуран дом, а заинтересовани
могу послати имејл на udomi.ljubimce@gmail.com.

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

ДЕШАВАЊА ПОД ОБРУЧЕВИМА

„ДРУЖИНА” МЕЂУ НАЈБОЉИМА

ТАМИШ ДОЧЕКУЈЕ НАПРЕДАК

У Нишу је прошлог викенда
одржано друго коло Купа Србије по Б-програму у гађању
из ваздушног оружја, у конкуренцији кадета и млађих
јуниора. Учествовало је и седам так ми ча ра Стре љач ке
дружине „Панчево 1813”, а
клуб из нашег града је био један од најуспешнијих, јер су
његови чланови освојили шест
медаља, а чак четири најсјајнија трофеја.

Алекса Ракоњац је опет заблистао, па је с 589 кругова у
гађању из пушке убедљиво победио ривале и у кадетској
конкуренцији и у конкуренцији млађих јуниора. Освојио
је по 12 нових бодова за финале, па убедљиво води на табелама у обе категорије. Теодора Кондић је заузела осмо
место, али је освојила три нова
бода у категорији кадеткиња.
У групи пионирки које су
се надметале у гађању из пушке сјајна је била Ива Ракоњац, која је са 188 кругова

убедљиво победила и освојила максималних 12 бодова,
па води на табели пионирки.
Теодора Кондић је са 182 круга заузела четврто место, али
је зарадила и седам нових бодова за финале, које ће бити
одржано крајем марта у Смедереву.
Сјајни су били и млади пиштољаши, који су освојили
три медаље. Најбољи је био
Стефан Кешишјан, јер је тријумфовао у групи кадета с 534
круга, а у категорији млађих
јуниора освојио
је сребрно одличје. Поред тога, заслужио је
и нове бодове у
обе конкуренци је. Мар ко
Нинковић је зарадио бронзану
медаљу у категорији кадета с
521 кру гом и
тренутно је пети на листи, с
десет бодова. У
категорији млађих јуниора заслужио је пет
бодова јер се пласирао на шесто место. Његов старији брат
Велимир Нинковић заузео је
осмо место с 518 кругова, освојивши и три нова бода. Марина Мијатовић је с триста тридесет једним кругом у категорији млађих јуниорки постигла лични рекорд у гађању из пиштоља.
Наредно, треће коло Купа
Србије биће одржано 14. марта у Београду, после чега ће
би ти по знат спи сак свих
финалиста.

КАДЕТСКО ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ У ЏУДУ

АНДРИЈАНА ВИЦЕШАМПИОНКА

Једна од важнијих
утакмица
До краја трке још
три кола
После једне од најважнијих
утакмица у сезони, када су савладали Војводину у Новом Саду и тако начинили огроман
корак ка свом најважнијем циљу, кошаркаши Тамиша су за
четири дана одиграли два тешка меча.
У петак, 21. фебруара, у 22.
колу КЛС-а, у Хали спортова
је гостовао Златибор. Саша Радовић и његови саиграчи нису
се уплашили великог ривала,
трудили су се и покушавали да
га изненаде, али за коначан
тријумф нису имали снаге: Тамиш–Златибор 76:88, по четвртинама 16:21, 25:19, 18:23 и
17:25.
Момци тренера Бојана Јовичића добро су започели овај
дуел. Били су егал са знатно
искуснијим противником, а све
до самог финиша прве четвртине на семафору је стајао нерешен резултат. Ипак, последњи минут првог дела сусрета
припао је гостујућим кошарка ши ма, ко ји су на бр зи ну
остварили „плус пет” – 16:21.
Иако су играчи Златибора
„тројкама” решетали кош Тамиша из свих позиција и средином друге четвртине имали и осам поена вишка, Панчевци се нису предавали. Успели су да надокнаде минус и
да на одмор оду с предношћу
– 41:40.
У тим моментима се чинило
да Тамиш може да приреди изненађење, али трећа четвртина је распршила такве снове.
Кошаркаши Златибора су наставили да погађају кош домаћина из готово немогућих

позиција. Чак седам играча гостујућег тима било је прецизно за три поена, па се није
знало одакле прети већа опасност. Тако нешто готово је немогуће и бранити...
Већ у понедељак, 24. фебруара, Тамиш је био на још једном великом искушењу. Путовао је у Ваљево, где је одмерио
снаге с директним конкурентом у борби за опстанак. То је
било огромно искуство за момке из нашег града. Требало је
играти најбоље у пакленој атмосфери коју је направило око
600 гледалаца у Ваљеву... Момци Бојана Јовичића су имали
своје шансе, али овог пута против њих су били и делиоци
(не)правде: Металац–Тамиш
76:71, по четвртинама 22:23,
22:19, 17:13 и 15:16.

