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АУТО-ШКОЛА
Ауто-центра „Зоки”

почела да ради

ХРАНИ КУЧЕ ДА ТЕ УЈЕДЕ – ГРАД ПЛАЋА
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ДВЕ СТОТИНЕ ПАНЧЕВАЦА ДОБИЛО
НОВАЦ ЗБОГ УЈЕДА УЛИЧНИХ ПАСА
НАШИ СУГРАЂАНИ
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Наши на Сајму
етно хране
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Кошарка
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Они имају коње

( 013/33-43-45
„Тамиш” прејак
за „Војводину”
» страна 26

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

БИЉАНА ДРАЖЕВИЋ, НАЧЕЛНИЦА ОДЕЉЕЊА ИНСПЕКЦИЈЕ РАДА

Пише: Синиша Трајковић

Свиње,
пред клање
Већина суседа престала је да га
обележава 1991. Званично. У
збиљи и много пре тога. Црногорци и Срби су казали да није
ни њихов 2002. Шта је то, одрасла и друга децо?
Дан републике, 29. новембар,
током половине прошлог века
највећи празник народа и народности бивше СФРЈ. Из више
разлога.
Први: наши стари су се присећали великих партизанских победа, па су бар на један дан заборављали на рестрикције струје,
редове за кафу, уље и прашак,
сто врста бонова, пар-непар вожњу аутомобилом... Али радовали су се повољним стамбеним
кредитима и сопственој солвентности за летовања у одмаралиштима диљем Јадрана и зимовања на босанским и српским
снежним лепотицама, јер су многи од њих, посебно из Панчева,
радили у Либији и Алжиру, екстра зарађивали у јужној зони...
Други: њихови стари су у месецима, а посебно у недељама
пред 29. новембар товили свиње, које би ракијом угрејани
„мајстори” једним хируршки
прецизним резом по стомаку,
праћеним застрашујућим скичањем несрећних животиња, лишавали живота и стварали чварке, леберке, шваргле, крвавице.
Ждерало се одмах, при клању,
уз туршију и ледени расол. А код
њих, старих, на село или у рурални део града дође цела фамилија. Куд ћеш лепше...
Трећи: ми, Титова омладина,
нисмо ишли два-три дана у школу! Једино што је морало да се
рано устане како би се на време
стигло на одредиште на ком је
шикљала врела свињска крв.
Мала је то жртва била, пошто се
окупе и комшинице и комшије,
ћорнеш пиво или се с дедом договориш о таквој акцији, па можеш да глумиш урбаног бају или
градску занесену цицу и моташ
и муваш. Оно, као, баш си фаца. Милина.
Истовремено, историчари још
увек немају заједнички став према томе да ли је Југославија била држава-утопија или је била
могућа. Исто тако: да ли је друг
Тито био диктатор, ауторитарац
и тоталитариста или човек испред свог времена.
Политиколози пак не знају чак
ни да ли је он посејао клицу и
гајио живо биће, чији пелцер данашњи „првопланци” покушавају да узму, а поданици ко поданици – стоје у реду и чекају на...
Океј, нико нема одговоре на
сва питања: кад оно беше сад пада Дан државности?
Чеш, чеш...

Петак, 29. новембар 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

А ЗАШТО БАШ КОД МЕНЕ...
Циљеви: смањење броја
повреда на раду и
сузбијање рада на црно
и сиве економије
Пријаве из области радних
односа и безбедности и
здравља на раду могу се
поднети и анонимно

надзирани субјект уписан у одговарајући регистар, да ли су затечене
особе на раду у радном односу, да ли
има ју за штит ну опре му, да ли су
оспособљене за безбедан и здрав рад,
извршава се увид у документацију,
односно у уговоре о раду и пријаве
на социјално...
– Евидентирају се све изјаве од особа затечених на раду, као и од послодавца ако је присутан. На раду где је

развијен је у складу с директивама
Европске уније, и то за различите
области инспекције. Основна сврха
„еИнспектора” је повећање ефикасности рада инспекцијских служби. Систем прати и побољшава примену
прописа и у потпуности подржава све
пословне процесе инспекције: планирање надзора, управљање ризиком, вођење евиденције о објектима и субјектима надзора, припрему инспектора

На територији јужног Баната за дуално образовање интересовање је до
сада показало осам привредних субјеката, који су по прописаној процедури поднели потребну документацију
координатору у панчевачкој Привредној комори. Прилично обимну документацију прегледају и инспектори
рада, а након тога, у сарадњи с комором, школама и ресорним министарством, обилазе се послодавци с циљем

Активности инспектора рада, када их
посматрају надзирани субјекти – послодавци, не спадају у групу њима најомиљенијих. Али они обављају веома
важан посао: врше инспекцијски надзор, својим контролама доприносе да
послодавци обављају делатности у
складу с прописима.
Књишки, то чиме се баве звучи овако: Одељење инспекције рада за Јужнобанатски управни округ предузима мере и активности у области
радних односа, безбедности и здравља на раду с циљем да се обезбеди
примена одредаба Закона о безбедности и здравља на раду и Закона о раду, као и других прописа из тих области, како би се смањио број повреда
на раду, те сузбијао рад на црно и сива економија превођењем нерегистрованих субјеката у легалне токове пословања.
Биљана Дражевић је начелница
Одељења инспекције рада Панчево у
оквиру Инспектората за рад Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.
Појачани надзори
Контроле се врше на основу плана,
има и ванредних, али нису ретке ни
пријаве из области радних односа и
безбедности и здравља на раду. Оне
се могу поднети анонимно телефоном, усмено, писменим путем на писарници Јужнобанатског управног
округа, преко инфо-линије и електронском поштом. Биљана Дражевић
каже да осморо запослених у одељењу врши надзор на подручју Панчева, Вршца, Ковина, Беле Цркве, Алибунара,
Ковачице,
Опова
и
Пландишта, као и по систему ротације по целој територији Републике Србије. Додаје:
– У току 2019. године вршени су појачани инспекцијски надзори у виду
акција, по плану и програму Инспектората за рад, како на територији Јужнобанатског округа, тако и на територији других округа. Инспектори
врше редовне, ванредне и контролне
надзоре. У првих десет месеци ове године извршено је 1.479 надзора, а највише их је било из области радних односа – 852, интегрисаних надзора и
безбедности и здравља на раду – укупно 627.
Теренски инспекцијски налог се
обавља на основу издатог налога, као
и без налога за инспекцијски надзор
у одређеним ситуацијама. Контролишу се угоститељски објекти, трговине, градилишта, услужне делатности... Про ве ра ва се да ли је

Биљана Дражевић
извршен надзор констатовали смо
укупно седамнаест тешких телесних
повреда. Затекли смо 233 лица на раду на црно и утврдили постојање дванаест нерегистрованих субјеката.
Поднето је 160 захтева за покретање
прекршајног поступка и наложене су
353 мере за отклањање недостатака у
донетим решењима – набраја Биљана
Дражевић.
Према евиденцији панчевачког
одељења, у поређењу с претходном годином рад на црно на подручју Јужнобанатског округа се смањио. Континуирана контрола и појачани
инспекцијски надзори сигурно су разлози за то. Увиђај се обавља у присуству припадника МУП-а и представника тужилаштва.
Дуално образовање
Инспекција рада је укључена у систем
„еИнспектор”, који је у зачетку. Налози се дају електронским путем, а
записници и решења, као и захтеви за
покретање прекршајног поступка раде се на исти начин. Формира се регистар података и постиже боља координација запослених у инспекцијским
службама. Приступ систему имају и
надзирани субјекти.
Ово је експертни систем који у потпуности подржава рад инспекције и

за праћење и теренски рад, као и
израду записника. Важан је и због
управљања документима, дијагностике, аутоматске поштарске службе, дигиталне архиве, праћења упозорења и
извршења, анализе података и извештавања...
Биљана Дражевић наводи да се ради пре подне, по подне и ноћу. Дешава се да неки послодавци имају отпор
када им инспекција дође у контролу,
али да то није чест случај.
– Покажемо им легитимацију, налог за инспекцијски надзор када је он
потребан, узмемо изјаву... Најчешће
нема проблема. Мада, послодавци често умеју да кажу: а зашто баш код
мене... Ретко, ако нам неко не пружи
увид у документацију, подносимо захтев за покретање прекршајног поступка – објашњава начелница Одељења
инспекције рада.
Током 2019. године ово одељење је
спроводило и активности које се односе на дуално образовање. То је такође новина: проверавају се услови у
којима средњошколци раде на пракси. Ово се чини у координацији с Одељењем Привредне коморе за Јужнобанатски округ, школама које образују
кадар за занимања у систему дуалног
образовања и с Министарством просвете.

ЈАВНА РАСПРАВА О СТРАТЕГИЈИ

провере и примене превентивних мера безбедности и здравља на раду.

„Е-Инспектор” је важан и
због управљања
документима,
дијагностике, аутоматске
поштарске службе,
дигиталне архиве,
праћења упозорења и
извршења, анализе
података и извештавања...
Досад су контролисана четири послодавца и утврђено је да испуњавају
минимум услова за спровођење дуалног образовања. У овом систему на територији нашег округа најинтересантнија су занимања у металској
индустрији; тако се школују будући
мехатроничари, металостругари, бравари и заваривачи.
Очигледно је да осморо запослених
у Одељењу инспекције рада за Јужнобанатски управни округ има пуне руке посла.
С. Трајковић

ИЗ ПОВЕРЕНИШТВА ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ

Тема: социјална заштита Стипендија од 500 USD

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Јавно окупљање.
На Тамишу, ових дана
Снимио: Милан Шупица

Нацрт стратегије развоја социјалне заштите града Панчева од 2020. до 2027. године због јавне расправе биће
изложен на www.pancevo.rs
– од 18. новембра до 7. децембра. Увид у Нацрт стратегије може се извршити и
у канцеларији 203 Градске
управе, на Тргу краља Петра
I 2–4, сваког радног дана од
12 до 15 сати.
На отвореном састанку
26. новембра, у малој сали
Градске управе, на стручном скупу представљен је
Нацрт стратегије. Говориле
су Татијана Грнчарски, директорка Покрајинског завода за социјалну заштиту,
Наташа Милић Теофиловић и Анђелија Ђоловић из
ове установе, као и Сузана

Јовановић, координатор Тима за израду Стратегије. Домаћин је био Миленко Чучковић, члан Градског већа
за подручје рада, запошљавања и социјалне политике.
Грађанке и грађани, као
и прав на ли ца има ју мо гућност да поднесу различите иницијативе, предлоге, сугестије и коментаре у
вези с Нацртом стратегије
за вре ме тра ја ња јав не
расправе, електронски на
мeјл
javnarasprava.soczast@pancevo.rs, писмено
на адресу Градска управа
Панчева, Секретаријат за
јавне службе и социјална
питања, Трг краља Петра I
2–4 Пан че во, или не по средно писарници Градске
управе.
С. Т.

Повереништво за избеглице Градске управе обавештава грађане да ће ICM
(International Christian Ministries) доделити петнаест
стипендија у износу од по
500 америчких долара кандидатима који су студенти
на основним студијама.
Услов је да подносилац захтева или барем један од његових родитеља мора да буде избеглица или да потиче
из Републике Хрватске, односно из једне од следећих
општина: Бенковац, Војнић,
Вргинмост, Глина, Грачац,
Двор, Доњи Лапац, Дрниш,
Книн, Кореница, Костајница, Крњак, Обровац, Петриња, Слатина, Бели Манастир, Вуковар, Даљ,
Мирковци и Тења.

Подносиоци захтева који
су постали избеглице током
операције „Олуја” имаће
предност.
Образац пријаве може се
добити у Повереништву за
избеглице Града Панчева,
на Тргу краља Петра Првог
2–4, радним данима од 8 до
15 сати. Телефон за информације је 013/308-818.
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АКТУЕЛНО

Петак, 29. новембар 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

НАКНАДЕ ЗБОГ УЈЕДА НАПУШТЕНИХ ПАСА И МАЧАКА

НОВЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ

ХРАНИ КУЧЕ ДА ТЕ УЈЕДЕ – ГРАД ПЛАЋА

Завод „Панчевац”
први у свему

Од почетка ове године чланови градске Комисије за утврђивање основаности и висине
накнаде штете због уједа напуштених паса и мачака разматрали су 215 захтева оштећених грађана за вансудско поравнање. Поређења ради, у целој 2018. било је 245 захтева,
од којих је 27 одбачено као
неосновано. (Иако су у називу
ове комисије пси и мачке заједно, уједи напуштених мачака су много ређи – тек сваки
десети захтев односи се на њих.)
Градском одлуком предвиђена је максимална висина надокнаде ако пас чији се власник не зна уједе човека на
територији Панчева. Она је
50.000 динара, али председник Комисије др Милан Трифуновић каже да никоме до
сада није додељена одштета у
том износу.
– На основу медицинске документације утврђено је да су
сви оштећени задобили лаке телесне повреде. Ниједан оштећени није задобио трајно умањену животну способност, нити је наступила наруженост
услед повреде јер ником од
оштећених није трајно умањен
естетски изглед. С обзиром на
то, оштећенима смо предлагали мање износе за накнаду штете од максималног, уверени да
су ти износи објективно утврђени и правични – рекао је за
„Панчевац” др Милан Трифуновић, додајући да је готово три
четвртине подносилаца захтева (лани 70,64, а 2017. године

72,7 одсто) прихватило такво
решење Комисије.
Они што нису били задовољни сумом коју им је доделила
Комисија тужили су Град.
Иначе, неки адвокати сматрају да је одлука да се због
уједа пса иде на суд погрешна.

По њиховом мишљењу, боље је
прихватити предлог Комисије
за вансудско поравнање, јер истеривање правде на суду подразумева плаћање судских такса и вештачење лекара и неуропсихијатра, што кошта неколико десетина хиљада динара.

За судску парницу било би
добро да оштећени има сведоке напада напуштеног пса на
њега, што значи да још на лицу места треба да од њих узме
број телефона и адресу како би
суд могао да их позове да дају
исказ.
Одшета за нападе напуштених животиња, коју по закону
Град мора да плати, подстакла
је неке и на превару. Конкретни подаци о томе за Панчево
не постоје, али Љиљана Благојевић, правобранилац Београда, изјавила је за РТС да у престоници појединци лажирају
уједе, или захтев за накнаду
штете за стварни ујед истовремено подносе у неколико судова у Србији!
Према њеним речима, преварантима наруку иде чињеница да не постоји јединствена база података о уједима, а
има и лекара који су спремни
да сачине лажне извештаје о
наводним уједима.
Национална алијанса за локални економски развој (НАЛЕД) процењује да су општине
у Србији током протеклих шест
година на име ових одштета
исплатили најмање 25 милиона евра, а докле сеже маштовитост превараната, сведочи
пример из Ваљева. Тамо је 2016.
откривена група чији су чланови искували лобању пса (да
се не би заразили!), а онда таквим чељустима остављали трагове уједа и на основу њих добијали одштете!
М. Глигорић

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

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

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

ПОВОДОМ 1. ДЕЦЕМБРА

Бесплатно тестирање и трибина о ХИВ-у
Европска недеља тестирања,
која претходи обележавању 1.
децембра, Светског дана борбе
против сиде, повод је за традиционално бесплатно тестирање на ХИВ, које Завод за јавно
здравље Панчево организује у
периоду од 25. новембра до 1.
децембра, од 8 до 12 сати, у
својим просторијама у Улици
Вука Караџића 8.
У том периоду свe заинтересоване особе могу доћи на тестирање, које је поверљиво, анонимно и бесплатно. Није вам
потребан лекарски упут, преглед се не заказује, једино што
пре тестирања не треба доручковати. Додатне информације
могу се добити путем телефона 310-466.

У ГРАДСКОЈ УПРАВИ

О занимањима
будућности

Ако желите да сазнате која
занимања ће бити најтраженија у будућности, а која су
већ у фази изумирања, прилику за то имаћете у суботу,
30. новембра, од 11.30, у великој сали Градске управе.
Том приликом ће Предраг Ђукић, потпредседник
„Менсе Србије”, одржати
предавање под називом „Занимања будућности”. Ово
је први едукативни скуп из
серијала „Новине времена
у коме већ јесмо”. Организатор догађаја је Регионални цен тар за та лен те
„Михајло Пупин”, а улаз је
бесплатан.
Д. К.

Обележавању Светског дана
борбе против сиде придружиће се и Kреативни омладински
центар Панчева за борбу против сиде (КОМПАС). Волонтери те организације ће уочи 1.
децембра, као и претходних

година, окитити град црвеним
тракама.
Сви који желе да сазнају више о овој теми могу у недељу,
1. децембра, од 12 до 15 сати,
прошетати до Kорзоа (Улица
Жи во ји на Ми ши ћа, ис пред
Галерије савремене уметности), где ће би ти одр жа на
KОМПАС-ова Централноулична манифестација. Пролазници ће имати прилику да добију бесплатне кондоме, угреју се уз чај и информишу о
превенцији и заштити од инфицирања ХИВ-ом. Активисти КОМПАС-а припремили
су за грађане и разне едукативне игрице.
Истог дана, од 18 до 20 сати,
у просторијама „Синхра” (Улица

генерала Петра Арачића 8) биће одржана трибина о сиди. О
психолошким аспектима особа
инфицираних ХИВ-ом говориће Светлана Калапиш, дипломирани психолог и директорка
панчевачке Медицинске школе, док ће о тестирању на ХИВ
говорити др Оливера Станишић, специјалиста епидемиологије и шефица одсека за заразне и ДДД послове у Заводу
за јавно здравље Панчево. Том
приликом ће бити представљени и резултати онлајн истраживања које KОМПАС спроводи већ дуже време на ову тему.
У оквиру трибине биће приређен и квиз, а најуспешнији
учесници освојиће симболичне
награде.
Д. К.

ОД 1. ДЕЦЕМБРА

У КУЛТУРНОМ ЦЕНТРУ

У ХАЛИ СПОРТОВА

Строже казне
за најтежа дела
Увођење казне доживотног затвора уз могућност условног
отпуста тек после двадесет седам година проведених иза решетака и смањење броја кривичних дела за која се може
изрећи условна осуда само су
неке од новина у измењеном
Кривичном законику које ступају на снагу 1. децембра.
Могућност условног отпуста
неће важити за пет најтежих и
најсвирепијих кривичних дела, као што су тешко убиство,
силовање са смртним исходом,
обљуба над немоћним лицем
са смртним исходом, обљуба
над дететом са смртним исходом и обљуба уз злоупотребу
службеног положаја са смртним исходом.
Уводи се и ново кривично
дело – напад на адвоката, a
предвиђене су и строже казне
за напад на полицајце, судије,
тужиоце, јавне бележнике, извршитеље и инспекторе неке
инспекције. Казна за ово је
најмању годину, а највише дванаест година затвора.
М. Г.

Виртуоз за децу
из „Споменка”
Хуманитарни концерт под
називом „Нашој деци с љубављу” у извођењу Душана
Секулића и бенда „Accordian
Fantasy” биће одржан у понедељак, 2. децембра, од 19
сати, у дворани Културног
центра.
Организатор концерта је
Ротари-клуб „Панчево – Михајло Пупин”, а сав приход
од продаје карата, чија је цена 500 динара, намењен је
Дому за децу и омладину без
родитељског старања „Споменак”. Улазнице се могу купити уплатом на жиро рачун Ротари-клуба „Панчево
– Михајло Пупин”: 205178258-75 или пре концерта убацивањем новца у кутију за донације, на улазу у
Културни центар.
Секулић је магистрирао
хармонику на бечком конзерваторијуму „Јохан Штраус” а изводи обраде класичних, рокенрол, џез и народних мелодија.
Д. К.

Помозимо Петри
Хуманитарни концерт „Певај
за Петру” биће одржан 3. децембра, од 19 сати, у Хали спортова на Стрелишту. Средства
од продаје карата намењена су
за лечење наше трогодишње
суграђанке Петре Ђорђевић,
оболеле од ретког облика малигног тумора на мозгу.

Цена улазнице је 500 динара, а у програму ће учествовати: Слободанка Данка Стојиљковић, Злата Петровић, Вера
Матовић, Иван Кукољ Куки,
Урош Живковић, Милош Бркић, Ненад Манојловић, Само
Боб и Раде Космајац. Извођаче ће пратити оркестри Андрије Јовановића Куте и Игора
Шкодрића Лештанца.
Д. К.

Цена: 4.000 дин.
Заказивање радним данима 7–14
и суботом 7–12
Вука Караџића 1, Телефон: 013/21-90-900
Тако сада корисници услу- -биохемијској лабораторига Завода „Панчевац” имају ји те уста но ве па ци јен ти
прилику да суботом ураде већину верификованих, конултразвучни преглед абдо- тро ли са них и су ми ра них
мена и мале карлице, који резултата могу добити за
обавља радиолог др Љубица свега сат времена.
Лазић из Клиничког центра
У Заводу ће ускоро почеСрбије. Довољно је рећи да ти да се проводи и амбулантдр Љубицу Лазић колеге сма- на хирургија, а све интертрају једним од најбољих ди- венције, као и додатне хијагностичара у нашој земљи. руршке и консултативне преТакође суботом, заинтере- гледе обављаће др Горан Досовани могу да ураде и све девски, специјалиста абдоврсте ултразвучних прегле- миналне хирургије из Опда срца, а ускоро ће се у За- ште болнице Панчево.
воду „Панчевац” радити и
Због свега овога не чуди
преглед сондом
чињеница да све
преко једњака
већи број Пан(ТЕЕ). И за ове
чевки и Панчеуслуге ангажован
ваца бира Завод
је један од воде„Панчевац”, поТелефон
за
ћих стручњака у
себно онда када
тој области – dr информације:
је нео п ход но
sc. med. Слобо- 013/21-90-900
урадити прегледан Томић, карде и анализе на
дио лог, доктор
једном месту и
медицинских наука и маги- добити резултате што пре.
стар кардиологије са Инсти- С тим у вези, треба подсетута „Дедиње”. Специјали- тити и на то да се у Заводу,
стички преглед и ЕКГ код примера ради, све врсте леовог лекара коштају 3.000 карских уверења издају за
динара, цена ултразвука ср- максимално два сата.
Као и увек до сада, и овог
ца је 4.000 динара, а могуће
је урадити и специјалистич- месеца су у Заводу за клики преглед и ултразвук срца јенте осмишљени и нови пакети услуга по изузетно попо цени од 7.000 динара.
Суботом специјалистичке вољним ценама, а више о
ОРЛ прегледе ради др Горан томе, као и о додатним поМитевски из панчевачке Оп- годностима које остварују
ште болнице, ендокриноло- сви они који поседују лојалшке др Гордана Вељовић, та- ти картице Ауто-центра „Зокође из Опште болнице, а ки”, погледајте на рекламуролошке њихов колега из ним странама нашег листа.
Додатне информације моисте установе др Небојша Тасић, док је за прегледе из жете добити путем телефообласти гинекологије заду- на За во да „Пан че вац”
жен др Јован Рудић из ГАК 013/21-90-900 и 013/21-90„Народни фронт”. Треба на- 903, а новости пратите и на
поменути да су прегледи код сајту www.zavodpancevac.rs,
др Небојше Тасића тренутно као и на „Фејсбук” странина акцији, па тако компле- ци Завода.
Д. К.
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ПОЛИТИКА И ДРУШТВО
КОНЦЕПТ

Протеклих дана се навршило пет година од смрти Јована Ћирилова. Умрла је Борка Павићевић. У неколико
дана отишли су Зоран Христић, Влада Петрић, Мани
Готовац, Бранко Лустиг. Њихови су трагови дубоки, њихове су мисли биле крупне, беху страсници живота. Иза
њих су велика постигнућа. Имају ли наследника? Или
је посве зацаревала осредњост, филистарски дух, агресивност као недостатак истинског људског садржаја?
Друголигаши и нишчи духом запосели су оба царства.
И столују у њима бесрамношћу, злобом и бешчашћем.
Друга лига – погибељни стартови на нејаког противника, намештене утакмице и поткупљене судије. И мало,
врло мало мајсторства.
(Редитељ Горчин Стојановић, „Политика”, 22. новембар)
* * *
Свим срцем сам за опозицију овом режиму, али бојим
се да с оваквим ставовима опозиције нема великих промена. Није питање само промене голе власти, реч је о
промени система –о томе се суштински не говори, промени културног модела, а културни модел значи општи
начин размишљања. А шта смо ми то променили? Ми
смо се вратили у деведесете и у односу на ратне злочине, и у односу на ЕУ, и у односу на Косово. Имали смо
ДОС после 5. октобра, где је свако вукао на своју страну, и на власт су се вратили они који су изашли из Милошевићевог шињела. Ако неко под невероватним околностима преузме власт, ништа се суштински неће променити, само људи на власти.
(Писац Филип Давид, Н1, 20. новембар)
* * *
Емил Сиоран каже да „Балкан иде из пораза у пораз,
али и то је некакав напредак”. То је, можда, најбољи
опис Балкана. То је тако карактеристично за нас. После
Другог светског рата спајали су народе који су били у
рату. Формирана је Југославија, као претеча Европске
уније, али да бисте живели у Југославији, морате да
имате свест о њој. Највише бих волео да живим у селу у
коме живе Срби, Јапанци, Кинези, Арапи и други, али
људи то не желе. Боје се тога. Не воле различитости. Тако је и у Лици, на том микроплану. Имате Србе који се
„оштре” на Србе, а ако нема Срба, онда се „оштре” на
комшије Хрвате. Ако нема њих, онда су добродошли
чланови фамилије, а ако нема ни њих – има животиња.
(Писац Дамир Каракаш, „Данас”, 25. новембар)
* * *

Петак, 29. новембар 2019.
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ОДРЖАНА 36. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА

О БОЉЕМ ПРЕВОЗУ И НАЗИВИМА УЛИЦА
Кроз 33 тачке за
45 минута
Документа се мењају
по истеку важности,
грађани без трошкова
Како смо прошле недеље и најавили, у одсуству опозиције одборници владајућих странака
брзо су завршили посао 25. новембра, када је одржана 36. седница Скупштине града Панчева: 33 тачке дневног реда прошли
су за онолико времена колико
траје школски час – 45 минута.
Једини известиоци били су
градоначелник Саша Павлов и
већник Немања Ротар, а за говорницу је излазио и одборник
СНС-а Никола Ускоковић како
би, уз цитирање Милоша Црњан ског, об ја снио за што је
Штросмајерова улица сада добила име нашег великог писца.

Нови аутобуси и отпремнине
После три усвојена предлога
одлуке о изради, изменама или
допунама планова детаљне регулације пред одборнике је стао
Павлов да би још једном објаснио како ће се развијати процес концесије за јавну услугу
поверавања обављања делатности домаћег линијског превоза
путника на територији града.
Градоначелник је казао да ће
јав но-при ват но парт нер ство
трајати двадесет пет година и
да ће концесионар изградити
и пустити у рад нову аутобуску
станицу на локацији коју обезбеђује Град уз све потребне сагласности и пратећу саобраћајну и комуналну инфраструктуру. Додао је:
– Капитално инвестирање
приватног партнера мора бити

у минималном износу од осам
милиона евра. Обавеза му је
да обнови возни парк: у прва
два месеца мора да пусти у саобраћај минимално десет нових возила, а преосталих педесет до истека периода од дванаест месеци. Најмање једном
годишње концесионар је обавезан да изврши анализу тренутних линија и да предложи
евентуалне измене. Можда је
и најважније то да по потписивању јавног уговора, а најдуже у року до тридесет дана, инвеститор треба да уплати увозну концесиону накнаду, која
износи 45 милиона динара. Тај
новац ће бити пребачен АТП-у
за исплату отпремнина. За оне
раднике који се још увек нису
одлучили да ли ће отићи из
фирме или ће у њој остати информација је да услови рада у
новом предузећу могу бити у
најгорем случају идентични садашњим условима, а сигурно
је да ће бити много бољи.
Уз наведено, како је рекао
Павлов, заједничко привредно

друштво ће најмање двапут
годишње одборницима Скупштине града подносити финансијске и друге извештаје,
па ће представници грађана
имати јасан увид у његово пословање. Градоначелник је поентирао рекавши да је „потпи си ва ње овог уго во ра ја ко
битно, како би грађани имали
ква ли те тан пре воз, ка кав и
заслужују”.
Потом су одборници усвојили предлоге одлука о просечним ценама метра квадратног
непокретности, држању домаћих животиња и обављању делатности зоохигијене, димничарским услугама, одржавању
чистоће и управљању отпадом,
пијацама, сахрањивању и гробљима, обезбеђивању јавног
осветљења...

И име и презиме
На ред су дошли предлози одлука о утврђивању назива улица градске Комисије за давање
имена улицама и трговима.
Тачно деведесет досад безиме-

них улица сада имају име и
презиме.
Већник Ротар, који је и председник Комисије, казао је да је
Влада у мају 2018. године приступила ажурирању адресног регистра и онда је наложила свим
локалним самоуправама да именују улице. Због кратког рока
панчевачка комисија је предложила да их именује по редним
бројевима, али се с тим нису
сложиле више инстанце власти.
– Зато смо овог лета улицама
дали нова имена. Водили смо
се идејом да их назовемо по
знаменитим Панчевцима или
онима што су у нашем граду
живели, људима из света науке,
културе и уметности, по онима
који немају политички контекст,
па неће бити спорни поколењима која долазе. Уз то, никако
није нарушена култура сећања
на неке знамените Хрвате, како
се у једном удружењу банатских
Хрвата говорило. Напротив: улице сада имају песник Момчило
Попадић и публициста Миховил Томандл, који су урадили
битне ствари за ову заједницу.
А о Штросмајеру и Матији Гупцу млади више неће учити у
школама. И да поновим: документа се мењају по њиховом истеку важности. Дакле, грађани
неће имати никакве трошкове
– закључио је Ротар.
Након тога Ускоковић је цитирао Црњанског, па је Штросмајерова отишла у историју.
До краја седнице представници
власти прихватили су извештај
о раду градског правобранилаштва, измене програма пословања неколико јавних предузећа и предлоге за приступање изради програма развоја спорта и
локалног акционог плана за младе за период од 2010. до 2022.

СЕДНИЦА РЕПУБЛИЧКОГ ОДБОРА

Право на службену употребу језика

* * *
Иако сам професор математике, користим сваки минут
дигресије на часу да своје студенте испровоцирам око
тема које су забрањене, које су провокативне. Желим да
их тиме охрабрим. Многи после тога дођу код мене да
разговарају о темама које нису математичке. Мислим
да је и то посао нас који смо у настави. Желим да са
својим ђацима помогнем у скидању вела табуа с разних
тема у друштву, јер није добро ако постоје забрањене
теме. Управо је то разлог тако тешког положаја ЛГБТ
заједнице у многим крајевима света, јер је то увек некакав табу. Размишљао сам колико би било важно да ме,
на пример, на „Прајду” виде моји студенти, да их загрлим, да им кажем како их разумем и како увек могу рачунати на моје разумевање и подршку. Све су то важне
ствари за ЛГБТ заједницу, којих остатак друштва најчешће није ни свестан.
(Професор Економског факултета Борис Боричић,
„Блиц”, 25. новембар)
* * *
Велики број грађана руководи се логиком да се ништа
не може променити, што нас води закључку да смо друштво које није спремно да прихвати одговорност. Знатно је лакше посегнути за изговорима и за порицањем
него се активирати и евентуално бити изложен непријатним притисцима. Имам утисак да су нас просто оковали беда и страх, а беда и страх изазивају оно најгоре у
људима. Човека великим делом формирају околности.
Ово су тешки тренуци за српску демократију. Ми немамо унутрашње капацитете за промене, немамо ни спољну помоћ. У таквим тренуцима посебно је изражена наша грађанска дужност да говоримо истину и да јој будемо посвећени. Без обзира на то што смо у мањини, ако
се артикулишу наши гласови, ако се консолидујемо, постоји нада и да можемо да изградимо боље друштво.
Наш најгори непријатељ у тој борби је страх.
(Професор Филозофског факултета Огњен Радоњић,
„Данас”, 23. новембар)

Седница Одбора за људска и
мањинска права и равноправност полова Народне скупштине одржана је недавно у малој
сали панчевачке Градске управе. Тема је била остваривање
права на службену употребу језика и писама националних
мањина.
Јасмина Каранац, председница Одбора за људска и мањинска права и равноправност
полова, подвукла је да је Република Србија својим законима
успоставила високе стандарде
и ниво заштите права националних мањина, те да је имплементација тих закона сложен процес с бројним изазовима. С тим се сложила народна
посланица и чланица Одбора
Олена Папуга, која је казала
да постоје проблеми у примени ових закона у локалу. Као
пример је навела општину Кула, у којој, како је рекла, локална самоуправа не функци-

онише како би требало у вези
са службеном употребом језика и писма, док је постојање
Савета за националне мањине
само мртво слово на папиру.
Потпредседница Националног савета црногорске националне мањине Силвана Балетић је тему илустровала говорећи о проблему који Црногорци имају у Врбасу: тамо се,
иа ко су ис пу ње ни за кон ски
услови за то, од 2011. године
води безуспешна борба за увођење црногорског језика у службену употребу. Насупрот томе, градоначелник Саша Павлов објаснио је да у Панчеву,
мултинационалној и мултикултуралној средини у којој живи
двадесет шест националних заједница, сви дају све од себе да
додатно унапреде већ постојеће доброкомшијске односе између свих националних мањина. Он је рекао да је „сајт Града Панчева израђен и на јези-

цима националних мањина који су у службеној употреби –
мађарском, бугарском, македонском и румунском – али и
на словачком језику и писму”.
Седници су присуствовали
и Џон Клејтон, шеф Одељења
за де мо кра ти за ци ју Ми си је
ОЕБС-а у Србији, Сузана Пауновић, директорка Канцеларије
за људска и мањинска права Вла-

де Републике Србије, Ивана Антић, помоћница министра у Министарству за државну управу и
локалну самоуправу, Драгана
Вујков, представница републичког заштитника грађана, Зоран
Павловић, покрајински заштитник грађана – омбудсман, као и
неколико народних посланика,
те представника националних
савета националних мањина.

ТРИБИНА У „ЛИБЕРТАТЕИ”

ОСНОВАНА MЕСНА OРГАНИЗАЦИЈА ДСХВ-а

Професионална етика
у онлајн медијима

За мањинска права

У организацији Савета за штампу и Мисије ОЕБС-а у Србији,
19. новембра, у редакцији листа „Либертатеа”, одржана је
трибина „Професионална етика у онлајн медијима”. Говорили су Гордана Новаковић,
генерална секретарка Савета за
штампу, и Звездан Манчић из
Центра за развој фотографије.
С новинарима из панчевачких онлајн медија они су разговарали о изазовима примене
Кодекса новинара Србије у онлајн окружењу, о новој медијској стратегији, учешћу онлајн
медија у саморегулацији и предностима чланства у Савету за

штампу. Уз то, Гордана Новаковић и Звездан Манчић упознали су их с најчешћим прекршајима Кодекса новинара у
онлајн медијима и с новом медијском стратегијом, говорили
о тужбама судовима и жалбама
Савету за штампу због неовлашћеног коришћења фотографија и припремали их за конкурсе за суфинансирање медијског
садржаја од јавног интереса.
Панчевачки новинари су упознали госте с тешкоћама с којима се локално новинарство
сусреће у вези са односом градских институција и установа
према њима.

Оснивачка скупштина месне
организације Демократског савеза Хрвата у Војводини у Панчеву одржана је 16. новембра у
кафеу „Галерија”.
Учеснике скупа најпре je поздравио Горан Каурић, председник Удружења банатских
Хрвата из Зрењанина и члан
Хрватског националног вијећа
Републике Србије, након чега
је започео и председавање састанком. На дневном реду су,
између осталог, биле теме које
се тичу начина за побољшање
и унапређење положаја хрватске заједнице у Банату, као и
активнијег рада у погледу остваривања загарантованих мањинских права.

Уследио је службени део скупштине и избор руководства месне организације. За председницу је изабрана Данка Стојанов, а поред ње бирани су и
потпредседник, секретар и четири члана председништва. Каурић је честитао Панчевцима
на успешно одржаној оснивачкој скупштини, нагласивши како је ово један од кључних корака ка успостављању банатске
подружнице ДСХВ-а.

Страну припремио

Синиша
Трајковић
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ДАН ШКОЛЕ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ”

КАТАСТАРСКЕ УСЛУГЕ

„ЗМАЈЕВЦИ” ПОДИЖУ ЛЕСТВИЦУ

Једним кликом до захтева

Сваке године, крајем новембра, Змај
Јовином улицом полете разнобојни
змајеви праћени грајом и смехом
стотина девојчица и дечака. Захваљујући њима, Панчевке и Панчевци
никада не забораве на рођендан свима драгог песника који је некада
ходио улицама овога града – Јована
Јовановића Змаја. А баш на тај датум, 24. новембра, панчевачка школа која по њему носи име прославља
свој дан.
Са „змајевцима” се сваке године, случајно или намерно, изнова деси да
се прослава дана школе протегне бар
на читаву недељу. И учитељи и наставници и ђаци ове школе увек се с
посебним еланом припремају за ове
дане. Не жале труд да у последњој
не де љи но вем бра при ка жу по се -

тиоцима своје знање, таленте, разиграност, машту и креативност на
најразличитије начине. Изнесу боје
и радост на улице око школе, али
удахну нови живот и својим учионицама.
Ове године направили су у школи
– булевар света. Могли сте тако да
прошлог петка, 22. новембра, без пасоша и визе пропутујете кроз читаву
планету идући – из учионице у учионицу. Овамо сте имали прилику да
дегустирате баклаву, бурек, ратлук,
ћевапе и друге турске специјалитете,
онамо сте били очарани француском
модом, у трећој учионици чекали су
вас у српској ношњи и с погачом, у
четвртој сте учили о Канади, у петој о
Словенији, у шестој о Швајцарској и
тако редом...
А ово сјајно путовање наставило се
у понедељак, 25. новембра, када су
„змајевци” обележили дан своје школе
великом приредбом у дупке пуној дво-

рани Културног центра. Публика је,
заједно с несвакидашњим туристичким водичима, оличеним у ђацима и
наставницима „Змајеве школе”, кроз
музику и плес, речи и слику, још једном завртела глобус и препустила се
лепотама културе и традиције народа
света.
Присутнима се обратио и директор
школе Владимир Марковић, који се с
поносом осврнуо на чињеницу да су
„змајевци” на крају прошле школске
године на завршном испиту показали
фантастичне резултате – били су не
само изнад градског и покрајинског
већ и изнад републичког просека. Судећи по енергији коју око себе шире
ове нове, надолазеће генерације, у чијим смо перформансима уживали ових
дана – о успесима „змајеваца” тек ће
се говорити! Да којим случајем може
да их види, чика Јова би сигурно био
поносан на њих.
Д. Кожан

ИЗМЕНА ЗАКОНА О ОТПАДУ

Строже казне и правила

ЕКОЛОШКА КАМПАЊА О РЕЦИКЛАЖИ

Сваки уређај има свој век трајања
Ученици ОШ „Доситеј Обрадовић” посетили су 19. новембра погоне предузећа „Божић и синови” у оквиру проје ка та-ма ни фе ста ци ја у обла сти
заштите животне средине „Дечји зелени караван”. Реч је о акцији коју
трећу годину заредом организује панчевачко удружење грађана „Екопан”
у сарадњи са Учитељским панчевачким друштвом и предузећем „Божић
и синови”, а уз финансијску подршку
панчевачке локалне самоуправе.
– Ђаци из неколико панчевачких
школа имали су прилику да виде где
завршава њихов компјутер када га
прерасту или се поквари. Надамо се
да ће пројекат трајати довољно дуго
да све школе дођу на ред, јер су реакције деце невероватне. Сматрамо да
је еколошка едукација у нижим разредима основне школе важна. Занимљиво је да су ђаци изненађени

начином рециклаже компјутера и
електронског отпада, опремом и материјалима које виде у погонима предузећа „Божић и синови”. Посебно им
је био занимљив процес одвајања пластике и метала – рекла је за „Панчевац” Мирјана Балог Кормањош, координатор овог пројекта.
Према њеним речима, стални напредак друштва условљава убрзани развој савремених технологија, што доводи до све веће производње и употребе
различитих електричних уређаја и опреме без којих је немогуће замислити
свакодневни живот. Међутим, како је
рекла, када из било ког разлога ова ЕЕ
опрема постане неупотребљива, она
постаје опасан електронски отпад о коме се треба побринути.
Овај отпад често завршава на дивљим депонијама и његово присуство
угрожава животну средину. Циљ овог

Уклоњене депоније
пројекта је да се унапреде знања првенствено школске деце, учитељица,
али и шире заједнице, о могућности-

ма рециклаже електронског и електричног отпада, посебно компјутера,
које они користе свакодневно.

Радни, паметни и хумани
Сарадња НИС-а и
Фондације EXIT
Најуспешнији млади
људи у Србији

љевима и идејама и који су спремни
да се ангажују ради бољитка целог
друштва. Ми као компанија желимо
да млади људи у Србији имају најбоље услове за образовање и стручно
усавршавање, као и да остану у својој
земљи и ту остваре своје професионалне каријере, неки од њих можда

Да би Србију очистила од отпада,
држава планира да изгради двадесет седам регионалних депонија.
Поред тога, неопходно је да читаво друштво, јавни и цивилни сектор, локалне самоуправе и привреда промене навике и преузму
одговорност. Ово је закључак недавно завршеног стручног скупа у
Београду поводом обележавања
Европске недеље смањења отпада.
До краја године биће усвојене измене и допуне Закона о управљању
отпадом, чиме ће се надлежност у
овој области спустити до јединица
локалних самоуправа. Поред тога,
уредиће се област управљања фармацеутским отпадом и биће уведена сакупљачка места, која ће бити
постављена у продавницама и где
ће грађани моћи да одложе истрошене и оштећене батерије, телевизоре, рачунаре итд. Изменама закона биће уведена строжа контрола и
пооштрена казнена политика за оне
који буду достављали нетачне податке Агенцији за заштиту животне средине о количинама отпада и
за оне који буду нелегално депоновали опасне материје.
Поред тога, новим одредбама закона биће омогућено успостављање система за сакупљање и прераду
отпада, као и изградња целокупне
инфраструктуре регионалних депонија, трансфер станица за сакупљање и сепарацију рециклабилног отпада и рециклажних дворишта.

УСПЕХ

ИЗАБРАНИ „МЛАДИ ХЕРОЈИ”

Недавно је у Новом Саду одржана свечаност на којој су додељена овогодишња признања најуспешнијим младим
људима у Србији који су својим резултатима заслужили титулу „млади херој”. Деветнаесторо лауреата националног конкурса „Млади хероји” за
2018. годину бирани су у четири категорије: наука и образовање, култура и
уметност, предузетништво и креативне индустрије и друштвени активизам.
Конкурс „Youth Heroes” већ четврту
годину заредом организују Фондација
EXIT и Нафтна индустрија Србије, уз
подршку Радио-телевизије Србије.
– НИС-у је велика част да буде део
овог пројекта, јер нема боље инвестиције у будућност од подршке младим
људима који су посвећени својим ци-

Републички геодетски завод прошле недеље пустио је у рад електронски шалтер – „еШалтер”, јединствен информациони сервис
који омогућава лиценцираним геодетским организацијама да комуницирају с РГЗ-ом искључиво електронским путем без обзира на то
где се они налазе.
Власници непокретности више
неће морати да путују у место у
ком се кућа или њива налази и да
тамошњој служби катастра непокретности подносе захтев. Могу да
се јаве једној од 440 лиценцираних геодетских организација и тако реше све административе послове. Геодетски завод је израдио
и мапу где се оне налазе, а може
јој се приступити преко насловне
странице веб-сајта РГЗ-а кликом
на банер „геодетске организације”.
Грађани сада не морају исправе
из катастра да носе у пореску управу и у јавна комунална предузећа
– сада се то ради аутоматски, а тако се мења и име власника на уплатницама комуналних предузећа.

баш у НИС-у – рекао је овом поводом
Вадим Смирнов, заменик генералног
директора НИС-а.
Циљ овог дугорочног пројекта је да
успешне младе људе, између петнаест
и тридесет година, извуче из анонимности и награди их за постигнућа и за
изузетан допринос друштву, и то ула-

зницама за јубиларно, 20. издање фестивала ЕXIТ, за „Sea Star” и „Sea Dance”. Победници у свакој од категорија
добили су и новчану награду у износу
од по 100.000 динара и, према најавама организатора, свим лауреатима биће посвећен медијски простор у престижним српским медијима. Поред
тога, постаће и промотери фестивала
ЕXIТ на друштвеним мрежама, с циљем да се друштву пруже позитивни
узори који ће бити инспирација младим
људима, али и целокупној јавности.
Овогодишња додела признања за
„младе хероје” специјално је организована у Новом Саду, који је ове године омладинска престоница Европе, уз подршку тима „Опенс 2019”.
Свечана церемонија доделе била је
део догађаја „Youth Heroes Motivation Day”, у оквиру којег су се новим
генерацијама својим инспиративним
причама обратили десетоструки шампион света у кик-боксу Ненад Пагонис и експерт у сфери дигиталног
маркетинга Иван Билди.

Током протекла два месеца радници „Хигијене” уклонили су десет дивљих депонија на територији града. Сва та места су темељно
очистили, а после тога су свуда посадили зеленило, као и смрче, тује
и липе.
Последња у низу депонија које
су очишћене била је она на Стрелишту, на раскрсници улица Радивоја Кораћа и Прешернове. Тој
акцији је присуствовао и Марко
Попадић, директор ЈКП-а „Градска чистоћа” у Београду.
Он је најавио да ће то комунално предузеће сарађивати с панчевачком „Хигијеном” у наредном
периоду. Попадић је похвалио рад
панчевачких комуналних предузећа и додао да је добро што „Хигијена” на местима где су уклоњене
дивље депоније после њиховог чишћења сади зеленило и дрвеће.
За постојање дивљих депонија у
граду одговорни су наши суграђани, јер се често дешава да после
њиховог уклањања на истим местима врло брзо настану нове.

Страну припремиo

Зоран
Станижан
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ЗДРАВЉЕ
Х РАНА З А Д У Ш У

Одласци
срцима. Лакше нам је да критикујемо него да похвалимо,
више се љутимо него радујемо, чешће приметимо грешке од добро урађеног.
И онда се деси незамисливо. Останемо у неверици јер
је један сасвим обичан дан,
за који се очекивало да ће
бити сличан претходном, постао последња станица некоме ко заузима део нашег срца. Од тог тренутка спознајемо да не можемо вратити време да бисмо рекли или ураПише: Марија Достић,
дили нешто другачије. Неизпсихолог
речено остаје да нас стеже у
Драги моји, сви смо се, не- грудима правећи отисак кабројено пута до сада, нашли јања, који се са сваким удана животном терминалу за хом све више урезује у душу.
Требало би да застанемо и
одласке. Пратили смо или су
нас пратили, осећали тугу због размислимо којим речима смо
растанка или срећу јер се од- испратили наше вољене у нолази на краће време и на ле- ви дан. Шта је то што ће наша
деца носити у сећању на нас.
по и жељено место.
Понекад се одласци плани- Почнимо од овог тренутка.
Никад није карају. Неко жесно да онима
ли да пронађе
које волимо то
излаз, прави пеи кажемо. Не
рон за одлазак
тре ба претпобило куда, само
стављати да они
да је што даље Живимо као да
то знају само заод рутине која имамо тапију на
то што су нам
мрви храброст
блиски. И ако је
за промену. Че- вечност,
остао недоврсто се одлазак допуштајући
шен за да так,
деси без најаве
једнолич
но
сти
да
не по је ден ру и без пртљага,
јер се претворио се прелива у сваки чак, заборављен
датум или било
у бег у непозна- наредни дан...
шта друго, нитом правцу од
шта није вреддосадашњег живота. Прати га победнички осе- но колико једно „волим те”
упркос свима и свему.
ћај лакоће скинутих окова.
Kада једног дана будемо
Свако од нас је доласком
на овај свет добио карту у јед- прилазили свом терминалу за
ном правцу за ово животно одласке, нека буде украшен
путовање. Нико не може да љубављу којом смо обасипазна у ком тренутку се преки- ли вољене. Љубав даје смида временски низ. Живимо сао сваком тренутку и остаје
као да имамо тапију на веч- заувек утиснута у сећање заност, допуштајући једнолич- једно са сликом драгих лица
ности да се прелива у сваки која су стигла до своје крајње
наредни дан. Заборављамо на животне станице.
Жи ве ти кроз љу бав или
магични додир загрљаја и одјек који речи љубави и по- кроз кајање – одлука је, као и
штовања изазивају у туђим увек, на вама.

КОЗМЕТИЧАРСКО ЋОШЕ

„Јутјуб” и „Гугл”
козметичар

Пише: Бојана Ћорлука,
козметичар
Интернет је донео огромне
промене у животу људи, али и
слепо веровање у све што је
написано или снимљено. Управо то представља велики проблем код пацијената који мисле да су све видели и научили са интернета. И тако „стручно” освешћени долазе у ординацију или козметички салон
са захтевом за тачно одређени третман, за који су уверени да ће им одговарати.
Тако ће жена која има ожиљке и проширене поре ишчитати о свим третманима за тај
проблем и уз „помоћ” „Гугла”
ће се определити за одређени
третман. Она притом нема
предзнање да тај третман јесте

Страну
припремила
Драгана

Кожан

одличан, али у одређеним ситуацијама, годишњем или животном добу, као и да даје још
боље резултате ако се комбинује с више различитих третмана у одређеном периоду и
уз употребу одређених медицинских крема. Чести су захтеви пацијената за воћним киселинама, што је, генерално
гледајући, одличан третман,
али не за све, не у комбинацији са свим третманима, не
свака киселина и не у периоду године када је сунчано.
У једној здравственој установи у нашој земљи стоји натпис да након првог мишљења
са „Гугла” пацијенти по друго мишљене не долазе код
њих, него да питају „Јутјуб”.
Наш савет је јасан: не верујте
свему што пише на интернету! Тамо нема цензуре, нити
било кога ко би проверавао
истинитост и тачност онога
што разне особе пишу.

Ако вам се чини да је оно
што сте прочитали сувише добро да би било стварно, најчешће и јесте тако. Верујте
вашем доктору или козметичару, јер ипак персонализовани приступ сваком пацијенту даје најбоље резултате.

Петак, 29. новембар 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

РАЗОТКРИВАМО МИТОВЕ О ХРАНИ

ЈАЈА, КАФА И КИКИРИКИ –
САВЕЗНИЦИ ИЛИ ЏЕЛАТИ?
Ако сте по савету лекара пре
много година избацили јаја из
исхране, изгледа да можете да
им се вратите. А ако једете сиров броколи из страха да бисте
термичком обрадом уништили све хранљиве састојке, а
притом мрзите то поврће у свежем стању – имамо добре вести за вас!
Јесте ли престали да пијете
кафу зато што сте негде прочитали да она изазива рак код
лабораторијских пацова? Штета за пацове, али не би требало
да се устручавате да одете с
пријатељима на кафицу. Тако
је и кикирики неправедно прогнан из многих остава...

Такође, повећао им се ниво
хомоцистеина – аминокиселине повезане са инфарктом и
шлогом.
Топлота заиста лишава свежу биљну храну неких хранљивих састојака, нарочито витамина који се растварају у води. Kувањем поврћа и воћа смањује се садржај витамина Б,
витамина Ц и нарочито фолне
киселине. Али се зато код одређених намирница, као што
су кукуруз и шаргарепа, повећава количина антиоксиданса.
Закључак је да ако волите пресно поврће – само напред, али
немојте се плашити да га скувате или пропржите.

Током година стварали су се
митови и заблуде о повезаности конзумирања одређених врста хране с појавом застрашујућих болести. Да ствар буде
гора, као (наводно) лоша храна никада се не наводе џигерица, боранија или карфиол.
Уместо тога, неистините тврдње често нарушавају репутацију наших омиљених намирница, од којих су неке, како се
испоставило, заправо добре за
здравље. Ево како гласи истина о неким честим – и упорним заблудама о храни.

Мит: кикирики гоји

Мит: јаја су нездрава
Стручњаци за исхрану су годинама упозоравали да су јаја нездрава. На крају крајева, ово
благо из кокошињца један је
од најбогатијих извора холестерола у људској исхрани. А
пошто холестерол зачепљује
артерије, јаја сигурно повећавају ризик од инфаркта и шлога, зар не?
Погрешно. Обимна истраживања говоре да ова теорија „не
држи воду”. У досадашњим испитивањима, наиме, није пронађена никаква веза између
конзумирања јаја и настанка
кардиоваскуларних болести.
Kако је то могуће? Испоставило се да само трећина холестерола у крви долази из хране,
док преостале две трећине производи јетра. Она холестерол
ствара у великим количинама
када једете чизбургере, крофне и друге изворе засићених
масти – а то је нешто чега у јајима има мало.
Штавише, јаја садрже много
корисних хранљивих састојака, укључујући незасићене масти, фолну киселину и друге
витамине Б-комплекса, као и
минерале. Чак ни два јајета
дневно неће повећати холестерол код већине људи.

Мит: кафа изазива рак
Kад већ говоримо о доручку,
неправедно је оклеветана и кафа, коју често пијемо изјутра.

Те шко је
рећи када су се сумње у
вези с овим стимулативним напитком први пут јавиле, али
кафа је у последњих неколико
деценија у више наврата повезивана с раком.
Kрајем седамдесетих година прошлог века научници су
изјављивали да кофеин изазива раст циста у ткиву дојке.
Ово откриће изазвало је забринутост, јер жене код којих се
јављају цисте често касније оболевају од рака дојке. Затим су
1981. го ди не струч ња ци с

Марфијев закон – најукуснија храна
обавезно бива проглашена штетном
Харварда открили да се рак
панкреаса чешће јавља код уживалаца кафе. Међутим, други
научници су касније потражили везу између кафе и ових
канцерозних обољења користећи савременије истраживачке
методе и проучавајући веће
групе људи. Нису је пронашли.
У неким случајевима резултати су чак били потпуно супротни. На пример, једном анализом којом је обухваћено седамнаест испитивања спроведених 1990–2003. утврђено је да
је код људи који су редовно пили

Kонзумирање
искључиво пресног
воћа и поврћа може
да има супротан
ефекат ако вам је циљ
да постанете
здравији.
кафу (укључујући и ону без кофеина) ризик од рака дебелог
црева био мањи за 24 одсто. Да
ли вам је потребан још неки аргумент да узмете шољу у руке?

Мит: само црно вино
штити срце
Статистички подаци говоре да
Французи ређе добијају инфаркт од житеља Северне Америке, упркос неким својим нездравим животним склоностима (пуше више цигарета, на
пример, и не заборавите – они
су измислили помфрит).
Неки научници верују да њихова љубав према вину, нарочито црном, барем делимично
објашњава зашто имају здравији кардиоваскуларни систем. То
делује логично, јер црно вино
садржи велике количине фитохемикалије резвератрол, која
делује као антиоксиданс
и сузбија упале. Међутим, како се испоставило, алкохол у црном вину – као и у
белом вину и пиву
– јесте тај који заправо повољно делује на срце.
Ве ћи на здрав стве них зва ничника данас се слаже у оцени да ћете од једног до два
пића дневно имати неке користи и да вам вероватно неће шкодити.