Феноменални Дерик Фенер
у првом полувремену је играо
симултанку против кошаркаша Металца. Био је нерешива
енигма за тим из Ваљева, али
нажалост и једини расположени играч у тиму Тамиша спреман за надигравање.
И поред тога што су дозвољавали ривалу да га надскочи,
и поред неких, најблаже речено, чудних одлука судија, упркос пакленој атмосфери и готово заглушујућој буци коју су
стварали навијачи Металца,
момци из Тамиша су увек били ту, близу, нису дозвољавали
домаћину да се „одлепи”...
Изједначена борба је трајала до финиша треће четвртине, када су домаћи успели да
стигну до девет поена предности (61:52), али ни тада побед-

ник није могао да се наслути.
Тамиш се није предавао, „дувао је за врат” разиграним Ваљевцима, недостајало је тако
мало за коначан преокрет...
Двадесетак секунди пре краја
Роудс је погодио „тројку” и смањио пред ност до ма ћи на на
74:71, али за коначан преокрет
није било времена...
Најефикаснији у редовима
Тамиша, уједно и једини с двоцифреним учинком, били су
Дерик Фенер са 28 и Џерид
Роудс са 20 поена.
До краја првенствене трке за
бодове у Кошаркашкој лиги Србије остала су још три кола. Тамиш у суботу, 29. фебруара, дочекује Напредак из Алексинца,
па ће то бити добра прилика да
се врати на победнички колосек. Утакмица почиње у 20 сати.

ПОГЛЕД ПРЕКО МРЕЖЕ

БОРАЦ И ОДБОЈКА 013 НЕ ДАЈУ ТРОН

Првенство Србије у џуду за
кадете одржано је прошлог
викенда у Београду. На том
престижном такмичењу учествовали су и наши суграђани, а постигли су и запажене
резултате.
Чланови качаревачког Јединства још једном су скренули пажњу на себе.
Најуспешнија је била Андријана Кртенић, која је постала вицешампионка Србије. Александра Димитровски
и Растко Анђеловић пласирали су се на пета места, док је
Михајло Анђеловић био седми.
– Нијансе и спортска срећа
пресудиле су да не буде више
медаља. Ова деца су имала
јако лепе мечеве и победе
вредне помена. Напоменуо
бих да се ради о младим и
квалитетним борцима чије
време тек долази. Ускоро један

део наше кадетске екипе путује у Загреб на велики Еврокуп. Са скромним средствима, чинимо готово немогуће
да талентована и вредна деца
добију своју прилику – рекао
је тренер ЏК-а Јединство Саша Анђеловић.
На Првенству Србије за кадете учествовала је и такмичарка Динама Јована Радивојевић, која је поражена у
првом мечу.
Динамови борци су се прошлог викенда надметали и у
Лакташима, где су их предводили тренери Миленко Краиновић и Душан Павић.
Златну медаљу је освојила
Дивна Милановић, сребром
су се окитили Павле Радивојевић и Петар Стојић, а бронзу је зарадио Урош Ђуришић.
На седмо место се пласирао
Немања Ђуришић.

Победе у гостима
Следи узбудљива
завршница
После велике победе у дербију
над Спартаком из Љига одбојкаши Борца из Старчева наставили су тријумфалан низ и
у 14. колу Прве лиге, па су се
за још један корак приближили елити.
Момци које предводи тренер Душан Јовић прошлог викенда су такође били на великом искушењу. Гостовали су у
Клеку, где су истоимени домаћи тим савладали с 1:3, по сетовима 21:25, 11:25, 26:24 и
17:25.
Тим из Старчева, који је играо
у саставу: Зиндовић, Милетић,
Ракита, Мадић, Милошевић,
Дроб њак, Ми цић, Кр стић,