Мит: боље пресно
него кувано
Звучи сасвим логично да је
здравије јести поврће и воће у
њиховом природном стању, зар

не? Неки заговорници ове теорије иду у крајност и одбијају
да поједу макар и залогај грашка, ако је претходно био изложен било каквом облику топлоте. Међутим, теорија која каже
да тер мич ка
обрада чини
храну мање
хран љи вом
баш и ни је
на месту.
Присталице
си ро ве
хра не ис ти чу
да топлота уништава ензиме у храни који помажу при њеном варењу. Премда то јесте
тачно, термичком обрадом се
такође разграђују биљна влакна, тако да их организам лакше прерађује. Kонзумирање искључиво пресног воћа и поврћа може чак да има супротан
ефекат ако вам је циљ да постанете здравији. Немачки научници су пратили групу од
две стотине мушкарца и жена
који су усвојили исхрану с пресним намирницама. С временом су открили да је њихов
укупан ниво холестерола и тригли це ри да опао. Ме ђу тим,
оваква исхрана је довела и до
опа да ња ХДЛ хо ле сте ро ла.

Истина је да језграсто воће садржи доста масти, али ради се
претежно о добрим мастима.
Печени кикирики, на пример,
садржи 3-4 пута више мононезасићених од засићених масти.
Новија истраживања говоре да
вам језграсто воће чак може помоћи да смршате. Стручњаци
верују да масти у језграстом воћу доприносе осећају ситости и
да протеини у процесу варења
могу да потроше калорије.
Штавише,
британски научници су откри ли да
храна богата проте и ни ма
пот по ма же ослобађање једног
хормона који смањује осећај глади. Велика количина здравих
масти у језграстом воћу
може вас заситити а да притом не изазове пораст холестерола и других масноћа у крви.
Језграсто воће је и одличан извор биљних влакана и садржи
мноштво хранљивих састојака,
укључујући витамин Е, магнезијум, фолну киселину и бакар. Није ни чудо што су људи
који једу језграсто воће тако
здрави. Стога уживајте у овој
сласној грицкалици.
Које год намирнице да се
латите, учините то без гриже
савести и придржавајте се само једног важног правила: не
претерујте!

ЗЕЛЕНА АПОТЕКА

Лековита својства
црне чоколаде
Црна чоколада је здрав слаткиш пун антиоксиданса. Прави
се од печених зрна какаоа, дрвета које потиче из Јужне Америке. Колумбо је „открио” ову
биљку и посада његове четврте експедиције ју је понела у
Европу. Какао се првобитно
конзумирао као напитак који
се добијао мешањем млевених зрна какаоа с водом, а чоколада се
први пут појавила у облику табле око 1910. године.
Црна чоколада садржи калијум, витамине А, Б1 (тијамин), Ц, Д и
Е, гвожђе, те велике количине флавоноида, антиоксиданса који се
налазе и у црном вину и бројном воћу и поврћу. Истраживања су показала да антиоксиданси могу да побољшају крвни притисак, спрече настанак крвних угрушака, успоре оксидацију ЛДЛ холестерола
(чиме се умањују шансе да ће се залепити за зидове артерија) и сузбијају упале. Нека истраживања говоре да конзумирање 45 г црне
чоколаде дневно може да смањи ризик од инфаркта за 10 одсто.
Уношењем црне чоколаде може се смањити и инсулинска резистенција, која је главни узрочник дијабетеса.
Здрав савет: да бисте добили највише антиоксиданса, потражите
црну чоколаду која садржи најмање 60% какаоа.
Колико је довољно: око 45 г сматра се једном порцијом. Сваког
дана можете узети једну или две порције, осим ако не покушавате
да смршате.
Предлог: нарендајте 15 г црне чоколаде у шољу за кафу. Прелијте врућом кафом и млеком и добићете укусан капучино с млеком.
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ШТА ЗНАЧЕ ОЗНАКЕ НА АМБАЛАЖИ

ЖИВЕТИ С ПЛАСТИКОМ
Свако домаћинство има барем
неколико пластичних чинија
које користи за различите намене. Ту су и разне чаше, понекад и тањири, разна кухињска помагала... О томе каква је
то пластика, нико и не поставља питања. Тек када се у јавности поведу полемике о штетности пластичних флаша, па
да ли оне испуштају нешто или
не, колико смеју да се користе,
или када у породицу дође беба, размишља се о материјалима, опасностима и слично.

Историјат
По завршетку Првог светског
рата осавремењене технологије довеле су до експанзије
нових форми пластике, али је
ипак у периоду након Другог

светског рата почела њена масовна производња. Нови полимер, по имену полистирен
(PS), на пра ви ла је не мач ка
компанија BASF тридесетих
година, а поливинил хлорид
(PVC) почео је да се производи касних двадесетих. Истражи ва чи Ре џи налд Гиб сон и
Ерик Фосет из компаније „Imperial Chemical Industries” (ICI)
открили су полиетилен 1933.
године. Ђулио Ната je 1954.
открио полипропилен, а производња је почела 1957. године. Компанија „Dow Chemical” изумела је 1954. године
проширени полистирен, који
је кориштен за изолацију зграда и за из ра ду ам ба ла же и
посу ђа
с
јед но крат ном
употребом.

Осо бљу пред у зе ћа „Calico
Printers Association” из Уједињеног Краљевства приписује се
откриће полиетилен терефталата (PET) 1941. године. Технологију су лиценцирале компаније „DuPont” (за САД) и ICI
(за друге земље). Овај материјал је један од малобројних типова пластике који се могу користити као замена за стакло у
многим околностима, што је
довело до његове широке употребе за израду боца у Европи.

Састав
Пластику чине органски полимери. Највећи број тих полимера базиран је на ланцима који се састоје само од атома угљеника или су присутни и кисеоник, сумпор или азот. Основа

је део ланца на главном „путу”
који повезује велики број понављајућих јединица. Да би се
прилагодила својства пластике, различите молекулске групе се „каче” на основу. Структура тих бочних ланаца утиче
на својства полимера. Путем
финог подешавање понављајућих јединица молекулске структуре могу се мењати својства
пластике. Већина пластика садржи смешу других органских
или неорганских једињења. Количина адитива се креће у опсегу од нула процената до више од 50% код појединих електронских апликација. Просечни садржај адитива је 20% по
тежини полимера. Највећи број
контроверзи у вези с пластиком односи се на адитиве.

Симболи на производима
На сваком производу направљеном од пластике постоје
одређени симболи којима се
указује на квалитет пластике, да ли је она погодна за
рециклажу, а понекад позивају и на одређене акције у
области заштите животне
средине.
Симболе овог типа најчешће можете видети на пластичним флашама.
Мебијусова петља или
универзални симбол
рециклирања
Овај симбол представља
Мебијусову петљу, која садржи три повезане стрелице
у облику троугла са заобљеним угловима. Стрелице се
надовезују једна на другу и
свака представља циклус
рециклирања. Знак није заштићен и користи се на разне начине и у разним

варијацијама, али генерално означава производе који
могу да се рециклирају. Ако
је Мебијусова петља у кругу,
означава производе добијене рециклажом, а понекад
се унутар петље налази проценат који означава удео рециклираног материјала у
производу.
Рециклирај!

Проблем пластичних кеса
Да би се неки производ од пластике
разградио у природи, потребно је више
стотина година. Веровали или не, за
флашу треба преко четиристо година,
док за кесу то може ићи и до хиљаду.
Полиетилен је почео да се масовно користи средином двадесетог века, а највећи проблем почео је да се јавља с
развојем потрошачког друштва. У коју
год продавницу да уђемо, сваки купљени производ стављамо у кесу, а по
правилу само у великим трговинским

ланцима постоји и опција да она буде
папирна. Како би се ограничило све
масовније коришћење кеса, Град Београд је 2018. године донео одлуку да
се од 1. јануара 2020. године у Београду забрани њихова употреба у малопродајним објектима. Исту одлуку је
донео и Нови Сад. Дужи период најаве
оставио је могућност да се произвођачи преусмере на производњу оних које
су биоразградиве. Ово својство материјала олакшава да га природа разгради

(светлост, ветар, инсекти, бактерије,
остале животиње). Како би се скратио
процес разградње, у процес производње кеса почео је да се додаје скробни
прах. Најављено је да ће у Србији почети већа производња биоразградивих
кеса, али с том најавом кренуле су и
сумње у контролу квалитета. С друге
стране, пластика по имену биопол у
потпуности се разграђује, али тај материјал је веома скуп.

Опасни и мање опасни материјали
1. PET или PETE (Polyethylene Terephthalate) – полиетилен терефталат.
Боце израђене од ове пластике намењене су једнократној употреби.
2. HDPE или HDP (скраћеница од
High Density Polyethylene) – полиетилен
високе густине. Овде је реч о тзв. доброј пластици, за коју постоји најмања
вероватноћа да испушта негативне супстанце.
3. PVC или некада 3V (Polyvinylchloride) – поливинил хлорид. Ову врсту
пластике требало би избегавати, јер да
би се побољшала њена механичка својства, произвођачи често приликом
производње додају пластификаторе,
најчешће фталате, који ремете рад хормона ако се нађу у људском организму. На налепници PET амбалаже
може стајати и број три, поред броја један. То само значи да је управо та налепница израђена од PVC материјала,

који практично нема утицај на људски
организам.
4. LDPE (Low Density Polyethylene) –
полиетилен мале густине. Као и врста
пластике HDP, спада у безопасну категорију. Не користи се за израду пластичних боца, већ углавном за израду
пластичних кесица за намирнице, као и
кеса за паковање у маркетима.
5. PP (скраћеница од Polypropylene) –
полипропилен. Још једна од „добрих”
пластика. Обично је беле боје или је по-

лупрозирна. То је она пластика која се
користи за израду чаша за јогурт или
кисело млеко.
6. PS (Polystirene) – полистирен. Пластика која се користи за озраду једнократних чашица за кафу или као
амбалажа за брзу храну. Сматра се да
ова пластика може испустити стирен, једињење које по неким истраживањима
може утицати на појаву рака и других
обољења. Због тога, као и код PET амбалаже, треба избегавати њено вишекратно коришћење.
7. PC – Најлошија врста пластике за
прехрамбене производе, јер може испустити хемикалију BPA (Bisphenol A). Скоро да се и не може срести оваква
пластика код амбалаже производа који
се користе за личну употребу. Многе
флашице за бебе, као и друга опрема за
децу имају наглашене ознаке да не садрже BPA (BPA Free).

Овај симбол (енг. Recycle
Now) позив је на акцију, односно апел свима да се рециклира у што већој мери.
Симбол се налази на производима који су погодни
за рециклирање (прехрамбена индустрија, намештај,

најразличитији облици амбалаже и слично). Кружни
облик симбола представља
са мо одр живост
процеса
ре цикли рања, а сам сим бол има и ва ри јацију са
срцем, која има исто значење, али и наглашава позитиван утицај рециклирања
на околину.
Нумерисање и скраћенице

амбалажног материјала врло су једноставни. Испод
симбола Мебијусове петље
налази се словна скраћеница хемијског споја од којег је
амбалажа произведена, док
се унутар петље налази и
бројчана ознака. Скраћенице се пишу само великим
словима, а ако је унутар петље само број без скраћенице, ради се о комбинацији
материјала.
Зелена тачка

Овим симболом произвођач
обавештава потрошача да су
он или увозник платили прописану новчану накнаду на
рачун организације за управљање амбалажним отпадом. Та организација би
тада по правилу морала да
осигура правилно управљање амбалажним отпадом.
Ово је европски симбол којим произвођачи и/или добављачи
обавештавају
купца да су финансијски допринели и учествовали у
процесу рециклирања амбалаже производа на којем се
симбол налази. Симбол не
значи да је амбалажа производа нужно погодна за рециклирање.
Не загађуј околину или
чувајмо природу

Оригинални назив овог симбола је енглески The
Tidyman, што би значило:
особа која брине о животној
средини или особа која не
загађује, тиме што отпатке
баца на места предвиђена
за то. Симбол представља
подсетник да сопствене отпатке одлажемо у канте за
отпатке, контејнере и слично. Важно је нагласити да
значење симбола није повезано са чином рециклирања, али утиче на савесно
понашање према одлагању
отпадака, односно очувању
и заштити околиша.
Чаша и виљушка
Симбол означава да је материјал намењен за паковање
хране.

Принцип нумерисања и
скраћенице за означавање
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ГРАДСКА
МИ ПИ Т АМО З А ВАС

Да ли продавац стана плаћа
порез на капитални добитак?
Наша суграђанка нам се обратила с
питањем у којим случајевима може
би ти осло бо ђе на пла ћа ња по ре за
на ка пи тал ни до би так у слу ча ју
про дај те ста на ко ји је у ње ном
власништву.
У Пореској управи дали су следећи
одговор: „Капитални добитак представља позитивну разлику између продајне цене стана и набавне цене остварене преносом стварних права на непокретностима уз новчану или неновчану накнаду.
„Порез на капитални добитак не
плаћа се на разлику насталу преносом права на непокретности када су
оне стечене наслеђем у првом наследном реду или када се пренос врши између брачних другова и крвних сродника у правој линији, затим када се пренос врши између разведених брачних другова, а у непосредној је вези с разводом брака или
када се продаје непокретност које је
власник пре преноса имао у свом

власништву непрекидно најмање десет година.
„Уколико средства остварена продајом непокретности у року од 90 дана од дана продаје уложите у решавање свог стамбеног питања и стамбеног питања чланова своје породице,
односно домаћинства, ослобођени сте
пореза на остварени капитални добитак. Такође, ако у року од 12 месеци
од дана продаје непокретности средства остварена продајом уложите у
решавање свог стамбеног питања или
чланова своје породице, домаћинства,
остварићете право на повраћај плаћеног пореза.
„Уколико у решавање стамбеног питања уложите само део средстава остварених продајом непокретности, пореска обавеза се сразмерно умањује.
Дужни сте да поднесете пореску пријаву на Обрасцу ППДГ-3Р надлежном
пореском органу на чијој територији
имате пребивалиште.”

У О ЧИ Т Е ПРО БЛ Е М

Пази, стакло!

Петак, 29. новембар 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

У СУСРЕТ ПОСКУПЉЕЊУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

КАКО ДА СНИЗИТЕ РАЧУН ЗА СТРУЈУ
Изгледа да ове године нисмо били
баш претерано добри, будући да нам
је Деда Мраз за празнике припремио
– честитке у виду виших рачуна за
струју. Електрична енергија за домаћинства ће, наиме, од 1. децембра,
поскупети за 3,9 одсто, што ће бити
видљиво на рачунима који ће нам
стићи у јануару идуће године.
Како кажу у Министарству рударства и енергетике, струја за индустрију неће поскупљивати, а ово је прва
корекција цене електричне енергије
у последње две године.
Чињеница је да у Србији на почетку
сваке године цене скачу, па већ можемо претпоставити да струја неће
бити једино што ћемо догодине плаћати скупље. Ипак, на висину рачуна
који нам стиже из „Електровојводине” ипак можемо донекле да утичемо, тако што ћемо се потрудити да
уштедимо који киловат. Управо ЕПС
на свом сајту нуди читав сет корисних савета о томе како да рационално користите електричну енергију и
да уз најмањи могући утрошак остварите највећу корист за домаћинство.
Ево најважнијих.

Пажљиво бирајте уређај
Када купујете неки нови уређај за домаћинство, обратите пажњу на ознаку енергетског разреда и просечну потрошњу струје при његовом коришћењу. Скала енергетских разреда исказана је словима: А, Б, Ц, Д, Е, Ф и Г.
Енергетски најефикаснији апарати
и уређаји, с најмањом просечном
потрошњом, јесу они са ознакама:
ААА, АА, А и Б. Паметан избор је
и куповина уређаја са ознаком
„енер гет ске
зве зди це”
(„energy star”), будући да
они припадају групи с најма њом по тро шњом елек тричне енергије.

Фрижидер

Да има много неодговорних и бахатих међу нама, то смо у овој рубрици
већ давно апсолвирали. Ипак, неки
наши суграђани као да су решили да
се пријаве на такмичење за најбахатијег и најнеодговорнијег Панчевца
или Панчевку.
Ево једног кандидата, који је у строгом центру града, у Улици Жарка
Зрењанина код броја 3, оставио хрпу
крхотина стакла и она већ седмицама тако стоји чекајући да на њу налети станар неке од околних зграда,

пролазник или, не дај боже, дете. Какве би биле последице таквог сценарија, боље да и не мислимо. Није о
томе, очито, мислио ни овај претендент на награду за безобразлук.
На овај проблем упозорио је наш
су гра ђа нин Алек сан дар Чо трић,
који нам је и послао фотографију.
Ако и ви уочите неки проблем који
бисте по де ли ли с јав но шћу, по шаљите нам фотографију и кратак
опис, уз своје податке, на адресу:
pancevac@pancevac-online.rs.

Фрижидер најефикасније ради ако је
температура подешена између три и
пет степени. Не држите врата фрижидера дуго отворена и не стављајте
ништа топло у њега. Посуде с храном
увек поклапајте, јер ћете тако смањити количину влаге која се ствара на
унутрашњим зидовима фрижидера и
лоше утиче на његову ефикасност. Из
истог разлога обришите водене капи
с флаша и посуда пре него што их
ставите у фрижидер.
Не постављајте расхладни уређај
поред извора топлоте, јер ће му у том
случају требати много више времена

Добре идеје штеде и струју и новац
да постигне радну температуру. Проверавајте да ли врата фрижидера добро дихтују и редовно уклањајте наслаге леда – тако штедите енергију и
продужавате век трајања уређаја.

Веш-машина
Када перете веш, определите се за
програм с нижим температурама, а
нека вам у томе помогну средства за
прање која су ефикасна и у нешто
хладнијој води.
Имајте у виду да је исплативије
прање једног пуног бубња него два
полупразна. Редовно чистите филтер
веш-машине и никада је не препуњавајте. Предност дајте машинама са
економичним програмом прања и водите рачуна о томе да брзина центрифуге не буде мања од 500 обртаја
у минути.

Бојлер
Да бисте имали довољно
топле воде у бојлеру, а
да не трошите много струје, подесите га на температуру између 50 и
60 сте пе ни. Би ло
би до бро да бој лер
укључујете ноћу, када је електрична
енергија четири пута јефтинија.
Искључите бојлер када напуштате
стан на дуже од једног дана. Ангажујте мајстора да очисти каменац на грејачу, јер он повећава потрошњу струје и изазива кварове. Редовно проверавајте исправност славина за топлу
воду, јер цурење воде троши енергију
за догревање у бојлеру.
Ово је важно знати: проточни бојлери велике снаге, који одједном оптерете вашу кућну инсталацију и електро е нер гет ски си стем, ве ли ка су

опасност и за ваш рачун! Уколико сте
у могућности, проточни бојлер замените „класичним”, који акумулира топлу воду коју сте грејали ноћу.

Шпорет
Да не бисте расипали енергију, ринглу на шпорету користите према величини посуде у којој кувате. Стављајте поклопац на шерпу у којој се
припрема јело, јер се троши мање
електричне енергије, јело се спрема
знатно брже и смањује се кондензација паре у кухињи. Ринглу искључите пре краја кувања, јер она акумулира извесну количину енергије коју такође можете искористити.
Не отварајте често врата рерне, јер
се при сваком отварању температура
у рерни снижава за око 15 степени.

Расвета
Сијалице појединачно нису велики
потрошачи, али када их упалите све у
исто време, трошите много струје.
У ЕПС-у препоручују LED сијалице, јер су оне мањи потрошачи, а дају
много више светлости и добро подносе варијације у напону. У просеку
се једна LED сијалица, само кроз уштеду енергије, исплати за око годину
дана.

Грејање
Уколико немате другу опцију грејања
осим грејања на струју, онда изаберите ТА пећ, јер ће вас најмање коштати.
Њена основна предност је у томе
што акумулира топлоту у јефтиној тарифи (ноћу), а емитује топлоту током читавог дана. Ипак, знајте да током зиме једна ТА пећ, чак и када је
рационално користите, потроши око
60% укупне електричне енергије једног домаћинства.

НАША АНКЕТА
ДА ЛИ ИДЕТЕ У БИОСКОП?

Велико платно је у моди, али је мало сала

П ЛА Н И РАНИ РАД О ВИ И И СКЉУЧЕЊ А

Без струје Јабука и делови
Панчева, Старчева и Омољице
Како најављују у „Електровојводини”, због планираних радова, у петак,
29. новембра, без струје ће, од 8.30 до
10.30, бити цела Јабука, а од 9.30 до
10.30 део Панчева, и то улице Милоша Обилића, Браће Југовића, Kосанчић
Ивана и Топлице Милана.
У уторак, 3. децембра, искључења
су планирана за Старчево и Омољицу.
Када је реч о Старчеву, од 8.30 до
10.30 струје неће имати цело село
осим следећих улица: Панчевачки пут
од Ж. Зрењанина ка Панчеву; ЈНА и
Пролетерска од Панчевачког пута до
Ж. Зрењанина; Вука Kараџића од Панчевачког пута до 7. јула; Утринска,
Вељка Влаховића, као и делови улица
М. Пупина, Н. Тесле и Новосадске.
У деловима Омољице струја ће у
уто рак би ти ис кљу чи ва на у три

Страну
припремила
Драгана

Кожан

наврата, сваки пут у трајању по петнаест минута. Најпре ће од 11.30 до
11.45 без струје бити следеће улице:
М. Црњанског од Н. Пашића ка центру; Kраља Петра I и Ђ. Ђаковића од
Др Светислава Илића ка центру; Врањска; Пролетерска од Ђ. Јакшића до
Kраља Петра I.
Од 12.30 до 12.45 струја ће бити
искључена у следећим улицама: М.
Црњанског од М. Миливојевића до
Пролетерске; Н. Пашића; Балканска;
Ж. Јовановића; Kраља Петра I и Ђ.
Јакшића од Балканске до М. Миливојевића.
Од 12.30 до 12.45 без напајања електричном енергијом остаће део Улице
кнеза Милоша од Д. Максимовић до
Шабачке; део Улице Бранка Радичевића од Банатске до Расинске и Расинска од Б. Радичевића до Kнеза
Милоша.
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.

А. ПЕТКОВИЋ

М. ЈОКИЋ

Због доступности на интернету и све
већих телевизора, у филмовима можете уживати и код куће, па интересовање за биоскопе јењава. Ипак, постоје и они којима одлазак у замрачену салу и разговор након филма
представљају посебно задовољство.
АЛЕКСА ПЕТКОВИЋ, ученик:
– Волим да идем у биоскоп кад год
имам времена, с другарима или породично. Увек гледам филмове у шопинг-центру „Биг”. Сматрам да је сала у Културном центру лоша, иако је
јефтинија карта. „Синестар” ипак има
више термина. Бирам акционе филмове и трилере. Једино хороре не гледам, јер не волим.
МИЛУТИН ЈОКИЋ, средњошколац:
– Ретко одлазим у биоскоп. Углавном
пратим филмове у кућној атмосфери. Интересују ме научна фантастика

М. ТОМИЋ

Г. ОСТОЈИЋ

К. ИЛИЋ

Д. МАНЧИЋ

и хорори. Ако се некад и упутим биоскоп, одем у „Синестар”.

сте неки домаћи филм, не занимају
ме страни, нити модерни филмови.

МИЛОВАН ТОМИЋ,
пољопривредник:
– Криво ми је што не идем у биоскоп, немам времена. Обавезе, посао,
породица... Иначе ме занимају вестерни и научна фантастика. Пошто
не посећујем градске биоскопе, не могу да упоредим, али пре бих ишао у
Културни центар. Не волим модерне
биоскопе као што је онај у тржном
центру.

КАТАРИНА ИЛИЋ,
студенткиња економије:
– Културни центар више волим, некако ми је више „биоскоп”, а у бившем
„Авив парку” све је превише извештачено. Много је гласно, ни сама слика
ми уопште не прија. Волим драме, романтичне филмове, документарце, филмове снимљене по истинитим причама.

ГОРДАНА ОСТОЈИЋ, пензионерка:
– Волела сам да идем у биоскоп.
Сад смо пензионери, болесни смо, па
„немамо ситно” – мислим на време,
не на новац. Тренутно више волим да
гледам квизове, нисам неки љубитељ
јефтине забаве какву пружају садашњи филмови. Волим кад на ТВ-у пу-

ДРАГАНА МАНЧИЋ, пензионерка:
– Волим да идем у биоскоп, али су
у Панчеву, нажалост, многи угашени.
Остали су Културни центар и, понекад, „Аполо”. Недостаје ми биоскоп
„Војводина”, а знатижељна сам да видим каква је сала у тржном центру.
Нарочито волим историјску тематику
и цртане филмове. Ишчекујем четврти део Дизнијеве „Снежне краљице”.

9

НАШИ СУГРАЂАНИ

Петак, 29. новембар 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

ПАНЧЕВЦИ КОЈИ ГАЈЕ КОЊЕ

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА”
ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

ЛЕПИ, ПАМЕТНИ И ДОБРИ
Кажу да је пас човеков најбољи пријатељ, али људи који гаје коње објасниће вам да грешите. Упркос томе
што је држање ових љибимаца скупо
и што изискује доста времена, овај
хоби пружа јединствени осећај поноса, задовољства и среће...

– Коњ ти пружа много више, јер
можеш да га јашеш и прежеш, и велико је задовољство кад тако једну
велику животињу научиш да те слуша као пас – каже он.
Али, баш као и код паса, они мањи
примерци су пргавији.
– Понији могу да буду незгодни.
Људи мисле, пошто су мали, да су
слатки и питоми, али они ипак нису
играчке – закључује Виктор.

На салашу
Породица Бојана Ковачевића (37) на
свом салашу тренутно брине о двадесет седам коња. Њихових је четрнаест, а остали су на пансиону или
обуци.
– Ми имамо касаче и липицанере
и бавимо се обуком коња и поткивањем. Живимо с коњима и од коња –
прича Бојан.
Његов деда, пореклом из Сакула,
имао је коње, отац је направио паузу,
а Бојан је свог коња добио за девети
рођендан.
– Они су нежније животиње од осталих, чистији су. Пуно дају, али пуно
и узимају. Ми смо у породици увек
имали разне животиње, али коњи су
увек били нешто посебно – каже.
Ковачевићи имају касаче и липицанере. С касачима се ради озбиљно,
јер захтевају посебну исхрану и тренинге. Они шест дана у недељи трче,
седми дан се одмарају. Поткивају се
у милиметар прецизно, то је веома
важно.
– С липицанерима идемо на ревијална такмичења: једнопрег,
двопрег, четворопрег... Код
њих су битне боја, величина, дужина, висина, као и
да су подједнаке масе, чисти, до бро пот ко ва ни...
Опрема мора бити спрам
величине, спрам опреме и
коња бира се одговарајући
фијакер, а у фијакеру су возач и сувозач који су идентично обучени. То могу бити ношња или градска одела, али све мора да сија –
објашњава нам Бојан.
У њиховој кући свуда су
пехари, али они највише
уживају у припремама за
такмичења.
– Најлепше је када код
куће тренирамо у опуштеној атмосфери. Ту нема судија, ни публике. Дуго радимо с коњима и волимо да
идемо на такмичења, али је
лепо и дружење после тога... Дешава
се да напорно радимо у некој другој
штали по цео дан, поткујемо и три
коња, а кад се вратимо кући, брат и ја
упрегнемо пар или два пара коња и
возимо. То нас опушта и пуни батерије – прича.

Уживање у јахању
Доловац Слободан Павлов (35) свог
првог коња је добио у петом разреду
основне школе. Његов деда је обрађивао земљу коњима, док је отац на
њиву терао трактор.

Бункер патка

Чиста љубав

Бојан Ковачевић
на такмичења и понекад се провоза, а
обавезно их јаше за Божић.
– Поштујемо ту традицију, за то се
већ сада спремамо. Полако их купамо и сређујемо, ако су негде пожутели. Липицанери воле да се ваљају по
блату. Ја имам велики испуст где преко лета слободно шетају, па тамо умеју да се упрљају. Купам их кад се врате у шталу врући и ознојени, водом
која је температуре као њихово тело
– објашњава он.

– Важно је да коњ буде здрав. Колико год да бринеш о њима, могу случајно да се повреде и у штали. Имају
нагон да крену да беже или ударају
ногама кад се уплаше. Зато је највећи
изазов увести га у тренинг да оствари
добре резултате, а да при томе остане
потпуно здрав – прича Вишња.
Она нам је рекла да коњи спавају
стојећи, али да има и оних који су
потпуно сигурни у себе и флегматични, па немају проблем да легну.
– Коњи одмарају једну по
једну ногу. Куњају у серијама од три до пет минута –
објашњава.

Чикошке игре

Вишња
Слоба сам обучава своје коње, каже да им врло рано ставља оглав и
шета на улици. У свом дворишту увек
младог коња обучава уз старијег. Потребно је доста понављања, али кад
коњ једном нешто научи и запамти,
то је заувек.

Повратна реакција

Вишња Андрић (36) сада ради у Савезу за коњички спорт Србије, а први
пут се сусрела с коњима 2002. године, када је дошла у школу јахања у
Панчеву. И више никада није отишла
одатле. Љубав према коњима с њом
де ли су пруг, по
професији ветеринар.
– С коњем
имаш интеракцију.
Од го ва ра на све
што од њега очекујемо, на сваку радњу. На пример, ако
знаш како да га тимариш, он сарађује. Код јахања јe то
посебно видљиво:
чим се попнете на
коња, он почне да
одговара захтевима. Труд ко ји се
уложи у рад с коњима је видљив, а
ја волим да видим
Слободан Павлов резултат – прича
Вишња.
– Ја сам почео да одлазим на фијаШто им се више времена посвети,
керијаде с липицанерима. Код њих је они постају послушнији и постижу
важан тај понос који показују. Нико боље резултате. Њена љубав се развине може да зна док сам не проба ка- ла у жељу да озбиљније јаше и да почкав је осећај кад узмеш кајасе и поте- не да се такмичи. Тренер је у Коњичраш коње! Кажу да „ко једном прогу- ком клубу „Кремен” и тамо има свота коњску длаку” цео живот остане јих осам коња и једно магаре.
везан за ове племените животиње –
„Кремен” се бави даљинским јахаприча Слоба.
њем. То су маратони на 40, 60, 80 и
Коњи се, наглашава, не држе из ко- 160 километара где коњи треба да буристи, него из љубави. Он своје води ду психички и физички стабилни.

Виктор Лечеи (33) одрастао
је у породици која коње гаји
већ век и по. Прво је сео на
коња, па проходао, а с десетак година почео је активно
да јаше.
– Тренутно моја породица има тринаест коња, од којих су два ждребета. Имамо разне врсте: липицанере, арапе,
нонијусе, полуарапе и
поније. Нонијуси су радни коњи, мађарска раса
која је на ово поднебље
дошла као ратни плен.
Мање су атрактивни неАндрић го липицанери, али су
мени занимљиви јер их
код нас има мало. Они су или
врани или дорати. Свиђа ми се
њихова боја и то што су доста
крупнији – прича Виктор.
Виктор и његови понекад одлазе на фијакеријаде, али то раде за своју душу и не такмиче се.
Али ова породица гаји традицију
приказивања „чикошких игара”,
најчешће на „Жетелачким данима” у Војловици.
– Чикош је онај који чува коње
на испаши. Код нас их нема, има
их у Мађарској. Чикоши умеју да
стоје на коњима и да веома јако
пуцају кожним бичем док коњи
леже на земљи. Ми смо све то научили и људима је веома интересантно да то гледају. Некада мисле да је коњ мртав, јер кад му пуцањем бича дате команду да легне, он се
нипошто неће померити до следеће
команде. За то треба доста рада – каже Виктор.
Виктор Лечеи убеђен је да коњи
нису као остале животиње које човек
држи из хобија.

Милија Сабовљев Бурјан (67) дуго је
свирао хармонику, а сада се бави
пољопривредом и у дворишту
има три коња.
Његови родитељи су их користили у обради земље, док
нису купили трактор, па су их
баталили. Миле је себи купио
коња тек 2006. године, јер је тад
имао довољно времена за себе пошто су му ћерке одрасле.
– Када човек пређе педесету, треба
да има нешто чиме ће да се занима.
Мени су коњи вентил. Волим да проводим време с њима. Кад те коњи заволе, воле те безрезервно. Нема никаквог интереса у њиховој љубави.
Кад се вратим с њиве, чујем како ми
се коњи јављају, ржу... Одем у шталу,
видим да ли им нешто треба и после
десет минута сам као нов – прича
Милија.
Ужива када упрегне коња, а он закаса весело.
– Ми гајимо липицанере. Они се
разликују од радних коња, имају понос и поносан ход. Ми све то представљамо на фијакеријадама. Имамо
доста награда, али ми је од пехара
драже када с коњима прођем поред
публике, а она тапше! То ти више
значи него што ћеш да добијеш награду – каже.

Виктор Лечеи
Први коњ који је дошао у њихово
двориште био је Звездан, којег се
данас цела породица сећа с посебном љубављу. Он је волео да лети
дође у веранду и кроз врата заједно
с Милијом гледа телевизију и по
два сата!
Мирјана Марић

Милија Сабовљев

Нимало
обичну емигрантску поро ди цу из
ули це Бун кер у Чикагу чине женска гла ва
Анђелка
Вајс и њена
три
дис функционална мужа
„од којих се
не дa скрпити један цео муж”. Враћају се у Краљевину Југославију с
коферима препуним долара, зарађених у доба прохибиције на
илегалној ракији коју су продавали Алу Капонеу. Амерички сан
живе у Срему, где вино праве легално. Додуше, уз грожђе гаје и
конопљу.
Два читаоца који до 4. децембра, у
12 сати, СМС-ом на број 1201 пошаљу најдуховитији одговор на питање: „Шта је за вас најбоља инвестиција?”, 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

„Човек од кестена”
Серена Свејструпа
Све је почело једног
јутра у мирном пред гра ђу Ко пен ха ге на,
када је полиција пронашла тело
убијене жене. Становници су сада у страху
од немилосрдног убице чији је потпис лутка
направљена од шибица и два кестена, коју оставља на сваком месту злочина. Док проучавају трагове, форензичари ће доћи до шокантног открића: отисак прста припада девојчици која је годину дана
пре тога нестала и коју су сматрали мртвом.
Два читаоца који до 4. децембра, у
12 сати, СМС-ом на број 1201 пошаљу најдуховитији одговор на питање: „Који предео у природи највише волите да посећујете?”, 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
који предео у природи највише волите да посећујете. Књиге из „Вулкана” добиће аутори следећих порука:
„Моју башту. Можда другима и
није нешто, али то је моје царство!” 063/3320...
„Било који, само да људи нису у
близини. И да нема кера.” 060/7680...
„Лагуна” ће наградити ове одговоре на питање шта бисте упитали
нечије срце:
„Приупитала бих свашта срце
неког политичара, само је проблем
што по ли ти ча ри не ма ју ср це.”
061/6578...
„Питала бих своје срце може ли
се повећати још мало да у њега
ста не још осме ха мо је де це.”
065/3484...
Д. К.

10

КУЛТУРА

Музика
Четвртак, 28. новембар, 20 сати, сцена Културног центра:
концерт „Ансамбла 6” под називом „Кагел – почеци музичког
театра”.
Четвртак, 28. новембар, 21 сат, дворана „Аполо” Дома омладине: музичко вече „НаранЏемовање”.
Петак, 29. новембар, 20 сати, фоаје Културног центра: вече
салсе.
Петак, 29. новембар, 21 сат, дворана „Аполо” Дома омладине:
концерт групе „Инстант карма”. Гост: састав „Fashin Weak”.
Субота, 30. новембар, 19 сати, дворана Културног центра:
концерт Културно-уметничког друштва „Неолит” Старчево.

Представе
Субота, 30. новембар, 12 сати, дворана Културног центра:
представа за децу „Принцеза на зрну грашка”.

Тематски програм
Од уторка до суботе, 26–29. новембра, 19 сати, Градска библиотека: манифестација „Једна књига – један град”.
Субота, 30. новембар, 17 сати, Народни музеј: стручно вођење
кроз изложбу Вука Вучковића „Узбудљиви градови – Панчево”.

МАНИФЕСТАЦИЈА „УАД”

УМЕТНИЦИ О АРХИТЕКТУРИ

МОЈ

дискурс. Обухваћена је рецентна уметничка пракса стваралаца из постјугословенског
региона који се у својим радовима фокусирају како на
ревалоризацију југословенског модернизма, тако и на
градитељске праксе које настају у послератним и кризним периодима транзиције.
Изложба „Изградити поново:
уметници о архитектури” указује на значај који савремена
уметност има за критичко
промишљање архитектонских
пракса и њиховог културолошког значаја.
Изложбу је подржало Министарство културе и информисања Републике Србије.

избор

МОЈ

Точак живота који се
непрестано окреће
Бранислав Вукосављевић,
аудио-визуелни уметник
КЊИГА: Мој избор је „Electrochoc”, аутобиографска књига познатог француског продуцента и ди-џеја Лорана Гарнијеа. Ова књига је инсајдерски
приказ успона електронске
сцене раних осамдесетих у
Лондону, Паризу, Чикагу, Њујорку и наравно Детроиту. То
је прича о настанку техно покрета и његовој еволуцији у
Европи. После почетног неприхватања дошло је до експанзије и тржишног успеха
овог музичког жанра. Повучен тамном страном политике и проблемима младих, Лоран се окренуо музици и покушао да пренесе свој ентузијазам и љубав према музици и
тиме ублажи бол суровог, свуда присутног капитализма.
ФИЛМ: „Самсара” је документарни филм који је снимљен у двадесет пет држава,
а снимање је трајало скоро
пет година. Самсара је санскритска реч и значи „точак
живота који се непрестано
окреће”. Овај филм приказује кадрове индустријских комплекса, светих земаља, ратних зона, али и свих природних богатстава. Због одсуства
нарације у филму гледаоци
имају прилику да сами тумаче секвенце и кадрове, и тиме стварају своје гледиште о
приказаним ситуацијама. У
овом путовању продуценти

Страну припремила

Мирјана
Марић

ДОБРИ ВОЈНИК ШВЕЈК ИЗ ПАНЧЕВА
Панчевачки глумац Мирослав
Жу жић по чет ком но вем бра
играо је представу „Добри војник Швејк” у позоришту „Ластавица” у Прагу. Представу је
гледао велики број људи с наших простора, а у публици је
био и Лордан Зафрановић. Након извођења представе Жуле
је сат времена причао занимљиве анегдоте о томе где је и
како играо „Швејка”, што се
присутнима веома допало.
– Следеће године у октобру
биће тачно четрдесет година
како играм „Швејка”, који је за
мене приредио Милош Николић. У младости смо се Милош Николић, моја супруга Нада и ја окупљали у дворишту
свештеника Оњина и читали
наглас „Швејка” Јарослава Хашека. Он је објавио три књиге,
иако је у плану било дванаест,
али је, нажалост, преминуо у
четрдесетој години. Занимљиво је да је последња реченица
коју је записао била: „Руси долазе” – прича нам Жужић.
Дела Јарослава Хашека превео је српски писац Станислав
Винавер. Књиге је објавио „Јеж”
1951. године, а касније и репринтовао.
– Швејк је највећи антиратни херој који постоји. Када сам
изашао из Београдског драм-

ског позоришта, после две-три
године решио сам да га играм
као монодраму. Замолио сам
Мишу да направи то, а редитељ Славољуб Стефановић Раваси, који је чешки ђак, режирао ју је. Премијера је била 20.
септембра 1980. године у панчевачкој галерији. Од тада до

пензије сам га играо врло често и редовно четрдесет година. Изгубио сам број колико
пута је то било – каже Жужић.
Он је изводио ову представу
у Америци, Чешкој, Француској, Швајцарској, Немачкој,
Хрватској, Словенији, у чешкој
амбасади више пута... Играо је

и за једну особу – када је Мајданпек био окован ледом, појавила се само једна новинарка.
– Мени је лично Швејк помогао да своје личне невоље и
недаће пребродим размишљајући на „швејкијански” начин.
А то је да у најтежој ситуацији
кажеш: па ово је фантастично,
ја ово могу да превазиђем. На
пример, Швејк добија позив да
иде на фронт. И каже му његов
натпоручник: „Сутра ћете на
фронт, да ли вас то весели?”
Он каже: „Како да ме не весели, па биће дивно када обојица погинемо на бојном пољу
за нашег аустријског цара и нашу аустријску отаџбину. И већ
су тра дан смо кре ну ли на
фронт...” Каже то онако, као
да иде у посластичарницу. Он
превазилази све своје недаће и
тешкоће. Када је мени било
најтеже, мислио сам како би
Швејк реаговао. И то ми је увек
јако помогло. Пуно је недаћа и
неправди, поготово у нашем
глумачком послу. Онда само
помислиш: ко зна зашто је то
добро. Није све у новцу. То је
Швејкова психологија – каже
Жуле.
За извођење представе Мирослав Жужић је више пута награђен, а играјући „Швејка” је
и отишао у пензију.

ОСНОВАН НАГРАДНИ ФОНД

Леп гест Вука Вучковића
Панчевачки сликар Вук Вучковић одлучио је да целокупан
новчани износ Новембарске награде, која му је додељена 8.
новембра за Дан града, искористи за оснивање наградног
фонда за истакнуте младе ствараоце из ког ће бити први пут
бити додељена „Вучковић награда”, по завршетку конкурса.
„Циљ ове награде је да на
локалном и националном нивоу пружи подршку и видљивост младим уметницима из
Панчева. Награда ће бити додељивана једном годишње”,
пише у конкурсном позиву.
На конкурс се могу пријавити уметници од осамнаест до
двадесет осам година старости,
који су рођени или живе на територији општине Панчево.
Кон кур сом је пред ви ђе на

изложба радова финалиста у
просторијама Народног музеја
Панчево. На изложби ће свечано бити проглашен победнички рад, а аутору ће бити
уручена новчана награда у износу од 50.000 динара. Млади
уметници могу да конкуришу
с максимално три рада.
Потребно је да заинтересова ни на имејл адре су kontakt@vukvuckovic.com доставе
кратку уметничку биографију
(до једне стране); фотографију
радова у ЈПГ формату; линк ка
интернет презентацији уметника (сајт или неки други профил на коме је могуће информисати се о раду уметника:
„Фејсбук”, „Инстаграм”...) и
контакт-податке (телефон и
мејл). Непотпуне пријаве неће
бити разматране.

Вук Вучковић

Рок за пријаву је 20. јануар
до поноћи. Финалистима конкурса ће најкасније до 25. јануара бити јављено када да донесу радове у Музеј ради изложбе. Изложба радова финалиста биће одржана почетком фебруара. Тачан датум биће благовремено објављен. Проглашење победника конкурса биће обављено на отварању изложбе. Жири чине уметник Вук
Вучковић и Ива Вучковић Лујански, директор уметничког
студија „Wolf Art”.
Достављени радови треба да
буду спремни за поставку, с
пратећим инструкцијама о начину поставке (уколико их има).
Потребно је обезбедити систем
за качење и поставку. Охрабрују се савременост, иновативност, лични уметнички израз.

КОНЦЕРТ КУД-а „НЕОЛИТ”

Кораком традиције
комбинују античко и модерно, како би из што више аспеката објаснили појаву људи
на овој планети.
МУЗИКА: Као особи која се
бави продукцијом музике и
диџејингом, тешко ми је да
се определим за само једног
извођача. С обзиром на то да
пишем у овом периоду године, када је све око мене сиво
и тмурно, предложићу чувени британски бенд „Portishead”. Уз неколико цигарета
и шољу јаке кафе сваког јутра могу да пустим било који
албум овог бенда, који је настао у Бристолу у години мог
рођења, и да тако лакше отпочне дан. „Portishead” се сматра једним од оснивача трип-хоп звука с примесама алтернативног рока и експериментала. После гледања свих
концерата на интернету дошао је и моменат да их чујем
уживо на фестивалу EXIT 2011.
године, на који сам отишао
само због њих. Сви снимци на
интернету не могу да замене
тај осећај који сам доживео с
драгим људима те вечери.

У дворани Културног центра у
суботу, 30. новембра, од 19 сати, биће одржан концерт Култур но-умет нич ког дру штва
„Неолит” из Старчева под нази вом „Ко ра ком тра ди ци је
2019”. Гости ће бити АКУД „Лола” Београд и КУД „Ђидо” Нови Бечеј.
КУД „Неолит” броји око двеста чланова, подељених у групе:
школа фолклора, млађа дечја

група, старија дечја група, омладински ансамбл, извођачки ансамбл, народни оркестар и група за традиционално певање.
Програм чине игре из целе Србије, Војводине, Шумадије, југоисточне Србије, с Косова и
Метохије... У овом друштву су
својим радом и залагањем оставили неизбрисив траг еминентни кореографи и стручњаци
мае стро Бран ко Мар ко вић,

Добривоје Путник, Горан Митровић, Дејан Милисављевић,
Десанка Ђорђевић, Славица Михајловић и многи други.
У последње три године КУД
„Неолит” ниже успехе и има
значајну улогу на фолклорној
сцени у Србији. На фолклорном фестивалу Војводине прошле године извођачки ансамбл
освојио је бронзано одличје, а
ове године омладински ансамбл

– сребрно. Такође, бројни су запажени наступи широм Србије:
у Београду, Новом Саду, Нишу,
Панчеву, Руми, Пожаревцу...
КУД воде Бранислав Живковић, уметнички руководилац, Павле Убовић, шеф народног оркестра, Ана Мратинковић, руководилац групе за
традиционално певање, Ивана
Јокић Кељевић, секретар, и
Урош Бан, председник.

ГОДИШЊИЦА НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА

Награда Татјани Татић
Панчевка Татјана Татић је један од добитника годишњих
признања Народног позоришта
у Београду у категорији најбоља индивидуална премијерна
уметничка остварења у оквиру
репертоара Народног позоришта у сезони 2018/2019. Она
је у овом периоду играла главну улогу Одете/Одилије у балету „Лабудово језеро” Петра
Иљича Чајковског.
У образложењу стоји да је
Татјана Татић у једном од најзахтевнијих балетских дела класичног репертоара убедљиво
показала два дијаметрално супротна лика: крхког, нежног,

белог лабуда и хладну, надмену, црну лабудицу. Оцењено је
да је технички сигурно и прецизно, али веома емотивно, одличном интерпретацијом и сугестивним глумачким изразом
освојила публику.
Награде су добили и глумица Јована Стојиљковић (Софка, „Нечиста крв”), глумац Ненад Јездић (Газда Марко, „Нечиста крв”), првак Опере Миодраг Јовановић (Митке, „Коштана”), диригенткиња Ана Зорана Брајовић („Коштана”) и
оперска певачица Евгенија Јеремић (Коштана, „Коштана”;
Стана, „На уранку”).

ФОТО: Н. БАБИЋ

У Галерији савремене уметности у четвртак, 21. новембра, отворена је четрнаеста
манифестација „Уметност, архитектура, дизајн”, под називом „Изградити поново: уметници о архитектури”, на којој
су своје радове представили
Радош Антонијевић, Јасмина
Цибиц, Душица Дражић, Милорад Младеновић, Лана Стојићевић, Саша Татић и Саша
Ткаченко. Кустости и селектори су били Соња Јанков и
Бранислав Николић.
Изложба кроз различите медије приказује шта се дешава
са архитектуром када је савремени уметници укључе у
своје праксе и поставе у нов

ИЗВОЂЕЊЕ ПРЕДСТАВЕ ЗА ЧЕШКУ ДИЈАСПОРУ

ФОТО: И. ВУЧКОВИЋ ЛУЈАНСКИ

Културни телекс

Петак, 29. новембар 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

Татјана Татић на сцени

11

ЗАПИСИ

Петак, 29. новембар 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

НАШ ГОСТ: ДР ДРАГОЉУБ ЦУЦИЋ, ДИРЕКТОР РЦТ-а „МИХАЈЛО ПУПИН”

ЗАПИСИ ИЗ СТАРОГ ПАНЧЕВА

РАГБИСТА-ФИЗИЧАР
НА ТАЛАСИМА ЏЕЗА

Зграда занимљиве
прошлости

Докторирао је у Центру за мултидисциплинарне студије Универзитета у Београду на историји и филозофији природних
наука и технологије. Основна
вокација му је – физичар. Дуги низ година је директор Регионалног центра за таленте
„Михајло Пупин”. Др Драгољуб Цуцић је рођен 1962. године у Панчеву. Друштвен је,
па га „знају сви”. Његова животна прича преплетена је различитим склоностима и бројним интересовањима.
ПАНЧЕВАЦ: Како се живело у
нашем граду седамдесетих и
осамдесетих?
Др Драгољуб Цуцић: Моји
родитељи, сестра и ја селили
смо се са Содаре на Теслу и
назад. Завршио сам математички смер у нашој гимназији.
Почео сам да излазим крајем
седамдесетих, имао сам добро
друштво. Тада се ишло у кафане „Слога” и „Парк”. Три нове
године смо чекали у Џез клубу. Висили смо тамо свакодневно: свирке, супер екипа, одлична музика... Ту су се обликовали музички укуси; изађеш увече, седиш, причаш у амбијенту где се све време слуша онај
најбољи џез. Дискотека „Орфеј” је радила викендом. Одлазили смо и у дискотеку у хотелу „Тамиш”.
l За себе кажете да сте били
„солидан рагбиста”, а други за
вас да сте одличан физичар...
– Од 1979. године тренирао
сам рагби у „Динаму”, који ме
је обликовао као човека. Имао
сам срећу да сам „закачио” генерацију изванредних људи и
спортиста, рагби ме је довео у
менталну равнотежу. Захваљујући њему обишао сам целу
Европу. Упоредо сам студирао
физику. У Гимназији није било довољно професора физике, па су ме 1987. године, као
несвршеног студента, позвали
да предајем у елитној панчевачкој школи. Моја прва генерација била је само седам

Једноставно је:
хоћеш да радиш –
изволи, идемо до
изнемоглости,
докле год ти можеш,
тражимо своје
границе.
година млађа од мене. Било
је ситуација да се срећемо на
кућним журкама. Панчево је
тада тако живело; данас је незамисливо да се у стану прави парти за 200-300 људи! У
Гимназији сам радио до 1991,
касније се и враћао у њу, а
био сам професор и у другим
градским школама. Још тада
сам схватио да ћу се бавити
образовањем.
l Ипак, уследила је селидба
у топлије крајеве.
– Да. Озбиљан период мог
правог одрастања догађао ми
се на Кипру. Мој друг и ја смо
били први Срби који су брали
наранџе и лимун, до нашег доласка то је био арапски посао.
Такође, радили смо на изградњи луке у Лимасолу, држао сам
часове деци наших тамошњих
богаташа, био сам и конобар и
бармен и пица-мајстор... Важна животна искуства.
l Какве сте академске амбиције још имали?
– Чак и кад сам отишао на
фи зи ку, раз ми шљао сам да
упи шем фи ло зо фи ју. Сеп -

тембра 1994. године у новинама се појавио оглас Центра
за мултидисциплинарне студије филозофије природних
наука и технологије, што ме
је директно занимало. Магистарски рад ми је био готов за
четири године, али је кренуло бомбардовање, па се све
пролонгирало.
l У то време се дешавала
прекретница и на интимном
плану, оженили сте се.
– Највећим животним згодитком сматрам супругу Драгану и децу Машу и Ацу. Они

осталог и зато што и они подижу нашој деци специфичну тежину. Истовремено, даровитост
не сме да буде привилегија
оних чији родитељи имају паре да плаћају. То је важан принцип функционисања нашег центра – све што раде у Центру за
нашу децу је бесплатно. Ту мислим и на кампове на Дивчибарама и у Идвору, где су с нашом децом најбоља деца из целе Србије.
l Како бирате таленте?
– Не бих ја рекао да су то
само таленти. То су пре свега

средњошколцима раде наши
некадашњи полазници, сада
студенти. Нама требају решавачи проблемских ситуација,
тежих задатака.
l Колико деце има у групи?
У чему се разликује рад у вашем центру од неких других
сличних установа?
– Групе се смањују током година. Имамо и по двадесет десетогодишњака у групи, а онда
њихов број до краја основне
школе буде упола мањи. Али
то су деца која заједно одрастају, доживљавају прва заљу-

Драгољуб Цуцић
су мој и акумулатор и генератор, извор снаге.
l Када је кренула прича с
Регионалним центром за таленте „Михајло Пупин”?
– Већ 1998. Основали су га
Републички центар за таленте
и, тада, општина Панчево. Био
сам виђен као неко ко ће да га
води, јер сам имао искуство
рада у школама, а моји ђаци
су добро пролазили на такмичењима. Од 1. априла 2000.
године почео сам да радим као
стручни сарадник; кренула су
озбиљна тестирања ученика у
граду и на селима, па смо следећег пролећа започели рад.
Иначе, нисам намеравао да
наставим школовање после магистратуре. Али изванредни
популаризатор науке, професор Капор из Новог Сада, 2004.
године у Бањалуци рекао ми
је једног јутра на кафи: заврши оно са чим си кренуо. Уписао сам докторске студије 2006.
Требало је писати и објављивати радове. Занимали су ме
парадокси у физици, а дисертацију сам писао четири године.
l Шта је парадокс у физици?
– То је сама ситуација да довољно не баратамо добрим знањем, нека врста упитаности.
Зашто је то тако, а очекивали
смо овако? То нас уводи у разматрање свега тога, то је оно
што покреће ум да даље разрађује нешто што се показало неразрађеним.
l Ух. Вратимо се панчевачком Регионалном центру.
– У старту, прве године, имали смо 212 талената, а сада их
има око петсто. Прве две-три
године су нас финансирале држава и Рафинерија, а онда је
скоро све почео да плаћа град.
Директор Центра сам постао
2003. Прича о томе одакле нам
долазе таленти има више нивоа. Не можемо да идемо предалеко у потрази за њима јер
нас финансира Панчево. Али
имамо и најбољу децу из Вршца, Ковина, Ковачице... Никога не шаљемо кући између

заинтересована деца, она која
хоће да раде. Можеш да будеш
суперталентован, али да те баш
брига да радиш, што нам се
дешавало да видимо. Нека деца се пробуде у седмом разреду, нека у трећој години средње школе, нека тек на факултету... Исто тако, нека нестану
у седмом разреду или на факултету, из различитих разлога. Неко можда може да скочи
шест метара удаљ из места, али
га мрзи или се угоји па не може више. Прво и основно су
воља и жеља детета! Не сме да
постоји притисак родитеља, јер
се тиме ствара контраефекат.
Има принципа које примењујемо у Центру што сам повукао из времена кад сам био
рагби тренер. Једноставно је:
хоћеш да радиш – изволи, идемо до изнемоглости, докле год
ти можеш, тражимо своје границе. И, главни рад није ни у
школи ни у Центру, већ код
куће. Једнако је важно и оно
социјално, емоција. Равнотежа
свега тога.
l Ког су уз ра ста де ца у
„Пупину”?
– Ухватили смо се математике као кичме свега: на прва
такмичења се иде у трећем разреду основне школе. Троје првопласираних позивамо код
нас. Али то не спречава неко
друго дете које се није такмичило да дође. То могу сви који
желе да раде на том нивоу.
Окружење је у старту другачије – ту су само они које то занима. Ево, на пример, физика:
у седмом разреду у целој школи најчешће постоји само једно дете заинтересовано за њу,
па га околина гледа као чудака ког занима физика. Онда
дођу код нас и виде да нису
чудаци, да постоје друга деца
с тим склоностима и интересовањима. То је онда тај ефекат проналажења себи сличних, па се много лакше ради с
њима и отуд ови наши одлични резултати које постижемо.
Да поменем и то: физику са

бљивања, излазе у град, студирају... Ми смо другачији од
других центара: они се баве
смотрама и писањем истраживачких радова. То смо као један
од приоритета почели да уводимо у последње две године.
На смотрама смо сада најуспешнији у свим узрастима и предметима. Други центри немају
континуитет који ми имамо;
рекао сам, деца су код нас од
трећег разреда до факултета.
l Ка кав је тем по ра да у
РЦТ-у?
– Тек је прво полугодиште,
па сада радимо суботом у Гимназији и у „Змајевој школи”,
„тесно” нам је с простором.
Преко недеље смо свакодневно заједно када дођемо до државних такмичења, а онда су
наша деца ослобођена наставе
у својим школама. Тренутно се
договарамо да кренемо с камповима на Чардаку. Вероватно
ћемо прерасти у покрајински
центар за таленте. Сада имамо
48 предавача. Углавном су то
професори из наших школа,
али има и оних с факултета.
l Колико најпаметнијих и
најдаровитијих ученика одлази из наше земље после факултета?
– То не знам. Али знам сигурно да постоји шифра која
би то могла да реши: морамо и
то да уведемо у тржишну причу. Није могуће с 500-600 евра
задржати никога од оних од
којих очекујемо да ће градити
стубове ове земље. И најдаровитији ће, ако имају плате од
хиљаду евра навише, радије седети с друштвом овде него што
ће обилазити иностранство, где
ће их сматрати дођошима. Неке и не треба задржавати, али
им треба онда омогућити да
оду тамо „пласирани”, да им
држава помогне да оду на право место. Поименце се мора
знати ко су ти млади људи и
шта су им жеље, да им се омогући пут, али и повратак на
пристојне плате у Србији.
С. Трајковић

У ве ли кој згра ди на углу
Штросмајерове улице и Улице Димитрија Туцовића, где
је данас стара Пошта, током
Другог светског рата било је
седиште нацистичке тајне полиције „Гестапо” за Панчево
и Банат.
Не мач ки без бед ња ци су
присвојили ову монументалну грађевину одмах после окупације Југославије и Априлског рата 1941. године. У њој
су остали све до повлачења
Немаца из нашег града и ослобођења Панчева почетком октобра 1944. године.
Ова зграда им је привукла
пажњу зато што је била нова
(саграђена је годину дана пре
почетка Другог светског рата, 1940. године), а сазидана
је за потребе Државне хипотекарне банке ондашње Југославије. Због тога се није
штедело при њеној изградњи, па се простире на великој површини (863 квадратна метра заједно с двориштем, које има 696 метара
квадратних).
Није се штедело ни на грађевинском материјалу, па су

плафоном која је направљена тако да кроз њу пролази
природно светло. Захваљујући специфичном и неуобичајеном спољном изгледу, у згради старе Поште су снимани
филмови и телевизијске серије.
Ову зграду занимљиве прошлости пројектовали су архитекти Василиј Баумгартен
и Анатолиј Солодов, који су
заједно с бројним емигрантима дошли из Русије у Србију после Октобарске револуције.
Баумгартен је познат по томе што је у Београду пројектовао огромну зграду старог
Генералштаба, као и зграду у
којој је данас општина Вождовац, Руски дом и конак у
манастиру Грачаница. Са Анатолијем Солодовим је, поред
банке у Панчеву, пројектовао
и зграду Државне хипотекарне банке у Ваљеву. Првобитно се веровало да Баумгартен није преживео Други светски рат, али је накнадно откривено да је преминуо 1962.
године, у емиграцији у Буенос Ајресу.