Познић, Кнежевић и Рајковић,
није имао великих проблема у
прва два сета. Знањем и искуством Давор Милошевић и његови саиграчи, који су и у овој
утакмици имали подршку својих највернијих навијача, домаћину су ставили до знања да
Клек неће бити препрека ка
остварењу циља.
Највећа борба се одвијала у
трећем сету. Играло се углавном поен за поен, а права одбојкашка драма виђена је у самом финишу трећег дела утакмице. Старчевци су имали и
сет-лопту (23:24), али су ипак
дозволили домаћину да добије
овај део утакмице...
Почетак четвртог сета донео
је велику борбу на паркету сале ОШ „Милош Грбић”, јер су
се Клечани понадали да могу
стићи до потпуног преокрета.
Ипак, тако нису мислили и

момци који с поносом носе
дрес лидера из Старчева. Без
великих проблема, Сале, Позер, Кнеле, Зинда, Дача, Милке, Мада и остали „борци” потврдили су због чега су ове сезоне најбољи.
Борац је и даље на првом
месту, са скором од тринаест
победа, само једним поразом
и 38 бодова. Због играња финала Купа Србије наредног викенда неће бити првенствених
искушења, а потом ће Старчевци поново гостовати, овог пута
у Ваљеву, где ће поделити мегдан с још једним бившим суперлигашем.

шансу да се понадају повољном
исходу. Наташа Божић и њене
саиграчице тако су наставиле
тријумфалан низ и сачувале лидерско место на табели.
Тим који предводе тренери
Александар Гаврилов и Владимир Јованчић играо је у следећем саставу: Наташа Божић,
Милица Стојић, Софија Ашанин, Даница Добросављевић,
Теодора Минић, Сара Станимировић, Анђела Вујанић, Јована Кљајић, Александра Гаћеша, Николина Весковић, Јелена Петров, Драгана Марковић, Марија Марић и Милица
Кужић.

Серију победа су наставиле
и девојке из Одбојке 013, које
су прошлог викенда одиграле
и 13. коло Прве војвођанске
лиге група „Југ”: Крајишник –
Одбојка 013 0:3, по сетовима
13:25, 16:25 и 23:25.
Наше суграђанке су током
целог меча имале контролу над
утакмицом, па противницама
ни су до зво ли ле ни нај ма њу

Последње коло регуларног
дела шампионата, пред почетак мини-лиге у којој ће снаге одмеравати четири првопласиране екипе, наше девојке ће одиграти у недељу, 1.
марта.
У Халу спортова на Стрелишту долази екипа Херцеговине из Равног Тополовца, а утакмица почиње у 12 сати.

С РУКОМЕТНИХ ТЕРЕНА
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СТЕФАНОВ
ВЕЛИКИ ТРИЈУМФ
Млади рвачи Динама остварили су изванредне резултате на
Купу Србије за такмичаре до
петнаест година који је одржан
прошлог викенда у Зрењанину.

Најуспешнији је био Стефан
Тодосијевић, који је освојио
златну медаљу, а тријумфима
над старијим противницима
одшкринуо је и врата репрезентације Србије. Милица Секуловић се окитила сребрним
одличјем, док је Огњен Тодосијевић зарадио бронзу.
Запажени су били и: Лена
Ећимовић, Лука Јовић, Данило
Бошковић, Лазар Јерков, Лазар
Павловић и Александра Јовић.
Велике заслуге за одличне
успехе панчевачких рвача имају и Ива Крстић и Вујо Шајић,
који им несебично преносе своје богато искуство.

ДВА СРЕБРА
И БРОНЗА
У Београду је прошлог викенда одржан турнир у каратеу
„МБ куп 2020”, на којем је учествовало 600 такмичара из девет земаља. У борбама се појединачно надметало и осам каратисткиња Младости.
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Петак, 28. фебруар 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