током зидања зграде коришћени материјали попут првокласног јабланичког црног
гранита, мермера и кречњака с Брача. У згради је постојала сала с мањим трезорима, као и један велики трезор
за чување вредносних пошиљки, одељења за канцеларије
службеника банке, посебан
простор за стражаре, котларница, артески бунар с резервоаром и хидрофором, три
одвојена стана итд.
На спрату су се налазиле
канцеларије за службенике,
тоалети за особље, један стан
за шефа банке, као и један за
послужитеља на другом спрату. На тавану је био и стан за
још једног послужитеља, као
и вешерница и просторије архиве банке, с тоалетима за
особље.
На згради и данас постоје
масивна улазна врата, мањи
и споредни улаз из Штросмајерове улице, као и шалтерсала с кружним и стакленим

Зграда на углу улица Димитрија Туцовића и Штросмајерове 1949. године постаје пошта. Биће једина на
подручју нашег града све до
1970. године, када је на месту преко пута данашње главне аутобуске станице, где се
на ла зи ло шест по ру ше них
кућа, саграђена велика зграда нове поште, која је постала те ле ко му ни ка ци о ни
центар за Панчево и јужни
Банат.
Зграда старе Поште је на
основу одлуке Владе Србије
2007. године проглашена за
важан споменик културе. Пре
осам година (2011) темељно
је реконструисана њена унутрашњост. Тај посао је трајао
шест месеци, а за њега је потрошено око 20 милиона динара. У све активности су током обнове све време били
укључени стручњаци панчевачког Завода за заштиту споменика културе.
М. Г.
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ПРОДАЈЕМ два симпова
кауча, цена повољна. Тел.
062/465-414. (285977)

ВОЗИЛА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ рено сеник
2005. годиште, дизел. Тел.
062/145-57-01. (СМС)

ПРОДАЈЕМ дебеле свиње.
064/288-74-71, 013/631811. (285985)

ПЕЖО 308 2014 дизел еуро
5, 157.000 км. Изузетан аутомобил, продајем. Тел
064/154-71-97 (СМС)

ПРОДАЈЕМ веш-машину
канди Ц 241. 066/950-9697. (285982)
ПРОДЕАЈЕМО половни намештај, фотеље, кауче и регале. 063/537-003. (285993)

СЕИЋЕНТО на продају, регистрован до јула 2020. Тел.
064/340-26-43. (285218)
ПРОДАЈЕМ камон рено премијум 420 Р, у возном стању. 063/103-04-33. (285938)

ПЕЖО 207, 1.4, 2007, петора врата, фул опрема, регистрован. 064/130-36-02.
(286095)

ПУНТО 1.2, 4 В, металик
наранџасти, атестиран
плин, добафр, гаражиран.
064/856-60-65. (285964)

ПУНТО 1.2, 2011/12, петора врата, атестиран плин,
власник. 064/130-36-02.
(286095)

ПРОДАЈЕМ гаражу, Котеж
1. 062/339-299. (286145)

НА ПРОДАЈУ мангулице,
козе и јарићи. Звати после
17 сати. 065/961-92-14.
(285998)

ПРОДАЈЕМ ремонтоване
ТА пећи, достава, монтажа,
гаранција. Вршимо поправке. 064/588-95-48. (286150)

ПРЕКРУПАР на бензин, томосов мотор меље као на
струју. 063/164-54-18.
(286034)

АПАРАТИ
ВЕШ-МАШИНЕ и половни
делови од веш-машина.
013/252-05-10, 063/703-7607. (286026)

КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

ПУНТО 1.2, 8 В, 3 В, црн, тек ОПЕЛ астра караван, 1.6,
регистровн, клима, власник. 2007 G, 1.800 евра.
064/142-55-93. (285964)
060/525-41-07. (2860499
ПРОДАЈЕМ рено 4, 1988,
нерегистрован. Тел.
063/729-85-97. (286041)

ПРОДАЈА огревног дрвета,
буква, багрем, цер, исечено
и исцепано. „Босанац 013”,
064/357-82-08. (285901)

ПУНТО 1, 1.1, 1988. ртроје
врата, атестиран плин, истекла регистрација.
064/587-50-24. (286095)

СИТРОЕН ксара пикасо,
2002. годиште, одличан,
регистрован до јуна.
063/774-28-39. (286024)

ВОЗИЛА

Ковинска коцка 6.850
Пљевља
13.500
Сушени вреоци 13.500

ПОТРАЖЊА

БУНДА БИЗАМ 42, гоблени,
ћилими, завесе, сто писаћи.
064/129-33-71, 013/341401. (286111)

ПРОДАЈЕМ пежо 607 аутоматик, није увежен, први
2006, власник. 069/263-4297. (286075)

ОТКУП возила, алата, продаја делова. 063/782-82-69,
ПРОДАЈЕМ исправан фри061/211-59-15. (285766)
жидер горење. 063/155-85НАЈПОВОЉНИЈИ откуп
95. (285932)
свих врста возила, катализатора, продаја делова, дола- ШПОРЕТ на бутан са две
зим на адресу. 069/203-00- ригнле и поклопцем и бутан боцу. 013/352-038.
44, 066/409-991. (285766)
(285939)
КУПУЈЕМ аутомобиле од 80
до 2.000 евра, стање небит- ПРОДАЈЕМ фотељу на расно. 063/165-83-75. (286193) клапање мојца, телевизор
LG, телевизор самсунг.
КУПУЈЕМ возила од 70 до
063/821-02-89. (285949)
1.600 евра. 062/193-36-05.
ВЕШ-МАШИНА горење као
(286193)
нова, очувана, стара три
године. 064/545-82-16.
ГАРАЖЕ
(285965)

ДОБЛО макси, карго, 1.4,
2007, атестиран плин, регистрован. 064/587-50-24.
(286095)

ПРОДАЈЕМ/ИЗДАЈЕМ зидану гаражу на Котежу 2.
062/222-553. (286184)

Угаљ на џакове

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

(9/285917)

ОДЛОЖЕНО ПЛАЋАЊЕ
ЧЕКОВИМА

ЗАСТАВА 101, 2007, регистрован до јула 2020, гас
атест 2022. 063/725-99-37.
(286072)

ФРИЖИДЕР бош лукс, веш
машина, комбиновани фрижидер, дигитална рерна.
063/861-82-66. (286037)
ДЕБЕЛЕ свиње и прасићи
на продају. Тел. 061/28641-00. (286042)
ПРОДАЈЕМ свиње за клање. Тел. 013/618-484.
(286044)

ПРОДАЈЕМ овчије сагорело ђубриво. 064/665-86-25.
(286053)

ПУНТО 1.9 Д, 2002. троје
врата, олдичан, 850 евра.
061/320-15_24. (296173)

УГАЉ

ЦЕВИ за подно грејање,
200 м, 10.000 динара.
065/258-87-77. (286035)

ДВЕ металне очувана цистерне за гориво – 1.800 и
2.800 литара. 063/222-208.
(286031)

ФИЈАТ пунто, 1997, југо 55
ин, атестиран гас, регистровани, повољно.
063/140-62-92. (286121)

ПРОДАЈЕМ пежо 106,
2001, 3 В, 063/252-748.
(285976/р)

ТРПЕЗАРИЈСКИ сто, столице, самачки кревет, угаона
гарнитура, кофер шиваћа.
063/861-82-66. (286037)

ПРОДАЈЕМО усисивач кирби, врло повољно, нов неупотребљаван. 063/537-003.
(285993)

ПРОДАЈЕМ ТА пећ, улазна
двокрилна врата. 352-114.
(286083)
ПРОДАЈЕМ кухињске елементе, судопера 3.000 динара нова. 063/773-45-97,
371-568. (286091)

ПРОДАЈЕМ ремонтоване ТА
ПРОДАЈЕМ лежећи солари- пећи, достава, гаранција,
ју за 300 евра. Тел.
вршимо ремонт. 335-930,
063/247-346. (286057)
063/705-18-18. (286126)
ПРОДАЈЕМ писаћи сто и
ПРОДАЈЕМ калорекс шпособни тренажер. 060/802рет на дрва. Тел. 314-.784,
16-46. (286080)
066/333-171. (286164)
ПРОДАЈЕМ товне свиње и
ПРОДАЈЕМ веш-машину,
прасиће, клање и превоз.
исправну, немачку, марке
063/812-36-04, 062/691mile. Тел. 066/234-188.
205. (286084)
(286169)

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

ПРОДАЈЕМ замрзивач –
три фиоке, мали фрижидер, веш-машину. 064/12973-60. (286089)

ПРОДАЈЕМ комплетно ремонтоване ТА пећи, свих
кв. Достава, монтажа, повољно, са гаранцијом.
061/641-30-36, 066/641-3036. (286174)

КУПОПРОДАЈА

КУПУЈЕМ полован намештај,
перје, плинске боце, гвожђе,
бакар, акумулаторе.
066/900-79-04. (2859419

ПРОДАЈЕМ два ланца земље на Новосељанском путу, пре Крнете. 063/103-0433. (285939)
ПРОДАЈЕМ плац 33 ара са
кућом, Новосељански пут
131. 064/276-08-08.
(285950)
КУПУЈЕМ ТА пећ, исправност није битна, вршимо ремонт ваших пећи. 335-930,
063/705-18-18. (286126)

КУЋА 140 квм, помоћни
објекти, 17 ари, центар,
Иланџа. 064/075-23-67.
(285952)

„БОР ДРВО” ПАНЧЕВО
• Буква, багрем, храст – најповољније
• Брикет 17.990 дин/тона, мешано дрво 2.500 динара/м³
• Акција: буква 2 м³ – 7.000 динара
062/873-19-80; 064/503-30-11

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ старо гвожђе,
веш-машине, фрижидере,
замрзиваче, долазим на
адресу. 061/148-01-31.
(285482)

ПЛАЦ 27 ари, са старом
кућом, 120 квм и локалом
40 квм. Шири центар,
130.000 евра. 063/828-6956. (285767)

ПЛАЦ на продају, 28 ари.
064/256-61-64. (СМС)
ПЛОЧИЦА, продајем кућу,
17 ари. 060/133-66-86
(СМС)

ПРОДАЈЕМ земљу у Долову, Ливадице. 319-754,
061/153-34-61. (285958)
КУЋА у центру, луксузна,
са двоирштем, кликматизована и грејање са топлотном пумпом, 196 квм, власни, 137.000 евра. Договор.
063/232-757. (285955)

КУЋА, нова, Војловица, 180 ЈАБУЧКИ пут, ова кућа 109
КУПУЈЕМ старо гвожђе, за- квм, укњижена, 48.000
квм, подно грејање, вламрзиваче, фрижидере,
евра. 063/784-71-34,
сник, 79.000 евра. 065/258веш-машине, телевизоре.
063/771-75-96. (284964)
87-77. (286035)
064/158-44-10, 063/101-1147, долазим на адресу.
(286078)
Република Србије
МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
КУПУЈЕМ перје, старински
Број: 353-02-2302/2019-03
намештај, слике, сатове,
Датум: 18.11.2019.
стари новац, стрипове, фиБеоград
гуре, сифон флаше, старо
покућство. 335-930,
063/705-18-18. (286126)
КУПУЈЕМО обојене метале,
гвожђе, месинг, каблове,
веш-машине, замрзиваче,
телевизоре, долазимо.
061/206-26-24. (286170)

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

КУПУЈЕМО гвожђе, олово,
бакар, м3есинг, лименке,
веш-машине, замрзиваче,
телевизоре, долазим.
061/321-77-93. (286170)

Носилац пројекта „ЕКО МАБЕР ИНЖЕЊЕРИНГ”
д.о.о. Панчево, поднео је захтев за одлучивање о
потреби процене утицаја на животну средину
пројекта мобилног постројења за третман неопасног отпада на територији Републике Србије.

КУПУЈЕМ значке, ордење,
медаље, новац, сатове, пенкала. 013/313-458,
063/199-60-36, 064/481-1477. (285947)

Заинтересована јавност може да изврши увид у
садржину захтева 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/procenauticaja-na-zivotnu-sredinu/, и достави своје мишљење у року од 10 дана од дана објављивања овог
обавештења.

КУПУЈЕМО секундарну сировину, гвожђе, олово,
веш-машине, замрзиваче и
све остало. 061/322-04-94.
(286170)

Петак, 29. новембар 2019.

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

КУЋА, 125 квм, две јединице, 5,5 ари, Цара Душана.
064/075-23-67. (285952)
ПРОДАЈЕМ плац на Девојачком бунару, 39 ари.
063/450-172. (285992)

ПРОФЕСИОНАЛНО УПРАВЉАЊЕ
И ХИГИЈЕНСКО ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА

САМО 370,00 ДИНАРА
ПО СТАНУ
• Управљање стамбеним
заједницама

БАВАНИШТАНСКИ пут, 10
ари, викендица, струја, вода. (679), „Трем 01”,
063/836-23-83. (286003)
КУЋА на продају, Качарево, 100 квм, усељива.
064/172-86-12. (285820)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ кућу
у Иванову. 062/415-359,
064/828-36-26. (285775)
ПРОДАЈЕМ кућу са 19 ари
плаца, Банатско Ново Село.
063/887-84-00. (286017)

ОГЛАСИ

• Одржавање хигијене четири
пута месечно
• Деценијско искуство
у пословима са
стамбеним заједницама

УПРАВЉАЊЕ

• Наш тим брине за вас 24 сата

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

КАЧАРЕВО, на подају двоспратна комфорна кућа на
идеалној локацији.
063/401-052. (285895)

БРЕСТОВАЦ, нова, 84, приземна, усељива, 16.500.
(67), „Милка М”, 063/74428-66. (286194)
САМОШ, 137, 29,13 ари,
усељива, укњижена, 12.000.
(67), „Милка М”, 063/74428-66. (286194)

ПРОДАЈЕМ плац 16 ари,
Новосељански пут.
060/050-85-37. (286020)

ГРАЂЕВИНСКИ плацеви на
новој Миси. 060/155-59-30.
(286173)

НАЈПОВОЉНИЈЕ

ПОЧЕТАК Тополе, реновирана, 100 квм, 5 ари, 33.000,
договор. (396), „Лајф”,
061/662-91-48. (286101)

• Сирови вреоци
• Сушени вреоци
• Костолац
• Ковински

061/176‐34‐08

(2/285971)

ИСПОРУКА ОДМАХ
Бесплатна достава
на кућну адресу

ПРОДАЈЕМ кућу, три стамбене јединице, 8 ари плаца,
Горњи град. 063/829-89-48.
(286102/3)
СТАРЧЕВО, 10 ари, 240, са
локалом, 45.000. Стрелиште, плац 9 ари, 40.000.
(338), „Јанковић”, 348-025.
(286123)

ДВА И ПО ланца земље на
СТРОГИ центар, кућа 215
квм, 4 ара. (188), „UnaDalli”, новом црепајском путу.
061/691-74-32. (286128)
064/255-87-50. (2386033)

ПРОДАЈЕМ кућу у Баваништу, ЈНА 27. Тел.. 060/07518-28, новије градње, цена по
договору. (286065)

Стовариште „Близанци”

нуди све врсте

угља

(4/286078)

ЦЕНТАР, плац 18 ари,
210.000. (188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (2386033)

064/158-44-10, 063/101-11-47

УСЕЉИВА кућа, Старчево,
помоћни објекти, 9.5 ари,
КУЋА у Старчеву са три
укњижено, 1/1. 063/725-99стамбене јединице на 4 ара
37. (286072)
плаца, укњижене. 064/20304-24. (286147)
ВИКЕНДИЦА, Песак, ПР +
ПК, 206 квм, 10.62 ара, пре- ДВА ЛАНЦА земље, на велепа, 35.000. (67), „Милка
чито, међу винограде, доМ”, 063/744-28-66. (286194) звољена градња. Тел.
064/123-45-70. (286149)
БЛИЗУ центра, кућа са две
стамбене јединице, договор. 6 АРИ са старом кућом,
(396), „Лајф”, 061/662-91-48. близина центра, власник.
(286101)
064/136-42-00. (286166)
КУЋА 60 квм, Миса, 13.000
евра. 063/744-28-66.
(286175)

КУЋА, монтажна, нова, 70
квм, Миса, 15.000.
063/744-28-66. (286175)

КУЋА, прелепа, ПР + ПК,
ЕГ, Ново Село, 13,25 ари,
150. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (286194)
ПЛАЦ, Миса, 4.5 ара, Шарпланинска, темељ, папири,
19.500. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (286194)
МИСА, трособан, ПР, ТА,
45.000, гаража, остава, 100
квм. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (286194)

13

marketing@pancevac-online.rs

КУЋА 60 квм, Козарачка
10-а, 13.000. 062/830-2901. (286175)
КУЋА, 130 квм, две стамбене јединице, 29.000 евра.
062/830-29-01. (286175)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ кућу у ширем
центру Панчева, са плацем
преко 4 ара. Звати после 18
сати. 063/312-947. (285996)
КУПУЈЕМ стару кућу за рушење, у ширем центру Панчева, плац преко 4 ара.
062/370-831. (285996)
КУПУЈЕМ стару кућу од
власника. Центар Панчева.
065/817-42-64. (286004)

СТАНОВИ
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ дворишни стан
до улице, Жарка Зрењанина. Власник. 061/382-8888. (285710)
КОТЕЖ, 2.5, ЦГ, V, 47.000;
Тесла, дворишно, 34,
10.500. (338), „Јанковић”,
348-025. (286123)
СТРЕЛИШТЕ, двособан, 55
квм, III, ЦГ, 31.000, договор. (336), „Олимп”, 351061, 063/274-951. (286118)

СОДАРА, 74 квм, трособан,
45.000; 64 квм, двоипособан, 42.000. „Гоца”,
063/899-77-00. (286018)

ГРАЂЕВИНСКО-ИНДУСТРИЈСКО земљиште, 110
ари, 1.700 евра/квадрат.
Северна зона. 064/136-4200. (286166)

КУЋА 100 квм, реновирана,
Миса, Козарачка, 25.000
евра. 063/744-28-66.
(286175)
КУЋА, 100 квм, реновирана, усељива, 25.000 евра.
Козарачка 10-б. 062/83029-01. (286175)
МОНТАЖНА кућа, 70 квм,
нова, 15.000 евра. Козарачка 10-ц. 062/830-29-01.
(286175)
СТАРА кућа или плац 4 – 7
ари, у ширем центру Панчева,. 06+5/258-87-88,
066/299-666. (286001)
КУЋА, 260 квм, I спрат, поткровље, 1/1, М. Горког 10,
16.000 евра. 063/804-07-85,
060/551-11-71. (286176)

ДВОИПОСОБАН стан, 66
квм, строги центар, 58.000
евра. 064/171-22-70,
064/090-10-92. (286094)

НОВА МИСА, ниско приземље, посебан улаз, 49 квм,
24.250 евра. 063/304-222.
(286030)

КОТЕЖ 2, леп двособан,
уградни плакари и кухиња,
40.000. (396), „Лајф”,
061/662-91-48. (286101)

ДВОИПОСОБАН стан, на
Стрелишту, 66 квм, укњижен, централно грејање,
лифт, ПВЦ столарија, сигурносна врата, продаје га
власник. 063/376-191,
063/376-189. (286040)

НОВА МИСА, 180 квм, 1.5
арт, гаража, 60.000. (353),
„Премиер”, 063/800-44-30.
(286109)
СТАРА МИСА, 80 квм,
укњижено, 3.3 ара, 15.000.
(353), „Премиер”, 063/80044-30. (286109)

ЦЕНТАР, једнособан, 28
квм, 18.000. (188), „UnaDalli”, 064/255-87-50.
(2386033)

КОМПЛЕТНО реновирана
гарсоњера у Самачком,
приземље, 16.500 евра.
004673 64602-12 viber,
061/174-34-98. (286000)
КОТЕЖ 1, 45 квм, мањи
двособан, 35.500. „Гоца”,
063/899-77-00. (286018)

КОТЕЖ 1, двособан, 58
квм, III, 39.000. (188),
„UnaDalli”, 064/255-87-50.
(2386033)
НОВА МИСА, једнособан,
43 квм, 21.000. (188), „UnaDalli”, 064/255-87-50.
(2386033)

ДОО „Кутко” издаје локале од 50 квм до 250 квм, на
Новосељанском путу 37, у комплексу иза Максија.

ЦЕНТАР, новија зграда,
лукс стан трособан – троипособан, II, ЦГ, 68.000.
(398), „Кров”, 060/551-6450. (286056)
ШИРИ ЦЕНТАР, двособан,
55 квм, II, 35.000. (398),
„Кров”, 060/551-64-50.
(286056)
ЈЕДНОСОБАН, 38 квм, центар, салонски, сређен,
26.000 евра. (470), „Дива
некретнине”, 345-534,
064/246-05-71. (286060)

СТРЕЛИШТЕ, продајем
двособан стан, 54 квм, ЦГ,
31.000 евра. 064/222-4974. (286152)
ПРОДАЈЕМ стан, на Стрелишту и Котежу. 066/93700-13. (286153)

ТЕСЛА, 56 квм, ТА; ВПР, теСОДАРА, двоипособан, 71
раса, потребно реновирање,
квм, ЦГ, очуван. Тел.
33.500. (679), „Трем 01”,
Контакт: Љупко, 063/313-844,
061/102-27-46, 064/248-95- 063/836-23-83. (286003)
Маријана 063/693-944, Далиборка 063/693-291.
28. (286093)
ОМОЉИЦА, строги центар,
једноипособан, плац код
СОДАРА, троипособан, ЦГ,
Бање, 7,6 ари. 064/021-19ПРОДАЈЕМ
станове
у
Светозара
МилеVI, велика тераса, поглед
31. (и)
на реку. (679), „Трем 01”,
Издаје се магацински простор од 500 до 3000 квм.

063/836-23-83. (286003)
СТРЕЛИШТЕ, трособанс
гтан 4/5, ЦГ, две терасе,
власник, укњижен.
064/163-57-59. (285968)
КОТЕЖ 2, троипособан, ЦГ,
III, три собе спаваће. (679),
„Трем 01”, 063/836-23-83.
(286003)
ТЕСЛА, троипособан, дуплекс, новија зграда, ЦГ,
лифт, натркивен паркинг,
80.000. (396), „Лајф”,
061/662-91-48. (286101)
СТРОГИ центр, нов лтрособан, 73.000, нов троипособан у поткровљу, 70.000.
(396), „Лајф”, 061/662-9148. (286101)
ЦЕНТАР, новија градња, 45
квм, 34.000, једнособан,
гас. „Гоца”, 063/899-77-00.
(286018)
ШИРИ ЦЕНТАР, четворособан, новија градња, 91 квм,
III, ЦГ, лифт, 70.000,договор. (336), „Олимп”, 351061, 063/274-951. (286118)
ТРОСОБАН, Пепељаре, изузетно реновиран, 58 квм,
33.000 евра. (470), „Дива
некретнине”, 345-534,
064/246-05-71. (286060)

тића 5 и Војводе Радомира Путника 22/1.
Контакт: Маријана, 063/693-944,
Љупко – 063/313-844

СТРЕЛИШТЕ, једноипособан, ВПР, 48 квм, ЦГ,
26.000. (353), „Премиер”,
063/800-44-30. (286109)
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НАЈЈЕФТИНИЈА АУТО-ШКОЛА У ГРАДУ
ЦЕНА
за Б категорију
64.000 динара

ДВА ЧАСА ГРАТИС

013/334-345
Obaveštavamo javnost da je počeo sa radom KUTKO HOTEL
U sklopu hotela nalazi se 27 soba, restoran sa domaćom i internacionalnom
kuhinjom i kafe bar otvorenog tipa.

Biće nam čast i zadovoljstvo da nas posetite i isprobate specijalitete
koje sa pažnjom i ljubavlju svakodnevno pripremamo za Vas.
Moguće je organizovanje svih vrsta proslava kapaciteta do 100 ljudi.
Dobrodošli!

Pančevo, Masarikova br. 3
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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
СРЦА (ТТЕ и ТЕЕ)
dr sc. med.
Слободан Томић
Институт „Дедиње”

КОЛОР ДОПЛЕР ВРАТА, РУКУ, НОГУ
И АБДОМИНАЛНЕ АОРТЕ И
УЛТРАЗВУК ВРАТА И МЕКИХ ТКИВА
СВАКИ ПОЈЕДИНАЧНИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.500 динара
(Цене важе од 1. октобра)

др Ненад Маргитин
Општа болница
Панчево
АКЦИЈE

УРОЛОГИЈА
КОМПЛЕТАН УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.500 динара
УЛТРАЗВУЧНИ УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.500 динара
ПАКЕТ: КОМПЛЕТАН
УРОЛОШКИ + УЛТРАЗВУЧНИ
ПРЕГЛЕД Цена: 4.500 динара
(Цене важе од 1. октобра)

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

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

ПАКЕТ 3
• АНАЛИЗА AST
• АНАЛИЗА ALT
ПАКЕТ 4
• АНАЛИЗА CRP

Цена: 90 динара
Цена: 90 динара
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!

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ
АБДОМЕНА И МАЛЕ КАРЛИЦЕ
др Жељка Ковачевић
Клинички центар
Србије

– ЗА ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ ОРУЖЈА
– ЗА ВОЗАЧЕ (АМАТЕРИ, ПРОФЕСИОНАЛЦИ,
ВОЗАЧИ ТАКСИЈА, ВИЉУШКАРИСТИ, ИНСТРУКТОРИ)
– ЗА УПРАВЉАЊЕ МОТОРНИМ ЧАМЦЕМ

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

•
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СТАНОВИ

ОГЛАСИ

ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру, центар, wi/fi, паркинг,
одмах усељива, повољно.
060/691-88-23. (286108)

Knjižara i daroteka

ПОНУДА

КОТЕЖ 2, двоипособан,
ЦГ, дуплекс, 70 квм, IV,
41.000. (353), „Премиер”,
063/800-44-30. (286109)

Veljka Petroviýa 9,
9 Strelište
Vas poziva 29. i 30. 11. na
proslavu 3. roĀendana!
Svaki kupac ima 20%
popusta na sve artikle
ikl iiz
našeg raznolikog asortima.

ТЕСЛА, Авив, једнособан,
III, ЦГ, 35 квм, 29.500.
(353), „Премиер”, 063/80044-30. (286109)
ПРОДАЈЕМ стан, дворишни, у центру, 46 + 30 квм,
за адаптацију. Тел.
064/303-35-46. (286183)
ПРОДАЈЕМ стан, новоградња, 87 квм, гаража, шири
центар. 063/638-677. (286186)
ТЕСЛА, трособан, IV, ЦГ,
88, 55.000. квалитетан. (67),
„Милка М”, 063/744-28-66.
(286194)

ЦЕНТАР, двособан, IV, 55
квм, сређен, ЕГ, фул,
40.000. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (286194)
ТЕСЛА, двособан, 54, IV,
TA, староградња, 35.000.
(67), „Милка М”, 063/74428-66. (286194)

СТАНОВИ

[osim na akcijske proizvode]

Požurite i vidimo se!
АГЕНЦИЈИ „Милка М” потребне некретнине, станови, куће, плацеви, брза реализација. (67), 063/74428-66. (286194)
КУПУЈЕМО станове на свим
локацијама. „Олимп”, 351061, 063/494-898, 064/23436-01. (286118)
АКО ЖЕЛИТЕ да хитно
продате стан, позовите
060/551-64-50. Брза куповина. (286059)

ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ једнособан или
једноипособан стан, исплата одмах. 064/385-31-15.
(285207)

СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

ИЗДАЈЕМ стан, 46 квм, на
Котежу 2. 062/271-124
(СМС)

ПРОДАЈЕМ ПОСЛОВНИ
ПРОСТОР од 1.500
квадрата на парцели
од 5.200 квадрата.

Тел. 063/247-346
(3/286057)

КУПУЈЕМ мањи стан, ниже
спратности, на Стрелишту
069/251-57-57. (286079)

КУПУЈЕМО станове, куће,
исплата одмах. (679),
„Трем 01”, 063/836-23-83.
(286003)

marketing@pancevac-online.rs

ИЗДАЈЕМ једнособан
функционалан празан стан
на Тесли, близу Авива, на
дуже, високо приземље, ЦГ,
прелеп. 063/10605-47.
(СМС)
ИЗДАЈЕМ двособан стан,
ЦГ, Котеж 2. Тел. 063/74468-09. (286114)

ИЗДАЈЕМ једнособан намештен комфоран стан, ЦГ,
кабловска, интернет, интерфон, 170 евра, депозит.
063/246-509. (285961И)
ИЗДАЈЕМ празан двособан
стан, кућа – центар.
064/296-24-47. (285988)
ИЗДАЈЕМ једној особи намештену гарсоњеру у кући,
Стрелиште, ТА. 063/82161-83. (285994)
ИЗДАЈЕМ смештај за раднике, самце, студенте, раднички смештај. Центар.
063/502-211. (185997)
ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру на Тесли, преко пута Авив парка. 064/439-6007. (286008)
НАМЕШТЕНА гарсоњера,
28 квм, са грејањем, пожељно пензионер. 063/19199-96. (286010)
ИЗДАЈЕМ собе за раднике
и самце. 064/305-73-01.
(1860289
ЛУКСУЗАН, комплетно
опремљен двособан стан на
Котежу 2. Моб. 063/70111-31. (286029)
ИЗДАЈЕМ стан, 70 квм, III
спрат, празан. Тел.
063/319-133. (285785/р)
ИЗДАЈЕМ намештен дворишни стан, 28 квм, Содара.
065/469-57-95. (286039)
ИЗДАЈЕМ дворишни стан,
намештен, ТА, центар, ђаци, радникци, депозит.
061/182-37-90. (286048)
ЈЕДНОСОБАН стан за издавање. 0’64/145-47-48,
061/`175-00-15. (286030)

AKCIJA!

ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру, цењнтар, ТА, wi-fi,
120 евра. 069/113-00-73.
(286058)

28.11-4.12.2019.
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ТЕСЛА, двособан стан, намештен, ЦГ, кабловска, интернет. 065/474-14-74.
(286061)

99

449

RSD

19.99

RSD

489.99

--50%

ИЗДАЈЕМ стан, 50 квм,
опремљен, Котеж 1.
064/158-15-90. ((286074)
ИЗДАЈЕМ велики комплетно намештен стан. Карађорђева. 064/994-13-16.
(286097)

Kupus glavica

Svinjska plećka bez kosti

1 kg

1 kg

6499

6499

76.99

99.99

RSD

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру, Котеж 1, први спрат, намештена. 064/320-84-32.
(286132)

RSD

-15%

ИЗДАЈЕМ једнособан стан,
преко пута „Авива”.
066/631-42-31, 013/631423. (286156)

-35%

ИЗДАЈЕМ двособан стан,
центар, гас, намештен.
064/320-84-32. (286132)
ИЗДАЈЕМ стан на Тесли, 52
квм, први спрат. 063/80317-84, звати од 16 до 18 сати. (286168)

Jogurt 0,1%mm
Mlekara Pančevo

Čajna kobasica
Montella rinfuz

1 kg

100 g

9999

5799

139.99

68.99

-28%

ЛОКАЛИ
ИЗДАЈЕМ локал 180
квм,Ново Село, погодан за
магацински простор, продавницу, 100 евра/месечно.
063/301-219. (286068)

RSD

RSD

ИЗДАЈЕМ кућу са двориштем, стара Миса.
060/011-96-66. (286178)

-15%

ИЗДАЈЕМ два сређена пословна простора од 170
квм и 75 квм, на Јабучком
главном путу. Viber 076
425-03-02. (285100)

Sok koktel La Vita,
više vrsta
2l

Pivo Lowenbrau limenka
0,5 l

ИЗДАЈЕМ локал 40 квм, и
стан 40 квм, преко пута новог „бувљака”. Издајем само у комплету стан и локал.
066/352-300. (286014)
ИЗДАЈЕМ локал 110 квм из
два нивоа, Војводе Путника
29. 063/278-250. (286043)

ТАМИШ капија, локали за
издавање, 107 – 200 квм.
063/338-332 (284185)

Потребна женска особа
за посао

ПОСЛОВОЂЕ
у ћевабџиници

ИЗДАЈЕМ локал 23 квм,
код Аутобуске станице.
352-105. (206105)
ИЗДАЈЕМ локал од 86 квм,
код Аутобуске станице.
063/278-421. (285701)
ИЗДАЈЕМ/ПРОДАЈЕМ локал на Зеленој пијаци.
064/116-38-83. (286173)

Плата у зависности
од искуства + пријава
+ топли оброк.

ИЗДАЈЕМ канцеларијски
простор, 35 квм, Његошева
1. 066/346-690. (286191)

Ћевабџиница

ИЗДАЈЕМ локал, центар
Стрелишта код Смартблока,
сређен, одлична локација.
064/006-43-33. (285894)

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

ЦЕНТАР, канцеларија локал 12 квм, укњижен,
10.000 евра. „Дива некретнине”, 345-534, 064/24605-71. (286060)
ПРОДАЈЕМ локал у центру,
Змај Јовина 5-б, изузетан,
39 квм, 36.000 евра.
064/217-79-88. (285769)

ИЗДАЈЕМ локал у Немањиној 8 код „Шпица”.
065/853-93-29. (286016)

ПОТРЕБНЕ раднице за рад
у маркету Идеал, на Стрелишту. 013/333-160,
063/106-02-84. (285608)

ПОТРЕБНЕ раднице
за рад у кухињи
и за роштиљем.
Почетна плата за
раднике са искуством
50.000 + пријава
+ топли оброк,
без искуства 45.000 +
пријава + топли оброк.
Ћевабџиница „Хало Лековац”

Тел. 063/897-55-04

(6/284892)

ПОНУДА

АУТОПРЕВОЗНИКУ потребан возач камиона Ц и Е
категорије. 063/286-914,
Ђорђе. (286087)

ПОТРЕБНА радница за рад
на пијаци. 065/305-96-23
(СМС)

ПОТРЕБАН радник у аутоперионици. Звати на
064/646-66-10. (ф)

ПОСАО
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ПОСАО

ОГЛАСИ

HIRURGIJA, INTERNA MEDICINA,
NEUROPSIHIJATRIJA

ПОНУДА

ПОТРЕБНЕ девојке за рад у
кафићу. Звати на 013/331241. (ф)

Ž. Zrenjanina 125, Pančevo

Telefoni: 013/351-551,
064/133-54-98, 060/433-54-98
ПОТРЕБАН човек за живот
на салашу. 063/321-506.
(285936)

CAFFE FLAMINGO тражи
девојку за рад, са искуством. 069/364-10-04. (286139)
ДОО „Ауто Оаза” сервис и
продаја акумулатора, потребан радник. 063/234419. (286144)

ПОТРЕБНА радница у пекари, Ул. Вељка Пњтреовића 12-а. 063/130-75-40.
(285973/4)
ПОТРЕБНА радница са искуством у продавници мешовите робе, разговор заказати на 063/341-770, Pro
trade. (286090)

Грил бар „Митинг”
потребан

радник за рад у кухињи
060/315-96-10
ПОТРЕБНА радница за ра у
трафици код Спортског
центра у Панчеву. 064/85383-50. (286099)

РЕСТОРАН „Падрино”, потребна конобарица или конобар за стлани посао.
066/372-774, 013/334-000.
(286006)
ПОТРЕБНА девојка за рад
на бувљаку. 064/132-98-12.
(285942)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгушења канализације, адаптасције купатила, сервис.
013/377-930, 063/115-7167. (286045)
ОЗБИЉНА, поуздана жена
чувала би старо лице.
063/707-19-88. (286067)
ИЗВОЂЕЊЕ свих врста грађевинских адова. 064/86625-76, 013/361-601. (286082)
ОРЕМ баште. 063/809-3589, Јован. (286086)
ТВ и сателитске антене,
монтажа, ИПТВ и антена
плус, дигитализасција ТВ-а.
064/866-20-70. (286096)

РЕСТОРАНУ потребна помоћна радница у кухињи.
063/835-08-48. (286172)

ДРЖИМ приватне часове
енглеског језика ученицима
основне школе. Тел.
061/148-79-38. (286100)

ПЕКАРИ у Старчеву потребан возач, ноћна смена, Б
категорија. 063/307-996.
(286172)

ЕЛЕКТРИЧАР, поправке
бојлера, шпорета, индикатора, разводних табли, инсталација. Мића. 064/31044-88. (285697)

ПОТРАЖЊА

ШЉУНАК, песак сејанац
одвоз шута малим кипером
до два кубика. 064/664-8531, 013/342-338 (СМС)

ПРАЊЕ намештаја, подова,
прозора. Договор. 064/11093-62. (СМС)

ГРИЛ „БУМ” ЋЕВАБЏИНИЦИ потребне жене за рад на
роштиљу и помоћно особље.
064/323-92-77. (286055)

ФИЗИОТЕРАПЕУТ нуди
своје услуге. 060/314-1380, Ђорђе. (285184)

МЕЊАМ пелене, нега покретних, непокретних. Тел.
061/660-31-84. (286069)

потребан

АУТОМЕХАНИЧАР
и ВУЛКАНИЗЕР

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгушење судопере, купатила,
адаптације, поправке, замене, одмах. 013/331-657,
064/495-77-59. (286113)
СПРЕМАЊЕ кућа, станова,
канцеларија, локала, одговорна особа. Панчево,
061/613-11-73. (2186157)

АЛУ ПВЦ столарија, ролетне, комарници, венецијанери, тракасте завесе, уграђујем, поправљам. 063/88225-09. (285592)
КОМБИ превоз робе, грађевинског материјала, селидбе. Иван. 064/243-8285. (285436)

ТАПЕТАР који пресвлачи
намештај, са искуством,
тражи посао. 064/120-7764. (286138)

Контакт тел. 013/348-422, 063/271-703

ОДВОЗИМ шут, чистим таване, подруме, дворишта и
соталог. 061/148-01-31.
(285482)

ТЕПИХ сервис, дубинско
прање тепиха, намештаја.
Комора. 302-820, 064712963-79. (286154)

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту
животне средине, на основу члана 20. Закона о
процени утицаја на животну средину („Службени
гласник РС”, бр. 135/04)

ОДГУШЕЊЕ купатила, кухиња и канализационих цеви машинским путем.
062/640-741. (285536/р)

ОБАРАЊЕ стабала, рушења
кућа, шупа, одношење ствари, чишћења подрума, итд.
060/035-47-40. (286131)

О ГЛ А Ш А ВА
јавни увид студије о процени
утицаја на животну средину
Носилац пројекта НИС а.д. Нови Сад, улица Народног фронта бр. 12 из Новог Сада, поднео je захтев за давање сагласности на студију о процени
утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА Замена горионика на пећима BA-2401 и BA-2402, у склопу
Рафинерије нафте Панчево на кп. бр. 3559 КО
Војловица СО Панчево.
Подаци и документација из захтева носиоца пројекта могу се добити на увид радним данима од 10 до
14 сати у просторијама Покрајинског секретаријата
за урбанизам и заштиту животне средине, Булевар
Михајла Пупина 16, Нови Сад (приземље, канцеларија бр. 39) и у просторијама Градске управе Панчево, Улица Трг краља Петра I бр. 2–4, до 20. 12.
2019. године. године. За време трајања јавног увида заинтересована јавност може у писменом облику поднети примедбе и мишљења на изложену студију о процени утицаја на адресу Секретаријата.
Јавна расправа и презентација одржаће се 23. 12.
2019. године у згради Владе АП Војводине (приземље, канцеларија бр. 39) у 12 сати.

АЛУ-ПВЦ столарија, ролетне, комарници, венецијанери, гуртне. Уграђујем/поправљам. 064/181-25-00.
(285976)

СПРЕМАЊЕ и чишћење
станова, пеглање веша.
061/412-44-50. (286135)
ПРУЖАМ помоћ старијим
лицима, помоћ у кући.
063/160-75-19. (286140)

КАМИОН кипер, превоз
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
шљунка, песка, сејанца, рирадови, кречење, глетовање,
зле, утовар и одвоз шута.
столарија, веома повољно.
060/474-74-57. (286163)
064/280-26-15. (283511/р)
ВОДОИНСТАЛАТЕР, уградња, одржавање воде, канализације, кабине, славина,
бојлера, котлића. 063/83684-76. (283511/р)

ШЉУНАК, песак, сејанац,
одвоз шута малим кипером
до два кубика. Лаза.
065/334-23-38. (286167)

ДРВОСЕЧА, исећи ће моторном тестером свако дрво које вам смета. 063/369846. (285963)

ЧИСТИМО таване, подруме, шут, радимо све послове. 061/631-51-46. (286170)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: купатила, поправке/преправке,
реновирање, вентили, славине, одгушење. 061/193009. (285962)
МАТЕМАТИКА, статистика,
физика, информатика,
пријемни, месечно плаћање, професор. Центар,
013/353-569, 061/603-9494, 066/405-336. (286107)

без стреса!!! Борис,
063/253-028, 064/444-6674. bomboncicb@gmail.com,
www.selidbe-bomboncic.com (286012)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић” –
Борис, комбијем и камионом, Војводина, Србија, са
или без радника. 063/253028, 064/444-66-74. (286012)

ПОСАО

МАРКЕТ „Цеца” – потребне
раднице. 060/555-11-73.
(285979)

АУТО-СЕРВИСУ „КРТОЛА” Панчево

СЕЛИДБЕ, превоз робе,
мерцедес камионом, радници, повољно. Вук. 063/278117, 064/176-91-85. (285047)

ПРОИЗВОДЊИ прехрамбених производа потребан
радник на паковању.
063/289-388. (286186)

МАЛТЕРИСАЊЕ, зидање,
реновирање, кровови, бетонирање, стиропор, бавалит
фасаде, повољно. 063/86580-49. (285734)

МОЛЕРИ потребни за рад у
Београду, услови одлични.
Тел. 062/564-494. (286162)

СЕЛИДБЕ, превоз аута, мотоциклова, робе, изнајмљивање ауто-комби приколица. 062/816-66-78. (286180)

НУДИМ услугу чувања полупокретних и непокретних
особа и деце са посебним
потребама. 062/869-50-31,
Љиљана. (286169)

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

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгушење купатила, канализације, водоводне адаптације, замена вирбли, вентила, батерија, санитарије, све за воду,
0-24 сата. Пензионерима
екстра попуст. Долазим одмах. 013/348-139, 063/81174-89, Јовичин. (286047)

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

(7/274828)

ПОТРЕБНА сарадница за
рад у бифеу у центру Панчева. За преподневну смену. 061/284-51-54.
(285738)

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)

МАТЕМАТИКА, визика, хемија, механика, часови.
Тел. 251-19-81, 063/85222-43. (285957)
СТОЛАРСКЕ и браварске
услуге. Александар.
064/157-20-03. (285956)
ЧИШЋЕЊЕ олука, висински
радови на крову. 065/53524-56. (285989)

ТУРИСТИЧКОЈ агенцији потребан агент продаје туристичких аранжмана. Обавезно искуство. CV послати на
sunkisstravelsrb@gmail.com
(285104/5)

ДУО „Добра стара времена” тражи кларинетистукињу или виолинисту-кињу.
061/412-44-50. (286135)
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РОЈАЛ МГ: уградња/поправке; ролетне, комарници, венецијанери, све завесе, тенде, хармо-врата, роло-заштита. 063/816-20-98,
013/351-498. (286071)
ЕЛЕКТРИЧАРСКЕ услуге,
електроинсталације, израда
нових, преправка, поправка старих расвета.
063/644-353. (285937)

ПОПРАВКА беле технике,
монтажа и сервис клима
уређаја. Овлашени сервис,
„Фриго Пеђа”, 013(301-300,
063/771-24-16. (286007)

РАДИМО зидање, бетонирање, поправка старих, нових кровова, разне изолације. 013/664-491,
063/162-53-89. (286015)
СЕЛИДБЕ и превоз робе
„Бомбончић” – Борис – комбијима, камионима, екипа
радника, монтажа, демонтажа, паковање ствари, кутије
за паковање, фолија за заштиту намештаја. Селите се

СЕЛИДБЕ „Бомбончић” –
Борис – комбијима, камионима, професионално, екипа радника, све релације
по Србији. 063/253-028,
064/444-66-74.(286012)
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 (286012)
ВЕШ-МАШИНЕ, фрижидере, замрзиваче, климе, шпорете, бојлере, ТА пећи поправљамо квалитетно са гаранцијом. „Фриготехник”,
013/361-361, 064/122-6805. (286185)
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С великом тугом обавештавамо вас да је
22. новембра, у 65. години преминула наша
драга

22. новембра, у 86. години, преминуо је наш драги

На основу одлуке директора Штампарија „6. октобар” доо Панчево, расписује

ОГЛАС
за следећа радна места:
1. РАДНИК У ПРОИЗВОДЊИ

3 извршиоца

2. ОПЕРАТЕР НА МАШИНИ

3 извршиоца

Вашу пријаву са радном биографијом слати на
адресу: Штампарија „6. октобар” доо Панчево,
Кајмакчаланска 34, или на email:
jovanaosap@6oktobar.co.rs у року од осам дана од
дана објављивања огласа. За све информације
можете се обратити на број телефона: 069/44456-63.

ЗОРКА ЧОК

САВА ПРВАНОВ

1955–2019.

1934–2019.

Ожалошћени: син ЂУРА, унука ИВАНА и снаја СЛАЂАНА
Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту
животне средине, на основу члана 20. Закона о
процени утицаја на животну средину („Службени
гласник РС”, бр. 135/04)

Њени најмилији: супруг ЛУЦИЈАН
ћерке ДОРИНА и ДАНИЈЕЛА
са породицама

(34/286019)
(4/285944)

Последњи поздрав

ОГЛАШАВА
јавни увид студије о процени
утицаја на животну средину
Носилац пројекта НИС а.д. Нови Сад, улица Народног фронта бр. 12 из Новог Сада, поднео je захтев
за давање сагласности на студију о процени утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА Замена горионика на пећима BA-2101 и BA-2301, у склопу Рафинерије нафте Панчево на кп. бр. 3559 КО Војловица
СО Панчево.
Подаци и документација из захтева носиоца пројекта могу се добити на увид радним данима од 10 до
14 сати у просторијама Покрајинског секретаријата
за урбанизам и заштиту животне средине, Булевар
Михајла Пупина 16, Нови Сад (приземље, канцеларија бр. 39) и у просторијама Градске управе Панчево, Улица Трг краља Петра I бр. 2 - 4, до 20. 12.
2019. године. године. За време трајања јавног увида заинтересована јавност може у писменом облику поднети примедбе и мишљења на изложену студију о процени утицаја на адресу Секретаријата.
Јавна расправа и презентација одржаће се 23. 12.
2019. године у згради Владе АП Војводине (приземље, канцеларија бр. 39) у 13 сати.

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

ОГЛАШАВА
ИЗЛАГАЊЕ НА РАНИ ЈАВНИ УВИД
План детаљне регулације за изградњу складишта за привремено одлагање опасног отпада на делу кат.парцеле бр.3576 КО Војловица, у
оквиру комплекса НИС“Рафинерија нафте Панчево“ у Панчеву
Излаже се на рани јавни увид План детаљне регулације за изградњу складишта за привремено одлагање опасног отпада на делу кат.парцеле бр.3576
КО Војловица у оквиру комплекса НИС „Рафинерија
нафте Панчево” у Панчеву (у даљем тексту План).
Рани јавни увид Плана, одржаће се у трајању од
15 дана и то почев од 29. 11. 2019. године.

ДРАГАН
ВУЧЕТИЋ

ЗОРКА ЧОК

САВИ ПРВАНОВУ
Чувамо Вас у сећању с љубављу и поштовањем.
МАЈА ГРУЈИЧИЋ са породицом

Последњи поздрав од комшија МИРЕ и ТОМЕ са
породицом

(21/285980)

(5/285944)

Нека те у тишини
вечног мира прати
наша љубав јача од
заборава.
Сестра ВЕРА
са децом

Последњи поздрав

(9/285954)

УСЛУГЕ
СЕЛИДБЕ, превоз друге робе, Панчево-даље, цена договор. 013/366-843,
063/193-22-29. (2851741)
БАЛТОКАД када, обнова
глазуре, пластифицирање,
гаранција. Www.baltokad.co.rs 065/347-55-02,
011/288-30-18. (284156)
СЕЛИДБЕ, транспорт комбијеми камионом, демонтажа, монтажа намештаја,
изношење непотребних
ствари, кутије за паковање.
064/047-55-55. (285839)
ЕЛЕКТРИЧАРСКЕ услуге,
електро инсталације, израда нових, преправка, поправка старих, расвета.
063/644-353. (284960)
ПОПРАВКА беле технике,
монтажа и сервис клима
уређаја. Овлашћени сервис
„Фриго Пеђа”, 013/310-300,
063/771-24-16. (284582)
МОЛЕРСКО-ФАСАДЕРСКИ, гипсарски радови, поставка ламината, керамике,
проверите. Тип-топ +.
062/816-66-78. (286180)

РАЗНО
ДИМЉЕЊЕ сланине, меса и
месних прерађевина услужно. 063/179-01-78. (286158)

САВИЦА МАРИН

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

ОГЛАШАВАМ изгубљеном
дозволу за управљање моторним чамце, број
44726/09 од 7. 8. 2009. године на име Бојан Милетић.
(286161)
УПОЗНАО бих слободну жену до 55 година, могућ брак.
064/372-94-71. (286002)

ФЕЛДЕШИ
ЛАЦИЈУ

ЛАЦИ

Твоја СИЛВАНА

Нека те анђели чувају

срећан повратак у
бестелесно постојање, у срцима те чувамо заувек!
ЛИНДИ, НОРМАН,
КРИС и СЕБИ

(99/286171)

(71/286117)

(72/286117)

Када су све олује прошле уместо да уживамо
у најлепшем заласку сунца наше старости, ти
ме 25. новембра 2019. напусти и препусти ме
вечном мраку моје жалости

од сестре МАРИЈЕ
и зета ТОНИЈА
ЛИГЕТИ.

Последњи поздрав ујаку

САВИЦА МАРИН

ФЕЛДЕШИ
ЛАЦИЈУ

Имала сам, имам и имаћу најбољег тату на
свету.

од сестричине МАРИЈЕ,
АТИЛЕ, АТИЈА
и РОБИЈА

Твоја ћерка АНЕТА

Заједно смо у светлости
Божанске љубави!

(100/286171)

(73/286117)

Са великом тугом опраштамо се од нашег сина и
брата

Наведени плански документ, биће изложен на рани
јавни увид, у згради Градске управе Града Панчева, ул. Трг краља Петра I бр. 2–4, у холу на шестом
спрату, као и у канцеларији 609, сваког радног дана
од 10 до 13 сати. Све информације у вези са огласом могу се добити путем телефона 013/353-304
План ће бити доступан јавности и у дигиталном
облику, у трајању раног јавног увида, на званичној
интернет страници Града Панчева.

Драги ујка

1966–2019.
У дубокој жалости отац ПЕТАР, мајка МАРА,
браћа ВЛАДИМИР и АЛЕКСАНДАР са својим породицама
(67/286110)

ФЕЛДЕШИ
ЛАСЛУ
од сестре РЕНАТЕ
са породицом
(76/286119)

Последњи поздрав

ЛАСЛО
ФЕЛДЕШИ

САВИЦЕ МАРИНА

Последњи поздрав

Последњи поздрав
брату и стрицу.
ТИБИ и ТИЈАНА
(75/286117)

ФЕЛДЕШИ
ЛАЦИЈУ
Породице: ЛЕГИТИ,
БАЛИНТ, BAIOCCI,
СИМИЋ и АLLORI.
Почивај у миру.
(74/286117)

ПО ПУСТ на цене огласа и читуља одобравамо свим радним данима осим средом
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Драги наш

РАЈНА РУНИЋ
РАТОМИР ЛОЈАНИЧИЋ

1937–2019.

После тешке болести преминуо је

1945–2019.
24. новембра 2019. године престало је да куца велико и племенито срце наше вољене супруге, мајке и баке

преминуо је 23. новембра 2019.
Ожалошћени: супруга МАРИЈА,
ћерка НАДА и унук МАРКО

Ожалошћени: супруг ДУШАН, син ВЛАДО, снаја АЛЕКСАНДРА
и унуци МИЛИЦА и МАРКО

(29/285999)

(25/285986)

ДРАГАН ВУЧЕТИЋ БАТА

Последњи поздрав
пријатељу

1952–2019.
Сахрана је обављена 21. новембра 2019.
године.