ЛАГАНО ДО НОВИХ БОДОВА
Младен Шотић
најбољи актер

СПОРТСКИ
ВОДИЧ

Овог викенда
Рукомет
СУПЕРЛИГА
Аранђеловац: ШАМОТ–ДИНАМО

На реду је
Аранђеловац

СУПЕР Б ЛИГА
жене
Београд: ОРК БЕОГРАД – ЖРК ПАНЧЕВО

У Суперлиги Србије за рукометаше – ништа ново. Лидер
из Панчева редом руши своје
ривале и кроз првенствене утакмице се припрема за највећа
искушења која му предстоје ове
сезоне – надметање у Купу Србије и плеј-офу.
Про шлог ви кен да у Ха ли
спортова на Стрелишту гостовала је Дубочица из Лесковца.
Био је то сусрет 18. кола Аркус
суперлиге, у којој се питање
победника није постављало ниједног момента. Момци које
предводи тренер Аким Комненић уписали су нову „рецку” и
још више се учврстили на трону елитног каравана: Динамо–
Дубочица 39:30 (19:15).
Гости су у наш град дошли
са жељом да се надигравају,
била је то фер и коректна утакмица, па је публика у панчевачком „храму спорта” могла
да ужива у лепим потезима и
ефектним головима.
Серију погодака домаћег тима отворили су Иван Дистол и
Ненад Вучковић, а поред ових
искусних и прекаљених рукометних асова, целу стартну седморку Динама чинила су озбиљна и доказана имена попут Вељка Милошевића, Младена Шотића, Ивана Димитријевића, Милоша Костадиновића и Дејана
Златановића. Што рече неко из
публике, „тим да се смрзнеш”.
Из минута у минут предност
панчевачких „жуто-црних” се само увећавала, па је Динамо већ
после првих пола сата игре водио са четири гола (19:15).
Готово иста слика виђена је
и после одмора. Панчевци су

Одбојка
ПРВА ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА
жене
Панчево: ОДБОЈКА 013 – ХЕРЦЕГОВИНА

Кошарка
ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Панчево: ТАМИШ–НАПРЕДАК
субота, 20 сати

Прошлонедељни
резултати
Рукомет
имали контролу над утакмицом, уигравали разне акције и
постизали ефектне голове. Тренер Комненић је потом шансу
пружио и момцима с мањом
минутажом, али то није утицало на игру домаћег тима.

Напротив. Разлика у корист
домаћег тима константно је
расла.
– Овако изгледа модеран рукомет. Свака част мом колеги.
Ово се тражи, ка оваквој игри
морамо да тежимо сви који се

СТАР ТУ ЈУ И ДЕ ВОЈ КЕ
После дуге зимске паузе наредног викенда се наставља
шампионат и у Супер Б лиги
за рукометашице.
Екипа ЖРК-а Панчево, која је у првом делу сезоне
остварила запажене резултате, наставак трке „отвара”
утакмицом против ОРК Београда, у гостима.
– Девојке су добро радиле
током припрема, одиграли
смо и низ контролних утакмица, па мислим да спремно
дочекујемо наставак шампионата. У екипи је сјајна атмосфера и надам се да ћемо,

у зависности од буџета, успети да задржимо овај играчки
кадар и наредне сезоне. Поред првог тима, са успехом
раде и наше млађе категорије, па све то заокружује једну лепу спортску причу у
нашем граду – рекла је
спортска директорка ЖРК-а
Панчево Светлана Ничевски.
Из овог спортског колектива стигла је још једна лепа
вест. Први тренер екипе
Марко Крстић изабран је за
најбољег тренера у Супер Б
лиги у прошлој години.
Свака част, Маре!

бавимо овим спортом. Динаму
од свег срца желим да освоји
титулу шампиона државе – рекао је на конференцији за новинаре тренер Лесковчана Саша Пејчић.
Динамо је играо у саставу:
Милошевић (два гола), Павловић (четири), Буњевчевић (четири), Шотић (пет), Димитријевић (три), Савић (два), Дистол (три), Миленковић (три),
Баруџић, Голубовић (три), Костадиновић (шест), Милуновић, Вучковић (два), Златановић, Радовановић и Митровић
(један гол).
– Оно што је најважније, наставили смо победнички низ.
Задовољан сам како делујемо
на терену, а сигуран сам да ћемо до најважнијих мечева још
више подићи своју форму и да
ћемо исправити евентуалне недостатке у нашој игри – истакао је тренер Динама Аким
Комненић.
Лидер из Панчева идућег викенда путује у Аранђеловац на
мегдан с домаћим Шамотом.