РАЈНА РУНИЋ
Вечно ћеш остати у нашем сећању.

РАТОМИР ЛОЈАНИЧИЋ
ЛОЈА
Последњи поздрав легенди.
Другари из „Електролизе”
(38/286025)

Последњи поздрав
драгом

Последњи поздрав
вољеном другу

Твоји пријатељи: ЂИНА, ЂОЛЕ, ИВАН и САЊА

ИВИЦИ
БОГДАНОВУ

(32/286011)

ИВАН БОГДАНОВ
1945–2019.

ДРАГАН ВУЧЕТИЋ

(18/285978)

Наш вољени преминуо је 20. новембра, али ће
заувек живети у нашим срцима.
Последњи поздрав

ЛОЈИ

РАТКУ
ЛОЈАНИЧИЋУ

од БРАНКА ПУРИЋА
са породицом

Памтићемо заувек његову доброту и племенитост.
ВЛАДИМИР
са породицом

(41/286032)

(91/286151)

(8/285953)

20. новембра упокојио се мој једини брат

Био си човек великог
срца и увек ће нам
недостајати твоје шале, пажња, брига, добродошлица.
Породица
ГАРДИНОВАЧКИ:
ЈАСМИНА, ИЉА,
МИРА и НИКОЛА

Ожалошћени: супруга САВКА,
син ЗДРАВКО, снаја МАЈА
и унуци НИКОЛА и НЕМАЊА

Ожалошћени: супруга САВА, синови ВЛАДИМИР
и АЛЕКСАНДАР, снаје МАРИНА и САША, унуке
ЈОВАНА, ИВАНА, МИЛИЦА, ДУЊА и ВАЊА

Провели смо заједно најлепше и најтужније тренутке у животу.
Увек ћеш бити у нашим мислима и срцу.
МЕЛА, КОКАН и породица РАДОБОЉА
(92/286155)

(17/285978)

Последњи поздрав брату

21. новембра изненада нас је напустио наш вољени

ЈОВО ПЕРИЋ
БРАЦА
1937–2019.
преминуо 22. новембра 2019.
Ожалошћена: супруга
МАРИЈА, ћерке
ТАТЈАНА и ДРАГАНА
и унуци
АЛЕКСАНДРОС и
ИЛИЈА и унука ХАНА

ОЛГИЦА ЛАЗАРЕВИЋ
1960–2019.

ИВАНУ БОГДАНОВУ
Ожалошћени: сестра ЈЕЛИЦА и зет БЕЛА са децом
(19/285978)

Хвала ти на свему што си учинио и за све чему си
нас научио.
Прерано си отишао. Остаћеш нам заувек у срцу.
Много те волимо.
Дивном оцу и најбољем деди: син САША, ћерка
ТАТЈАНА и унук ОГЊЕН

Последњи поздрав

(52/286070)

Увек ћеш живети у нама.
С љубављу и поносом чувамо успомену на тебе.

ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ

79/286125)

Последњи поздрав

ИВАНУ БОГДАНОВУ

Брат ДРАГАН, снаја ВЕСНА са породицом, брат
НЕБОЈША и снаја ВЕСНА са породицом

Ожалошћена фамилија НИШИЋ
(20/285978)

(90/286148)

Отишао је мој друг од детињства

Последњи поздрав

ТРИВО КОВАЧЕВИЋ
Последњи поздрав од комшија у Цвијићевој 4

БРАЦИ

(30/286005)

Хвала ти за све лепе
тренутке које смо
провели заједно.

БРАЦИ
од синова МИЛОША БОКСЕРА, ЖИКЕ, МИТРА,
КАЛЕТА и ВЛАДЕ

(33/286013)

ЉИЉА и БРАНКО
(45/286051)

ИВАН БОГДАНОВ

Обавештавамо кориснике наших услуга да на

1945–2019.

цене огласа и читуља одобравамо

Мирно почивај.
ВЛАДИМИР ИВКОВИЋ БАТА са породицом
(10/285959)

ПО ПУСТ свим радним данима осим средом.
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ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
21. новембра 2019. године, изненада нас је, у 45. години, напустио наш вољени
син, супруг, отац и брат

Обавештавамо родбину, пријатеље и познанике да је наш вољени супруг,
отац и деда, изненада преминуо у 65. години, 19. новембра 2019. године

САША ЈОВИЋ
Оставио си неизбрисив траг а нас да вечно тугујемо.
Живећеш заувек у нашим срцима.
Неизмерно те воле: мајка ДРАГИЦА, супруга ЉУБИЦА, синови АЉОША и УРОШ
и сестра САЊА са породицом
(61/286104)

Последњи поздрав

МОМИР ЂАКОВИЋ

САША

Сахрана је обављена 23. новембра 2019, на војловачком гробљу.

САШИ

„Неочекивано је отишао и мирно заспао...
Сада ће се умирити његово храбро, велико и добро срце и одморити
његове вредне руке”
У нашим тужним срцима остаће празнина и бол и сећање на његову
племенитост, љубав и пожртвовање.

Вољени никада не
умиру.
Од тетке ЈАСМИНЕ и
браће СТЕВАНА
и ЗОРАНА

Душо моја био си ослонац, снага, љубав мог живота.
Бол је неописива, речи утехе нема, свет је стао.
Чезнем за твојим додиром, погледом, осмехом,
пољупцима. Милице моја бићеш поносан на наше дечаке а ми ћемо заувек чувати успомену на
твоје дивно срце и доброту.
Твоји: ЉУПКА, АЉОША и УРОШ

(81/186127)

Супруга ЈАГОДА, ћерке ДРАГАНА и МИРЈАНА,
зетови СРЂАН и АНДРЕЈ и унучићи ЈУЛИЈА, БОРИС и ИГОР

(62/286104)

Нашем вољеном

(93/286165)

Последњи поздрав зету

САШИ ЈОВИЋУ
САША
ЈОВИЋ

Никада те нећемо преболети.
Твоји: САЊА, СЛАВИША, АЛЕКСА и СТРАХИЊА
(63/286104)

Последњи поздрав
Салету од колеге из
Ауто школе „Академик”.

Последњи поздрав драгом зету

МОШИ
од МИЛИЦЕ и ДРАГАНА

МОМИР
ЂАКОВИЋ

МОМИР
ЂАКОВИЋ

(94/286165)

Последњи поздрав брату

(44/286046)

Последњи поздрав
Моши од РАЈКА БОРЕНОВИЋА са породицом

Последњи поздрав
Моши од НИКОЛЕ
БОРЕНОВИЋА са породицом

(86/286142)

(87/286142)

САШИ ЈОВИЋУ
Остаћеш заувек у нашим срцима.
СВЕТОЗАР, БЛАГИЦА и ТЕОДОР
(64/286104)

Последњи поздрав драгом

Туга, заувек ћеш бити у нашим срцима

МОМИРУ

САША ЈОВИЋ
1974–2019.

од брата ВИТОМИРА и снаје СМИЉАНЕ
(95/286165)

Куме... брате, оде а
толико тога смо имали још да урадимо...

Последњи поздрав брату

САША ЈОВИЋ

САШИ ЈОВИЋУ

Последњи поздрав брату, ујаку и другу од породице ДРАКУЛИЋ

Почивај у миру.
Стриц ЂУРА ЈОВИЋ са породицом

(16/285975)

Свом бати

Твој кумашин ЗОКА,
МАТЕЈА и ОГЊЕН

(77/286120)

(89/286146)

Драги наш

Последњи поздрав

МОМИРУ
од брата ДРАГЕ
(96/286165)

Последњи поздрав драгом колеги

САША

САШИ ЈОВИЋУ
МИЛЕНКУ
САВКОВИЋУ
од сестре САВКЕ
са породицом

МОМИРУ ЂАКОВИЋУ
од колектива ЈКП „Хигијена” Панчево
(51/ф)

(35/286021)

Колектив Агенције АМЦ „Стари град”

Чуваћемо заувек успомену на твоју неизмерну
доброту.
Таст ДУШАН и ташта МИРЈАНА

(97/286160)

(65/286104)

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

Петак, 29. новембар 2019.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
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3
Тужна срца обавештавамо родбину и пријатеље да је 21. новембра
2019. године, у 75. години, преминула наша драга

ТОМКА ПУРИЋ
1949–2019.

Сахрана ће се обавити 29. новембра 2019, у 13 сати, на Новом
гробљу.
Бол и туга се не мере речима који пролазе већ празнином која
је остала твојим одласком.
Последњи поздрав најбољој мајци и супрузи која нас је изненада напустила.

ЈАРМИЛА КЕСИЋ
1945–2019.

Супруг БРАНКО и син САША
(101/286177)

3

Сахрана је обављена 22. новембра 2019, у 11 сати, на Старом православном гробљу у Панчеву.
Ожалошћени: супруг ДРАГАН, ћерка ИВАНА,
зет ДЕЈАН и унуци ДРАГАН и ЖАРКО
(2/285946)

МИРЈАНА ЖИВКОВИЋ

21. новембра заувек нас је напустила наша
драга кума

1964–2019.

Пре седам дана, неумољива смрт
себично је однела у бескрајну таму
сјај најлепших зелених очију и
неизмерну ведрину душе наше куме

Путуј анђеле рајским пространством...
Мајка ЈАГОДИНКА, сестра ЉИЉАНА и сестрић МИЛАН
(3/285943)

ЈАРМИЛА КЕСИЋ
Последњи поздрав

Последњи поздрав
куми

ЈАРМИЛЕ КЕСИЋ

Остаје у лепој успомени и сећању: ЗУБИ,
БИЉИ, МИЛИ, МИЉАНИ и ЗДРАВКУ
(60/286098)

У тузи и успоменама њени
ЖИВАНОВИЋИ: МИЛЕНА,
ЈЕЛЕНА и ИВАН и ВЕРА

Последњи поздрав
прији

САШИ ЈОВИЋУ
Аљошином и Урошевом тати од другарица и другова
из V-2 и II-1 са разредном и учитељицама из ОШ „Васа Живковић”
(24/285924)

МИРИ

(43/286038)

Последњи поздрав
од БРАНКЕ
и ТРУБЕ
(82/286129)

САША ЈОВИЋ

Последњи поздрав

ЈАРМИЛИ
КЕСИЋ
1945–2019.

ЈАРМИЛА
КЕСИЋ
Последњи поздрав.

Хвала ти за све тренутке проведене са нама.
Заувек ћеш остати у нашим срцима.
ТАЊА, ДУШАН и ЛУКА

од пријатеља ЗОРЕ
и МИЛУТИНА

ЛАЗА

(55/286077)

(107/286188)

(42/286036)

Последњи поздрав драгом другу

МИРИ

ЈАРМИЛИ КЕСИЋ
од ИСИДОРА и НАДЕ

Насмејаном дечаку последњи поздрав од другара из
„Таште”

(46/286052)

Последњи поздрав

Породица СТАНКОВСКИ
(84/286133)

САШИ ЈОВИЋУ

САША ЈОВИЋ

од другарица и другова из VIII-2 ОШ „Васа Живковић” и многобројних другара из школе

МИЋА, ВЕРКА, НИЏА, МИЋА КИЧКИЛА, ТИШМА,
АЦА ПАСУЉ, КРЕМЕНОВИЋ, МИЛЕ, ПЕЂА, ЗЛАЈА,
КУЖЕ, ЧИЛЕ, ГАВРА, ДИЗДАР и ВЕЦА
(59/286092)

(57/286085)

300-820, 300-830

ЈАРМИЛИ КЕСИЋ
Колектив Агенције АМЦ „Стари град”
(98/286160)
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20. новембра 2019. преминула је наша
вољена мајка, бака и прабака

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
6. децембра навршава се годину дана од смрти

Годишњи помен, 30. новембра 2019.

ЖИВАНА ВОДЕНИЧАРА
2018–2019.

ЕРЖЕБЕТ УДИЦКИ

РАЈКО МАЛЕК

Рођ. Мак
1921–2019.

Помен ће се одржати 30. новембра, у 11 сати,
на Старом православном гробљу.
Заувек ћеш нам недостајати.

Почивај у миру и нека те анђели чувају.

Увек у срцима и мислима твојих најмилијих.

Твоја неутешна породица

Твоји: ћерка РОЗВИТА, унука ИВАНА,
зет МИЛОРАД и праунук БОГДАН
(11/285960)

(12/285966)

СЕЋАЊЕ

СЕЋАЊЕ

МАРА Трубарац ЛУКИЋ

ЗОРАН
МИЛОШЕВ

Последњи поздрав

НИКОЛИ
ПАВЛОВУ

1932–2018.

Драга Ома,

од супруге КОСАНЕ,
деце МИЛАНА, МИРКА, МИЛКЕ, СЛАВИЦЕ и унука ЗЛАТКА

последњи поздрав од
ХЕРБЕРТА и твоје
унуке МАРТЕ

(48/286063)

(68/286112)

Петнаест година није са
нама

Супруга АНЂЕЛИЈА, син СРЂАН, ћерка САЊА
и твоји унуци НЕВЕНА, ИГОР и ДУШАН
(37/286022)

6. децембра 2019. године навршиће се шест
месеци откако нас је напустила

ВЕРИЦА
АНТИН

21. XI 2015 – 21. XI 2019.

Са поносом, у вечном сећању и стварној љубави, према вољеној супрузи, а вољени никад не умиру док има
оних који их воле, сећају се и спомињу. Ране за Тобом,
на мом срцу и души вечно ће болети, а живот мој, као
да више не постоји.
Твој супруг ЛУКИЋ М. МИЛЕ

Заувек ћеш бити у
нашим срцима.
Твоји најмилији

(6/285946)

Њена сестра ВИДА
са породицом

(36/286023)

(27/285993)

Тужно сећање, десет година без тебе

1931–2019.

Прошло је пет година а ми те нисмо и
нећемо никад заборавити

2014–2019.

6. децембра 2019. године навршава се година откако није са
нама наш драги теча
и зет

ЖИВАН
ВОДЕНИЧАР
Са тугом и поштовањем чувамо успомену на Тебе.
ВЛАДИМИР, ДЕЈАН,
СМИЉАНА и ЗОРАН
(56/286081)

ДУШАН
ЈОВАНОВИЋ
ПУРА
1939–2011.
Осам година туге без тебе, али си увијек у мом
срцу и мислима.
Твоја супруга
ДУШАНКА

Сећање на драгу мајку,
баку и прабаку

МИЛАН
СИМОВИЋ

ПЕТАР
ДАКОВИЋ

4. XII 2004 – 4. XII 2019.

Време не чини заборав
већ болно подсећа на
тебе.
Твоји: супруга ЗЛАТКА,
синови СИНИША и
СЛАВИША с породицом

Успомене чувају супруга са ћеркама и унуцима
(78/286122)

(104/286181)

БАЛАЖ БОНИШ
Остала је заувек једна велика празнина.
Твој живот траје у нама, у нашем болу и сећању.

САВО
КУТЛАЧА

Твоји: супруга ВЕРА и ћерка КАТАРИНА

Твоји најмилији

(26/285987)

(47/286062)

(49/286064)

Најдража наша

2. децембра 2019. навршава се тужних четрдесет
дана откако није са нама

ДУШАНКУ
МАРЈАНОВИЋ
2017–2019.

30. XI 1999 – 30. XI 2019.
Чувају је од заборава
њена деца, унуци и праунуци
(66/286106)

СТОЈАНКА
ИЛИЕВСКИ
Никада те нећемо прежалити.
Син ГОРАН, снаја ЉИЉАНА, унук БОЈАН, снаја СНЕЖАНА и унука ИРЕНА

НАТАЛИЈА
САДАК
2014–2019.
Увек ћеш живети у
нашим срцима.

ПАВИЦЕ
7. VI – 7. XII 2019.
И прође шест дугих месеци без тебе, тешко је...
С љубављу ДРАГАНА, ВЛАДАНА и ПРЕДРАГ
(40/286027)

30. новембра навршава
се дванаест година откако ниси са нама

Драгој прији

АНДРЕЈА, САВО
и МИЛАНКА

(85/286137)

САВА ЋИРИЋ
Увек у нашим срцима.

(23/285983)

Породица ЋИРИЋ

СТАНА
ФРАЊА

(1/285940)

2009–2019.

2. децембра 2019. године навршава се пет тужних година од смрти мог тате

Панчево, Милоша Требињца 34

063/782-89-59




Сређивање комплетне документације
и превоз покојника у земљи и иностранству
Уз купљену погребну опрему превоз гратис
у општини Панчево и 10% попуста
на каменорезачке услуге

ПАВИЦИ
ГРАОВАЦ
7. VI 2019 – 7. XII 2019.

Проћи ће све, само
небо сигурно је!
Твоја ТАТЈАНА
и НАДА
(7/2859051)

СИМО
МУЊАС

Успомену на тебе чуваће ЗЛАТА и ДАНИЈЕЛА

Твоје ћерке ЈОВАНКА,
МИЛИЦА и ЈАСМИНА
са породицама

(39/286027)

(69/286115)

ЈОВАНА ПАВЛОВИЋА ЈОЦЕ
300-820, 300-830

Почивај у миру добри мој тата
(106/286187)

Петак, 29. новембар 2019.

Навршава се година дана откако се упокојила
наша

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
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29. новембра 2019. навршава се десет година откако није
с нама наша вољена

МАРА ЛУКИЋ
2018–2019.
У понедељак, 2. децембра 2019. је годину дана
откако није са нама

Захвални што смо је имали, уз драго сећање.
Син МИРОСЛАВ, снаја ЈАСМИНА и унуке АЊА и
ОЉА са породицама
(88/286143)

МИЛАДИНКА ПЕШЕВСКИ
29. XI 2009 – 29. XI 2019.

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

Ти постојиш и трајеш кроз најлепше успомене.
Недостајеш нам.

БОЖА МАРКОВ РОГАН

Твоји најмилији

Дани пролазе али ни један без празнине и туге
за тобом.
Био си наш ослонац и сигурност.
С поштовањем и љубављу живиш са нама.

СЛАВОМИР ТИМОТИЈЕВИЋ

Твоји најмилији
(105/ф)

1969–2019.
Педесет година од преране смрти нашег вољеног.
Са поносом и тугом чувамо успомену на твоју
племенитост, љубав и доброту.
Синови ДРАГАН и ЗОРАН и супруга МИЛИЦА

(50/286066)

ЧИЗМАШ

(54/286076)

У недељу, 1. децембра, у 11 сати, на Новом
гробљу, дајемо четрдесетодневни помен нашој вољеној

ЈОВА МУЊА

ТОЗА МУЊА

1970 – 29. XI 2000.

1936 – 7. XI 2008.

БОЖИДАР МАРКОВ РОГАН
1929–2019.

Нека су вам лакши Небески салаши а болни и тужни су сви дани
наши.
Породица

2. децембра 2019. навршава се година откако
нас је напустио наш вољени брат.
Његове сестре ЗОРА и ВЕРА
(58/286088)

(28/285995)

КОСАРИ БРКИЋ

Обавештавамо родбину и пријатеље да ћемо у
уторак, 3. децембра, у 11 сати, дати четрдесетодневни помен нашем драгом

Твоји најмилији

СЕЋАЊЕ
Прошло је пет година од твоје смрти

(80/286124)

СЕЋАЊЕ

МАРИЈА
АНТОНИАДИС

ПИЛЦ

СЛАВЕ ЈАКИМОВСКИ
Много нам недостајеш.

1932–2003.
Твој нас мили поглед и
сад брижно прати, сећање на тебе увек нам позлати.
ЕЛЕНИ, МАРИНЕЛА,
ДОНАТЕЛА и АФРОДИТА

ЉУБОМИР

РАДМИЛА

1985.

2010.

Вашу несебичну љубав, племенитост и доброту
време никада неће избрисати.

Твоји најмилији
(70/286116)

ДРАГОМИРУ САВИЋУ
1. VIII 1953 – 25. X 2019.
Док смо били заједно нисмо имали времена, а
сада кад имамо времена нисмо више заједно.
Његови најмилији
(31/1286009)

(537286073)

Сећање на наше драге родитеље

ГОРДАНА ПОПОВИЋ

ПРЕДИЋ

У суботу, 30. новембра 2019. одржаћемо четворогодишњи помен, на Новом гробљу, у 10 сати.
Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Твоји најмилији

Ваша ЉИЉАНА
(14/285969)

(83/286130)

30. новембра је шестомесечни помен

Сећање на

ВЛАДИМИР
ВРОБЛЕВСКИ

ШАТЛАН

1947–2019.

СТЕВА
МАРЈАНОВИЋ

СТЕВА
МАРЈАНОВИЋ
1957–2019.

Док смо живе живеће и сећање на тебе.
Ћерке ВЕРИЦА
и ВЕСНА

Друже, деда, увек ћемо те се са осмехом
сећати.
Унуци МИТАР
и МАРКО

(102/286179)

(103/286179)

ЉУБИНА

ДРАГОМИР

1925–2017.

1923–1990.

ЗОРАН и ЖАРКО са породицама
(15/285970)

Увек у сећању
ТАЊА
(13/285967)

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

ДЕСАНКА

МИЛЕ

2007–2019.

2013–2019.

С љубављу и поштовањем чувамо успомене на вас.
Ваши: син ЧЕДО, снаја МИРЈАНА,
унуке ЈЕЛЕНА, ВЕСНА и БОЈАНА
(22/285981)
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СЕЛО

Петак, 29. новембар 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

ТЕЖАК ПУТ ДО РЕШЕЊА ЗА СЕОСКА СМЕТЛИШТА (2)

БОРБА ПРОТИВ ДИВЉИХ ДЕПОНИЈА
Сметлишта у насељеним местима већ годинама тиште како грађане, тако и запослене у
тамошњим јавним комуналним
предузећима, која имају обавезу да се њима баве. Поред
тога што их је веома тешко
одржавати уз скромне кадровско-техничке ресурсе, ниједна
од тих депонија не испуњава
законске предуслове за легално постојање.
Док се трага за целовитим
решењем овог сложеног проблема, поменуте фирме га превазилазе од данас до сутра помоћу штапа и канапа, а можда
највећу муку задају им чести
пожари нагомиланог смећа изазвани на разне начине.
Као што је речено у претходном броју, процес ревитализације сеоских сметлишта је на
самом почетку, а реч је заправо о најави њиховог гашења,
што је урађено само у једном
од девет насељених места.
За то време јавна комунална
предузећа морају да о (такозваним) депонијама воде рачуна у не баш сјајним условима ако се зна да имају изузетно скромне буџете, премали
број запослених, као и дотрајалу и неадекватну механизацију.

Сакупљачи пиромани
Наведене муке муче и новосељанско комунално предузеће,
које као и друга, према речима његовог директора Дејана

Очишћено јабучко сметлиште
Гондија, сеоско сметлиште одржава уз велике потешкоће.
– Један човек управља ултом марке „ханомаг”, којим
практично одржавамо целу депонију. Међутим, то је тешко
изводљива мисија, будући да
на њу сваке недеље искипујемо дванаест до тринаест камиона, односно преко шездесет
тона смећа. На то још иде од
сто двадесет до сто педесет тона кабастог отпада и шута који
грађани сами донесу у току једне седмице. Још већи проблем
нам је паљење депоније. Оно
настаје на различите начине –
некада то раде сакупљачи секундарних сировина, који тако лакше долазе до плена, а
некада и несавесни грађани пале жетвене остатке па ветар донесе пожар до депоније. Срећа

у несрећи је то што су ватрогасци увек стизали на време у
по моћ при ли ком га ше ња
озбиљнијих пожара, али у већини случајева сами обуздавамо ватру наношењем већих количина земље и шута – наводи
Гонди.
Он додаје како и дивље депоније уклањају ултом и камионом кипером, а ради превентивног умањења оваквих појава новосељанско комунално
предузеће, уместо сваке друге
недеље, односи смеће на седам дана.

Утицати на свест грађана
И јабучки ЈКП „Вод-ком” има
велики проблем с несавесним
грађанима, који своје смеће и
пре све га ко му нал ни, гра ђевински и кабасти отпад не

одлажу адекватно, већ праве
дивље депоније.
Директорка те фирма Ивана
Ивановски каже да по пријави
грађана или комуналне инспекције радници излазе на терен
и уклањају те гомиле смећа.
– У нашем месту постоји једно велико „дивље” сметлиште и
простире се на око пет хектара
пољопривредног земљишта које је недавно, уз помоћ Града
Панчева, у потпуности очишћено. Успевамо да га редовно одржавамо упркос недовољном броју од свега четири радника и
старе механизације. Ранијих година велики проблем стварали
су нам пожари, али како су лица која су палила смеће пријављена полицији, то је готово у
потпуности престало. Ове године једини такав акцидент догодио се тако што се пожар из
атара, који су несавесни грађани изазвали паљењем стрњике,
проширио на шуму и депонију.
На срећу, правовременом интервенцијом ватрогасаца све је брзо
угашено – истиче директорка.
ЈКП „Вод-ком” настоји да
утиче на свест грађана на разне начине, попут постављања
трију информационих табли на
депонији и сађења педесет сибирских брестова, а у сарадњи
с Месном заједницом Јабука и
ЈКП-ом „Хигијена” за грађане
је организовано одвожење кабастог отпада.
И у наредном броју „Панчевац” ће се бавити овом сеоском
комуналном проблематиком.

ГЛОГОЊСКИ ПОВРТАРИ НАДОГРАЂУЈУ МЕТЕОРОЛОШКУ СТАНИЦУ

Све прецизнија пољопривреда на делу
Већ извесно време удружење
глогоњских повртара поседује
метеоролошку станицу, која им
веома помаже у производњи.
Према речима председника поменуте организације Данаила
Вучковског, главна добробит
тог инструмента је што даје
приказ основних метеоролошких параметара у реалном
времену.
– Станица, рецимо, показује
тачку росе, то јест влажност
листа, што је изузетно важно
пре свега због појаве болести,
које се најбрже преносе путем
влаге. Постоји и могућност постављања аларма, који, на при-

мер, може да нас обавести када се брзина ветра спусти испод одређене вредности како
бисмо могли да третирамо усеве одговарајућим препаратима
или да бисмо у оптималним
условима, када се температура
спусти испод 25 степени, могли да обавимо прскање. Аларми се највише користе крајем
јесени и у рано пролеће, када
постоји могућност појаве мразева. Тада нас станица упозорава да температура пада и онда најчешће укључујемо системе за поливање, како не бисмо
дозволили да биљка смрзне,
или засејане површине покри-

вамо агротекстилом – каже Вучковски.
Ове године удружење је купило сензоре за влажност како
би се повртарима помогло у
оптималном заливању, као и
сензоре за температуру земљишта, што би им омогућило да
правовремено сазнају оптималне услове пре свега за сетву повртарских култура (ту је кључан параметар температура земљишта).
Станица не даје прогнозе време на, али и рас по ло жи вим
капацитетима помаже да ови
произвођачи приђу на корак
главним циљевима – прецизној

Месне актуелности
Банатски Брестовац: Месна
заједница је, заједно са школом и ЈКП-ом „Комбрест”,
упутила допис ЈКП-у „Хигијена” да појача своје активности у том селу. Радници
ЈКП-а „Зеленило” садницама
попуњавају ветрозаштитни појас. Бивши фудбалер Никола
Лазетић, у име ФК-а „Војводина”, уручио је гарнитуру
дресова подмлатку ФК-а „Будућност”, као и лопте, мреже
и другу опрему. Уређен је балкон Дома културе.