СУПЕРЛИГА
Панчево: ДИНАМО–ДУБОЧИЦА

39:30

Одбојка
ПРВА ЛИГА
жене
Београд: РОДА–ДИНАМО
мушкарци
Клек: КЛЕК–БОРАЦ

2:3
1:3

ПРВА ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА
жене
Крајишник: КРАЈИШНИК – ОДБОЈКА 013

0:3

Кошарка
ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Панчево: ТАМИШ–ЗЛАТИБОР
Ваљево: МЕТАЛАЦ–ТАМИШ

76:88
76:71

ВЕСТ ПО ВЕСТ

ЏИВЏАН КУП
Међународни митинг за најмлађе пливаче „Џивџан 2020”
одржан је прошлог викенда у
Београду. ПК Динамо се представио са шеснаест чланова,
међу којима је било и много
дебитаната.

КАРАТЕ АКТУЕЛНОСТИ

ПАНЧЕВЦИ УСПЕШНИ СА СВИМ СЕЛЕКЦИЈАМА
Сребрне медаље су заслужиле Анастасија Јаредић и Лара
Печеница, док се Миљана Романов окитила бронзом.
Учествовале су и: Анђелина
Јаредић, Катарина Петровић,
Сашка Тесла, Миљана Тодоровић и Милица Амановић.

ПОБЕДИО ЖИКИЋ
Традиционални, двадесети меморијални турнир у стреличарству посвећен Михајлу Чоловићу одржан је недавно у Нишу.
И на том такмичењу чланови СК-а Панчево остварили су
запажене резултате.

Сениори Карате клуба Динамо
имали су своје прво такмичење ове године, па су заједно с
најмлађим такмичарима клуба наступили на Првенству Војводине, које је одржано у суботу, 22. фебруара, у Банатском
Карловцу. КК Динамо је био
најмасовнији и најуспешнији
клуб, са седам медаља.
Шампиони покрајине постали су Дарко Спасковски и Урош
Петровачки. Сребром се окитила Јана Којчић, а бронзе су заради ли: Ни ко ла Ива новић,
Александар Анђелковић, Небојша Спасковски и Слободан Битевић, који није наступио у финалу због повреде. Иако још
увек јуниор, у катама се такмичио и Александар Здешић, али
је поражен у борби за медаљу.
Успешан деби у сениорској
конкуренцији на овом такмичењу имали су: Јана Којчић,
Никола Ивановић, Дарко Спасковски и Александар Здешић.
Такође у Банатском Карловцу одржано је Првенство Баната за полетарце, пионире и
наде. Динамо се представио са
двадесет младих бораца, који

су осво ји ли чак де вет на ест
трофеја!
Златне медаље су зарадили:
Мартина Пузић, Наталија Игић,
Вук Воркапић, ката-тим пионира, Нађа Николић, Матеја
Степанов, Антоније Ћулибрк,
Алекса Попов и Василије Стајчић. Сребром су се окитили:
Ива Љубичић, Теодора Гагић,
Јелена Вучковић и Лука Доброта, сви у катама, и Павле
Милошев. Бронзане медаље су
освојили: Тамара Величковић,
Сара Петровић, Лазар Николић, Борисав Јевремовић и Боривоје Весин.

На Првенству Баната у Банатском Карловцу надметали су
се и чланови КК-а Младост, који су постигли добре резултате.

Златна одличја су зарадили: Филип Вујиновић, Милица Драгичевић, Јована Татаров, Милош Милутиновић, Новак Николић и Драгана Мацура. Сребром су се окитили
Никола Јаворац и тим мушких
нада у борбама (Милутиновић, Николић, Брацановић, Јаворац), а бронзе су заслужили: Марко Милутиновић, Ђорђе Шушак, Нађа Штрбац,
Никола Арсенијевић, Немања
Живков, Никола Брацановић,
Софија Стефановић и Уна
Терзић.
Екипу су предводили тренери Миљан Живаљевић и Милош Макитан.

Алек са Му ста је осво јио
златну медаљу у трци на 25 м
краул са даскицама. Ова дисциплина није уобичајена, па
зато овај трофеј има и посебну драж. Бронзано одличје је
при па ло Алек си и ње го вим
другарима Вањи Царићу, Милу ти ну Јо ци ћу и Ан ге ли ни
Стан ко вић, ко ји су чи ни ли
штафету Динама.
Иако су остали без трофеја,
највише поена Динаму су донели Петар Бендић и Немања
Ранисављев, освојивши 251 односно 229 бодова.

ШАХОВСКИ КУТАК

Dowell
Стефан Жикић је освојио прво место у конкуренцији сениора који су гађали сложеним
луком, победивши у финалу
Славољуба Илића с једним кругом разлике.
Драган Брзаковић је у гађању олимпијским луком, такође у групи сениора, заузео 22.
место међу 37 стреличара.

Стране припремио

Александар
Живковић

МЕЂУНАРОДНИ ЏУДО-ТУРНИР
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СТАРЧЕВЦИ ЗАПАЖЕНИ У ЛАКТАШИМА
Чланови ЏК-а „Академија Јочић” из Старчева прошлог викенда су се надметали
на ве ли ком ме ђу на род ном тур ни ру
„Лакташи опен”, где су постигли солидне резултате.
Вук Миловановић и Угљеша Пејчић су
поклекли у борбама за медаљу, а бронзом
су се окитили Жељко Цветковић, Мијат
Вукосављевић и Ђорђе Малетић. Петар
Новаковић је освојио сребрну медаљу.
– Од ових дечака се може много очекивати, али само ако буду вредно радили. У

екипи се посебно издвојио Петар Новаковић, који је на путу до финала савладао
три ривала, а онда је у борби за злато поражен својом грешком – рекао је алфа и омега старчевачког клуба Мирослав Јочић.
Задовољство није крио ни председник
овог спортског колектива Ненад Новаковић.
– Сјајно је бити део ове екипе, коју сви
у свету џуда поздрављају и поштују, почев
од шампиона Јочића па до најмлађег члана. Због тога ћемо учинити све да нашим
такмичарима омогућимо услове за развој
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и напредак – истакао је Новаковић.
Џудо-дани у Старчеву теку...
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Лц8)
Избор Р. Радојевић

СПОРТ

ФУДБАЛЕРИ ЖЕЛЕЗНИЧАРА СЕ ВРАТИЛИ С ПРИПРЕМА

„ДИЗЕЛКА” У БУДВИ УХВАТИЛА ЗАЛЕТ

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Стабилност
Две недеље на
Црногорском приморју
Склапање победничког
мозаика
Фудбалери Железничара су најважнију
фазу тренинга у оквиру припрема за
пролећни део шампионата у Српској
лиги група „Војводина” спровели на Црногорском приморју, где су боравили
од 9. до 23. фебруара.
Под вођством тренера Душана Јеврића и његових сарадника Марка Андрејића и
Владимира Растовића, у Будви су боравила 24 фудбалера, и то: Бојан Кнежевић, Бранислав Катанић, Илија Николовски, Борко Аничић, Бојан
Трипковић, Данило Ковачевић, Владимир Мандић, Георгије Јанкулов, Лука Стојано вић, Мла ден Ла за ре вић,
Марко Башановић, Ђорђе Ивковић, Душан Плавшић, Милош Савановић, Милан Зорица, Лазар Танасковић, Филип
Дамјановић, Љубомир Стевановић, Лазар Марковић, Јордан Јовановић, Алекса Санадер, Филип Санадер, Андреј
Пуповић и Оскар Кемењ.
Са екипом су све време били и чланови управе клуба
Ненад Бојковић и Предраг Санадер, као и спортски директор Саша Радуловић.
Момци су имали изузетне услове за
рад и вредно радили, а било је дана када се тренирало и по три пута. Одиграно је и неколико контролних мечева
против јаких ривала, у којима резултат
није био у првом плану. Стручни штаб
Железничара искористио је ове утакмице да би проверио све играче, да би

се нови фудбалери што боље уклопили
у систем рада и да би се што боље уиграле све линије тима.
Прву контролну утакмицу на овим
припремама популарна „дизелка” из
Панчева одиграла је у главном граду
суседне државе, и то против црногорског прволигаша, екипе Подгорице. Овај
меч је завршен без голова.
Победнички мозаик лидера Српске
лиге „Војводина” почео је да се склапа
у другом контролном сусрету... Против

још једног члана црногорске Прве лиге, Грбља, Железничар је тријумфовао
са чак 5:1.
Домаћини су повели у 13. минуту, а
онда су Панчевци исказали сав свој потенцијал. Изједначио је капитен Данило Ковачевић, потом је Лука Стојановић донео предност нашем тиму, а онда је Ковачевић и други пут погодио

циљ. Тада је на сцену ступио Милош
Савановић, зимско појачање Железничара, који је два пута савладао голмана
домаћег тима.
Тим из нашег града је и на овом гостовању имао лепо гостопримство од
ФК-а Грбаљ, клуба у коме је директор
Бранко Бошковић, некадашњи фудбалер београдске Црвене звезде и француског Париз Сен Жермена.
Неколико дана после утакмице у предграђу Котора „дизелка” се упутила у Тиват, где је одмерила снаге с
домаћим Арсеналом, иначе
чланом Друге црногорске лиге. Овог пута Железничар је
победио с 2:0, а оба поготка је
постигао Милош Савановић.
Четврти контролни сусрет
на „турнеји” по Црној Гори „дизелка” је одиграла у Котору,
где јој је домаћин био Бокељ.
Овај сусрет је завршен с нерешеним резултатом 1:1, а поново је стрелац за панчевачку
екипу био Милош Савановић.
Боравак у Црној Гори, бар
када су тренинзи и утакмице
у питању, окончан је утакмицом у Подгорици, где је Железничар савладао екипу Младости из Љешког поља с 2:1.
Голове за панчевачки тим овог
пута постигли су Лука Стојановић и Јордан Јовановић.
Све у свему, боравак на Црногорском приморју показао
се као пун погодак, јер су момци имали одличне услове да раде и напредују. У повратку за Панчево „експедиција” Железничара је посетила и манастир Острог, па су тако напорне припреме преточене у жељу да се добри резултати постижу и у пролећном делу
шампионата у Српској лиги група „Војводина”, који стартује 7. марта.
А. Живковић

Твоја статичност тражи од тебе да је промениш.
Јер не воли саму себе.
Зна да је смисао у покрету.
У непрестаним променама.
Хемије у телу.
Идеја што стижу из главе.
Статичност није исто што и стабилност.
Треба је завртети да би се чврсто стајало на ногама.

Равнотежа
Понекад је довољна и ситница...
За избацивање из равнотеже, на пример.
Детаљ као што је тамни облак усред лепог дана.
Или само једна придошла погрешна реч.
Изненадна промена туђег израза лица.
Хм, мења и тебе.
Враћање у баланс посао је који тражи више енергије.
Нека, навали, резултат се броји.

СПРЕ МАН ЈЕ И „БР ЗИ ВОЗ”...
Током фебруара се вредно ради и у другом панчевачком
српсколигашу, ФК-у Динамо 1945. Момци које предводи
тренер Жарко Тодоровић припреме спроводе у Панчеву,
а кроз контролне утакмице слажу се коцкице у тиму...
Панчевачки „брзи воз” је недавно угостио Слогу из
Пландишта, коју је савладао са 6:0. Голове за екипу из
нашег града постигли су Поповић, Стојановски, Арнаутовић (два), Нинковић и Бодловић.
Шеф стручног штаба Динама 1945 Жарко Тодоровић и
на овој утакмици шансу је пружио свим момцима који конкуришу за састав првог тима.
У уторак, 25. фебруара, „брзи воз” је угостио Мачву из
Богатића, коју је савладао с 3:1. Стојановски је голом из
слободног ударца донео почетну предност панчевачком тиму, потом су гости постигли аутогол, а трећи пут мрежу гостију погодио је Шарчевић.

Генералну пробу пред наставак првенствене трке за бодове у Српској лиги „Војводина” Динамо 1945 имаће у суботу, 29. фебруара, у Младеновцу.

Смиреност
Умеш да се насмејеш.
У самоћи, један на један са собом.
Знаш да будеш „на ти” са својим одразом у огледалу.
Иако не можеш са сигурношћу да опишеш своје мисли.
Нити осећања.
Бити прибран, тако је лепо.
Остати смирен заувек немогуће је.
Свеједно, диван је циљ, вреди му тежити.

µМ. Шупица ?С. Трајковић

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?
Тара Страјиновић,
ученица:

Слободан Николић,
кабловски техничар:

Живко Петров,
мајстор:

– Преко викенда
сам углавном у
Београду на тренингу.
Похађам часове плеса
– у питању је хип-хоп.
Учићу ако будем
стигла.

– У суботу ћу радити.
За недељу планирам
да се одмарам, ићи ћу
с пријатељима на
неки роштиљ или
тако нешто.

– Викенд ћу провести
са женом, у кругу
породице. Шетаћемо,
ићи ћемо на Аду,
а можда и
на вечеру.
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