Банатско Ново Село: Манифестација „Сабор песме и лепоте Србије” биће одржана у
недељу, 1. децембра, од 18 сати, у спортској хали, када ће,
поред избора за најлепшу девојку и најлепши пар у ношњи,
Народни оркестар Дома културе пратити вокалне такмичаре и солисте Данку Стојиљковић, Изворинку Милошевић
и Радета Јоровића. Удружење
жена добило је специјално признање за хлеб на Сајму етно
хране и пића у Београду.
Долово: Започета је санација
пута на деоници од Ђурђевшпица до Леанке, а у току су
радови на асфалтирању улица Детелинске и 7. јула. „Доловке” су освојиле прво место у категорији „ситни колачи” на Сајму етно хране и пића у Београду. У последњем
„Паб квизу” победила је екипа „Миле ЈНА”.
Глогоњ: Фолклорни пар из Дома културе учествоваће на
предстојећем „Сабору песме и
лепоте Србије” у Новом Селу.
Етнолог Никола Влајић одржаће предавање о јунацима
српског устанка у Војводини –
Книћанину, Косанићу и Шу-

пољопривреди и оптималном
коришћењу свих ресурса.

пљикцу – у петак, 29. новембра,
од 18 сати, у Дому културе.
Иваново: Месна заједница је
замолила мештане да не бацају смеће на улазу у село код
моста, јер то није званична
депонија, а убудуће ће бити
кажњени сви који буду уочени да то раде. По одлуци АТПа враћена је аутобуска линија
у 17.10 из Панчева за Иваново и у 18 сати у обрнутом смеру, а укинути су поласци у
18.10 и 18.40 из Панчева, као
и у 19 и 19.30 из Иванова.
Школа се поново пријавила
на конкурс „За чистије и зеленије школе Војводине”.
Јабука: Месна заједница је,
уз помоћ ЈКП-а „Вод-ком”,
поставила дечју дрвену кућицу у дворишту ОШ „Гоце
Делчев” намењену деци из забавишта и боравка. Због планираних радова на електричној мрежи у петак, 29. новембра, од 8.30 до 10.30, у селу
неће бити струје.
Качарево: Биваторијум не ради због хаварије. Удружење
„Етно кутак” представило је
своје производе на Сајму етно хране и пића у Београду.
Промоција књига „Кроз прстохват цимета” и „Запричавање. Заваравање. Завиривање.” Александре Михајловић
из Панчева биће уприличена
у петак, 29. новембра, од 19
сати, у свечаној сали Месне
заједнице Качарево.
Омољица: На иницијативу
Месне заједнице окончан је
сервис уличне расвете у целом селу.
Старчево: Дом културе ће обележити свој дан у петак, 29.
новембра, од 18 сати, у малој
сали, уз културно-уметнички
програм. Предавање на тему
савремене производње матица
при ре ђе но је у сре ду, 27.
новембра, а 4. децембра, од
18 сати, локално друштво пчелара окупиће се у својим просторијама, где ће се разговарати о актуелним темама.

СТРАНЦИ ПРАВЕ РЕПОРТАЖУ О БАНАТУ

Грци о Новом Селу

ПРЕДСТАВЉАМО УДРУЖЕЊА ЖЕНА – „ГЛОГОЊКЕ” (7)

Без пројеката нема ни обуке мештанки
Међународни дан жена на селу обележава се од пре једанаест година сваког 15. октобра.
Отада се и у нашој земљи одржавају разне пригоде, с основним циљем да се назначе улога и допринос припадница нежнијег пола превасходно у унапређењу пољопривредног и руралног развоја.
У том погледу највећи допринос, без сумње, дају удружења жена, која функционишу у свих девет насељених места, па ће, поводом наведеног
празника, свако од њих бити
представљено.
Удру же ње же на „Гло гоњ ке”
основано је на иницијативу емисије „Знање имање”, која је
2011. године гостовала у том
панчевачком селу, а према речи ма пред сед ни це Рад ми ле
Трајковски, основни циљеви
били су и остали: побољшање
положаја, едукација и афирмација жена на селу, као и очување и неговање традиције и
старих заната.
– Тренутно има деветнаест
активних чланица, али у реализацију наших пројеката и манифестација укључује се далеко већи број жена. То нам је

такође једна од приоритетних
намера и могу рећи да смо досад имале успеха. „Глогоњке”
су различите старосне и социјалне структуре – од домаћица,
пољопривредница, пензионерки,

до просветних радница и студенткиња. И, што је веома битно, међу њима су припаднице
свих нација које живе у Глогоњу – каже председница.
Један од првих њихових успешно окончаних пројеката „Покажи шта знаш – постани видљивија” одржан је већ у години оснивања, управо поводом

Међународног дана жена на
селу.
– Организовале смо, рецимо, и „Базар женског стваралаштва” уз учешће жена из Јабуке и Глогоња, а најпосеће-

нији догађај, под називом „Глогоњска јесен”, приређујемо у
сарадњи с локалним повртарима сваког октобра. У оквиру
пројекта „Важно је када вас неко подржава” уприличиле смо
обуку у изради накита, прављењу предмета од рециклираног
материјала, савладавању технике декупаж и раду на раз-

боју. Поред нас самих, то су
научиле и друге мештанке, па
се отада продуктима тог знања
представљамо на готово свим
манифестацијама које организују друга удружења из околине. Све ово није било могуће
без помоћи сеоских и градских
институција, успешних привредника и појединаца – наводи Радмила Трајковски.
„Глогоњке” су организовале
и бројне излете и путовања, попут одлазака у Јагодину, Врњачку бању, Сокобању или на Тару,
у које су биле и укључене и друге заинтересоване мештанке.
– Финансије су наш највећи
проблем. Једино се преко пројеката могу добити средства од
државних институција, а нешто новца и саме зарадимо
продајом предмета направљених на радионицама, који користимо за путовања на околне манифестације. Захваљујући разумевању Дома културе,
можемо да добијемо било коју
просторију у том објекту, а једну делимо с другим удружењима и служи нам за одржавање састанака и радионица. Преостаје нам само да је опремимо, што и планирамо у наредној години – истиче она.

Гости снимали и активности удружења жена
Недавно је Ново Село заинтересовало иностране медије. Наиме, екипа реномиране
телевизије из Солуна, која
ових дана прави репортажу о
Банату и о сарадњи између
Србије и Румуније, боравила
је у поменутом месту. Један
од њихових домаћина, Бојан
Бољанац, директор Дома културе, каже да их је грчка екипа пријатно изненадила.
– Нисмо имали времена за
припреме, али можда и боље
што је све испало овако спонтано. Иначе, гостима је предложио да наше место уврсте у
репортажу вршачки професор
историје Мирча Маран, рекавши им да имамо много лепог
– рекао је Бољанац.
Гр ци су нај пре об и шли
Месну заједницу, чији им је

секретар Далибор Убипарип
причао о селу и нарочито о
дугогодишњој традицији одличних међунационалних односа између Срба и Румуна,
што је госте највише занимало. Потом им се представило
и локално удружење жена, које је недавно уредило своје
нове просторије, а на крају су
у Дому културе снимали редовну пробу фолклорне секције. Тамо им је кореограф
Марија Вукославчевић приближила рад играчких ансамбала и показала ношње.

Страну припремио

Јордан
Филиповић
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НАШИ СУГРАЂАНИ НА ЧЕТРНАЕСТОМ САЈМУ ЕТНО ХРАНЕ И ПИЋА

ОВДАШЊЕ „ШПЕЦИЈЕ” ЗА СВЕ УКУСЕ
Ајвари, разне сорте меда, кобасице, лековито биље, шаролики колачи, пекмези, намази, суве паприке зване шушпе,
све могуће и немогуће од мангулице, вино чак из Бара, па
опет кобасице, ајвар, мед...
Милина за сва чула ни на
четрнаестом Сајму етно хране
и пића, одржаном од 23. до 26.
новембра на београдском сајмишту, није изостала, па су
гурмани и овог пута могли да
уживају у класичним специјалитетима, али и у нечему досад невиђеном што су домаћини из целе земље и иностранства припремили за ову јединствену манифестацију.
Као, рецимо, у печеном качкаваљу са сланином, намазима од бундеве или паклено љутим производима од мале црвене, али опаке папричице.
Оно што је упало у очи одмах
по уласку у Халу 3 београдског
сајмишта, где је одржан четрнаести Сајам етно хране и пића, јесу штандови са обележјима регионалних привредних
комора. Међу њима је био и

Један од наведених је пчелар Душан Ђурица из Ковачице, који се пчеларством бави
двадесет година и за то време
добио је многа признања, а као
цертификовани апитерапеут
прави и препарате. Поред класичних пчелињих производа,
он је изнео и мешавине, попут
меда с лешником.
– То је ливадски мед који
се миксира неколико сати и
кад се претвори у крем, у њега се убаци грубо млевени лешник. Добар је за памћење,
јер има витамина Б, а добитник је двеју награда на Новосадском пољопривредном сајму. Посетиоцима је била занимљива и медовина. Реч је о
ви ну од ме да, ста ро сло вен -

Посетиоци радо свраћали код јужнобанатских домаћина
Основни критеријум био је да
су регистровани као правна или
пољопривредна газдинства, као
и да су се профилисали квалитетом. За учеснике смо обезбедили штанд, а њихово је било
само да дођу. Све време у току

понуде – од лековитог и зачинског биља, преко ракија и вина, колача и хлеба, до меда и
производа од бундеве.
Сви наши одабрани произвођачи су сложно и с много
укуса уредили свој простор, а

А на штанду свега на вољу...
онај с јужнобанатским предзнаком, на којем су доминирали панчевачки произвођачи. А
да се они представе у најбољем светлу, постарао се координатор коморе за пољопривредну производњу – Зоран
Чернох.
– Ово је дванаести пут да организујемо заједнички наступ
вред них љу ди из ре ги о на.

четири дана владала је веома
позитивна атмосфера, како у
нашем простору, тако и на самом сајму – истиче Чернох.

Не иде без хлеба, вина и,
наравно, штрудле
Баш у таквом, веселом расположењу затекли смо друштво
на поменутом штанду, на којем је било заиста разноврсне

И НА ШИ МЕ ЂУ НА ГРА ЂЕ НИ МА

Винарији „Станимировић” ... а „Доловкама” прво место
међу „ситним колачима”
диплома за бeрмет...
Последњег дана Сајма додељене су и награде, и то у
сијасет категорија. Њих је
испред стручног жирија уручивао др Цвијан Мекић, који је истакао да је оцењивање било тешко, јер је комисија морала све детаљно да
прегледа и испроба, па чак
и екстремно љуте специјалитете.
Међу награђенима су били и представници јужног
Баната: најважнију (диплому

Произвођач бундеве и прерађевина од ње Црепајац Дејан Ђукић сасвим случајно је,
са супругом и родитељима, почео да се озбиљније тиме бави
како би допунили кућни буџет.
– Кренуло је с белом домаћом, а потом сам једне године узгајао чак тринаест сорти.
Кад су дошла деца, одлучили
смо да спремамо нешто здраво. А бундева је аутохтона врста са овог подручја, која не
трпи никакву хемију. Тако смо
кренули с разним намазима и
стигли до туршије од мускатне и патишон бундеве, карактеристичног мириса и укуса.
Све то, на рав но, ра ди мо у
сарадњи са струком – истиче
Дејан.

Сајма етно хране и пића) у
категорији вина добила је
Винарија „Станимировић”
из Јабуке за бели бермет, а
специјално признање је, поред поменутих „Новосељанки” и Газдинства „Ђукић”
из Црепаје, добила и панчевачка дестилерија „Аманет”
за ракију од крушке.
„Доловке” су поново заблистале са својом штрудлом, освојивши прво место
у категорији „ситни колачи”.

то заједништво потрајало је до
краја Сајма. Тако су се они све
време лепо дружили, размењивали знања и искуства и међусобно дегустирали преукусне
производе.
Искуснија учесница ове манифестације је Зора Чубрић,
председница качаревачког „Етно кутка”, која наводи да су
она и друге чланице, као готово сваке године, посетиоцима
нудиле стандардне производе.
– Људима су и даље најинтересантније ванилице, кифле,
пите с бундевом, резанци и
штрудле. Неки нас већ препознају, а и цене су биле популарне, па је и продаја била задовољавајућа – каже ова Качаревка.
А када је поменути чувени
банатски колач у питању, „Доловке” су постале неприкосновене. Једна од њих, Зорица Ритопечки, потврђује да су атмосфера и продаја биле на изузетном нивоу, а да је организација штанда беспрекорна.
– Поред стандардних штрудли с маком, рогачем и вишњама, ове године убацили смо
нове, с вишњама, малинама и
рибизлама, као и с ратлуком и
сувим грожђем. То су чисто наши експерименти и одлично
су се показали – истиче чланица „Доловки”.
С тим се слаже и њена суграђанка Катица Смиљковић,
која је поред „редовних сајамских активности” имала задатак (или привилегију) да на
покрајинском задружном штанду демонстрира израду њихових чувених штрудли од мака
и рогача.
– Изненадило ме је присуство бројних гледалаца, али нисам имала трему. Пажљиво су
испратили цео процес – од нарастања, преко развијања, до

печења теста. И на крају су могли све то да дегустирају бесплатно. Питали су ме све и свашта, па и то како се у оваквим
усло ви ма пра ви та ко до бра
штрудла – наводи Катица.
Све време подршку јој је давала председница Драгана Марић, која већ годинама успешно води поменуто удружење,
што је и допринело да се оно
са својим брендом поново окити првим местом, овог пута у
конкуренцији „ситни колачи”.
Вредно признање добило је
и Удружење жена „Новосељанке/Boboacele” за свој препознатљи ви про из вод – ба нат ски
хлеб. Прва међу једнаким чланицама Снежана Баба напомиње да су га овог пута месиле с
комловом, што је назив за домаћи квасац.
– Правиле смо га по рецептури коју су и наше баке користиле. То је изазвало интересовање многих, баш зато што
је великој већини овај начин
израде непознат. Морам да истакнем да смо сваког јутра морале да поранимо како би хлеб
био свеж – прича Снежана.
Ипак, ове године највредније признање – сајамску диплому у категорији вина – добила
је Винарија „Станимировић”.
Ово породично газдинство из
Јабуке представљала је Јелена,
супруга званичног власника,
која каже да су приказали најбоље што имају – од белог и
црног вина до четири врсте ракије.
– Испоставило се да нам је
бели бермет постао најцењенији производ, који је награђен и на вршачком „Грођжебалу”, а квалитет је поменутом
дипломом потврдио и жири
овогодишњег сајма – подвлачи Јелена.

Туршија од бундеве и мед
с лешником
На панчевачком штанду нашла
се и др Виолета Мицковски
Стефановић, саветодавац за
прехрамбену технологију Института „Тамиш”, која је свратила да пропрати наступ пре
свега одабраних газдинстава из
Ковачице и Црепаје.
– Реч је о произвођачима меда и производа од бундеве код
којих су уведени хигијенски
минимуми. То у преводу значи да се редовно чисте и одржавају просторије у којима се
обављају производња, припрема, складиштење и чување, а
подразумева се да сировина,
као и готов производ, имају
анализу о здравственој безбедности хране и анализу на микробиолошку исправност, то
јест на тешке метале и садржај
пестицида – наводи запослена
у Институту „Тамиш”.

Страну припремио
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Катица месила и пекла „уживо”
ском пићу, али с додатком купине. Има свега осам одсто
алкохола, а процес израде је
веома дуг. Након што се мед
растопи у води, врење и бистрење трају око шест месеци, док све друго иде као код
вина од грожђа – каже Душан.

И тако, свега се лепог могло
видети на овогодишњем сајму,
а једина озбиљнија примедба
учесника била је што је посетиоцима наплаћиван улаз од
чак 300 динара, што се сасвим
сигурно одразило на посету и
самим тим на куповину.

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.

Срна
Женкица звана Срна из Омољице тражи одговорне удомитеље. Избачена
је поред пута између Омољице и Брестовца, а пре тога је била удомљена
код човека који није бринуо о њој.
Није чипована, али је очишћена од
паразита. Када набаци неки килограм, биће и стерилисана.
Ситна је, али је прелепа и лепо васпитана и не прави глупости по стану.
Научена је да нужду обавља напољу,
а све друго може се сазнати позивом
на телефон 065/529-38-08.

Мачорчић
Малишан стар око два месеца
тражи дом, јер је остављен покрај прометне раскрснице с
„батом” и „секом”. Поврх свега, сада је остао сам.
Уколико неко жели да пружи љубав и стални дом преслаткој мази, ово је савршена
прилика за њега.
Све друге информације могу се добити на број телефона 060/335-15-92.

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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ДЕШАВАЊА ПОД ОБРУЧЕВИМА

ТАМИШ ПРЕЈАК ЗА ВОЈВОДИНУ
Питање победника
није се ни постављало
Следи дуел
на Златибору

ММА ТУРНИР У ВРБАСУ

ОПРАВДАЛИ ОЧЕКИВАЊА
Тра ди ци о нал ни тур нир у
ММА борбама „Фајт гејмс”
одржан је у недељу, 24. новембра, у Врбасу, у организацији тамошњег клуба Унити.
Ово надметање неустрашивих момака пробија све границе у региону по броју такмичара, па је тако и ове године било пријављено преко
150 бораца, међу којима су
били и чланови ММА академије Панчево: јуниор Владимир Стојановски, који се такмичио у категорији до 77 кг,
и сениор Дарко Тасић, који
се надметао у категорији до
84 кг, категорији с вероватно
најјачом конкуренцијом у држави.
Владимир Стојановски је
четвртфинални меч започео
врло паметно, наметнуо свој
тем по бор бе и пре ци зним
ударцима однео сигурну победу над својим ривалом. Владимир се у полуфиналу састао са одличним борцем из
ММА тима Ахилеј, тима који
важи за најбољи и најбројнији у Србији. После две рунде,
али и једне екстра рунде правог спортског рата наш суграђанин је извојевао победу у
мечу који је, по многима, био
један од најбољих икада виђе них у ама тер ском ММА

спорту. Владимир је у овом
сусрету зарадио и повреду колена, па је финални меч морао да преда без борбе. Самим тим остао је жал за златним одличјем и пехаром за
најбољег јуниора на турниру,
који је освојио други финалиста у овој категорији.
Дарко Тасић је у четвртфиналном судару титана из категорије до 84 кг остварио
експресну победу. Преузео је
иницијативу на самом старту
меча, оборио противника, а
затим је тврдим ударцима на
партеру приморао судију да
прекине меч. Дарко је у полуфиналу одрадио вероватно
најтежи меч у каријери. Испред њега је био двоструки
балкански и државни шампион, момак из клуба домаћина. После доброг отварања
меча противник је успео да
се избори за доминантну позицију и на крају реши меч у
своју корист, па је Дарко тако освојио бронзану медаљу.
Све у свему, био је то још
један успешан викенд за борце из ММА академије Панчево. Следећа станица им је
Првенство Србије, које ће бити одржано у марту 2020. године, а сви у клубу очекују
још боље резултате.

КАРАТИСТИ МЛАДОСТИ НИЖУ УСПЕХЕ

ОБОГАЋЕНА РИЗНИЦА МЕДАЉА

Момци које предводи тренер
Бојан Јовичић одржали су прави час кошарке екипи Војводине. Доминација Тамиша била је толико изражена да се
питање победника у утакмици
осмог кола Кошаркашке лиге
Србије није постављало ниједног момента.
Љубитељи игре под обручевима који су прошлог петка били у Хали спортова на Стрелишту могли су да уживају у одличној партији Саше Радовића и његових другова: Тамиш–
Војводина 98:62, по четвртинама 26:14, 26:19, 25:13 и 21:16.
Иако су гости из Новог Сада
у Панчево дошли осокољени
победом над фаворитом у Новом Пазару, кошаркаши из нашег града су од првог до последњег минута држали контролу над утакмицом. Већ у
првој четвртини дали су противнику до знања да се неће
лепо провести на Стрелишту,
па су после првих десет минута утакмице имали двоцифрену предност – 26:14.
Момци из нашег града нису
смањивали темпо игре ни у наставку сусрета. Напротив. Додавали су гас, а сјајном енергијом и борбеношћу просто су
„млели” ривала, па су већ на
полувремену имали готово недо сти жну пред ност (52:33).

Иако сви момци заслужују похвале за приказано, централне
фигуре у тим тренуцима били
су Алекса Чабрило, Лазар Васић и Милош Николић, који
су „тројкама” затрпавали кош
Новосађана, а сјајан је био и
Џерид Роудс, који је публику
подизао на ноге атрактивним
закуцавањима.
Тамиш је наставио у фуриозном ритму и после одмора.
Разиграли су се и Марко Павићевић и Бранислав Лабудовић, постизали су атрактивне
поене... Војводина није имала
моћи да се супротстави машинерији Тамиша. Нису вределе
ни измене, ни тајм-аути... Крајем четврте четвртине домаћи

кошаркаши имали су и четрдесет поена предности (92:52),
да би сусрет окончали са „само” 36 поена „вишка”.
– Иако резултат то не показује, ово је била тешка утакмица
за нас. Ипак, одрадили смо сјајан посао и остварили важну победу. Војводина није наиван ривал, па су због тога ови бодови и
вреднији – истакао је капитен
домаћег тима Саша Радовић.
Тамиш је играо у саставу:
Николић (13 поена), Чабрило
(16), Радовић (два), Васић (13),
Павићевић (20), Вукојичић (четири), Филбиш, Прља (осам),
Јанковић (седам), Лучић (два),
Роудс (шест) и Лабудовић (седам поена).

– Прибојавао сам се мало
ове утакмице, јер је Војводина
пре нашег дуела тријумфовала у Новом Пазару. Ипак, моји
момци су максимално испоштовали све договоре и честитам им на убедљивом тријумфу. Чим смо добро тренирали
и били комплетни, то се одмах
одразило и на нашу игру. Задо во љан сам ка ко тре нут но
функционише наш тим – рекао је шеф стручног штаба Тамиша Бојан Јовичић.
Већ наредног викенда на реду је ново велико искушење.
Кошаркаши из нашег града путују на Златибор, где ће одмери ти сна ге са исто и ме ним
ривалом.

НАЈВЕЋА ТРКА ЈЕДРИЛИЦА НА СВЕТУ

ПОСЛЕДЊИ – А НАЈБОЉИ!
Барколана у Трсту – највећа
трка на свету по броју учесника, прави фестивал једрења који сваке године окупи преко
2.500 учесника из целог света,
ни овог пута није могла да прође без наших суграђана.
На овом јединственом такмичењу учествовао је Јахт клуб
Панон из нашег града, са скипером и капетаном брода Зораном Варгом, а поред њега
посаду су чинили и: Бојан, Мартина и Николина Герстнер, Ернесто Нађ и Зорка Попадић.
Трка једрилица одвија се на
тринаест миља по тршћанском
заливу, а од ове године уведено је правило да највећи пехар
до би ја по след ње пла си ра ни
брод, односно онај који у регатном времену, које траје од
10.30 до 18 сати, последњи стигне на циљ. То у ствари није нимало лако, јер треба укалкулисати време и у великој конку-

ренцији, што ближе осамнаестом сату, дотерати „водену грдосију” до циља...
– Нама је то пошло за руком
у три секунде до 18 сати. Била
је заиста јака конкуренција, јер
је преко двадесет бродова чекало и покушавало да оствари

овакав успех. Да се разумемо,
на Барколани, од преко 2.500
учесника, само четири до пет
бродова може да победи, а то
су они који вреде више милиона евра. Они се тркају за прво
место, а ми остали уживамо у
једрењу, предивном амбијенту...

Барколана траје недељу дана,
тада се одржавају и бројни концерти, сајам опреме, права једна светковина у част једриличарства. Од ове године, а мени
је четрнаести пут да учествујем, уведено је да највећи пехар добија последњепласирани. Решили смо да га нападнемо и – успели смо. Наше остварење је завредело толику пажњу да смо „изашли” и на насловној страни тршћанских новина, а на додели награда, која
је уприличена 24. новембра,
добили смо и највећи пехар.
Чак сам морао да изађем на
бину да одржим говор, јер организатори ово заиста сматрају великим успехом – испричао нам је по повратку из Трста Зоран Варга.
Барколана – највећа трка једрилица на свету, а највећи пехар у нашем граду.
Свака част!

МЛАДИ ПАНЧЕВЦИ ОСТАВИЛИ СЈАЈАН УТИСАК У ПЕТРИЊИ
Такмичари Карате клуба Младост прошлог викенда су учествовали на два турнира, на
којима су постигли запажене
резултате.
На такмичењу под називом
„Куп ослобођења Пожаревца
2019”, у конкуренцији са још
200 младих бораца, надметало се и десет пионира, нада и
кадета Младости.
Златне медаље у својим категоријама освојили су Лара
Печеница (борбе), Дуња Јовановић, Анастасија Крстић
и Лука Костић (сви у катама). Сребром су се окитили
каташи Огњен Дамњановић
и Ђорђе Шушак, као и Лука
Костић у борбама, а бронзана

Стране припремио

Александар
Живковић

одличја у катама зарадили су:
Хаћик Гитцунц, Дуња Дамњановић, Маша Бирка и Хелена Васовић. Такмичаре је
пред во дио тре нер Ми љан
Живаљевић.
У исто време у Будисави је
одржан међународни турнир
који је окупио 360 такмичара
из 32 клуба из Хрватске, БиХ
и Србије, а КК Младост је
имао десет представника, који су постигли одличан успех.
Ми лош Ми лу ти но вић је
освојио златну медаљу у борбама, а у катама се окитио
бронзом. Сребрна одличја у
борбама су заслужили Анђелина Јаредић, Бранислав Чокеша и Никола Јаворац, а
бронзана Новак Николић, Филип Вујиновић, Тамара Цицуљ и Теодора Пирков.
Један од судија био је и
члан Мла до сти Ми лош
Макитан.

ФАНТАСТИЧАН УСПЕХ НАШИХ РВАЧА
Млади рвачи Динама настављају по старом – освајају медаље на свим такмичењима на
којима учествују. Тако је било
и прошлог викенда, на великом ме ђу на род ном тур ни ру
„Мирко Космат” у Петрињи,
граду који је важио за колевку
рвања и у великој Југославији.
Надметало се око 300 младих рвача из: Хрватске, БиХ,
Србије, Словеније, Македоније, Бугарске и Мађарске, међу
којима је било и осам чланова
панчевачког Динама.
Милица Секуловић је освојила највреднији трофеј у категорији до 44 кг. Лена Ећимовић се надметала у групи девојчица до 49 кг и зарадила сребрно одличје, а Тамара Мијалков је заслужила бронзу у категорији до 58 кг. Јелена Крстовић се пласирала на пето место
у надметању рвачица до 50 кг.

Фантастични су били и Динамови дечаци, који су још једном потврдили свој таленат и
наговестили да добре резултате од њих тек треба очекивати.
Матеја Ченејац је тријумфовао у групи такмичара до 30
кг, Огњен Тодосијевић је освојио злато у категорији до 49 кг,
а Стефан Тодосијевић је победио у надметању рвача до 59
кг. Алекса Јовић је заузео пето
место у категорији 40 кг.
Динаму је припао и пехар
намењен најбољем тренеру у
конкуренцији дванаест иностраних екипа које су учествовале
на овом турниру. Заслужио га
је „учитељ” младих панчевачких рвача Вујо Шајић.
– Био је то турнир који ћемо дуго памтити. Конкуренција је била изузетна у Петрињи, граду рвања, али наши чланови су показали да смо сви

заједно на добром путу. Организација је била одлична, лепо смо примљени у Хрватској,
где смо провели два прелепа
да на – ре као је Ми ли во је

Тодосијевић, један од тренера
у РК-у Динамо.
Најстарији олимпијски спорт
се на велика врата враћа у наш
град...

ВЕСТ ПО ВЕСТ

ОСАМ ОДЛИЧЈА
Најмлађи такмичари Карате
клуба Динамо освојили су осам
медаља на турниру „Куп Арене”, који је одржан прошлог
викенда у Београду.

Највреднији трофеј заслужио
је дебитант и најмлађи такмичар у борбама Василије Стајчић. Сребром се окитио Боривоје Весин у конкуренцији нада, а бронзана одличја су зарадили пионири Мартина Пузић,
Јелена Вучковић и Лука Доброта (сви у катама) и наде Павле
Милошев, Антоније Ћулибрк и
Матеја Степанов (сви у борбама).
Иако је одлично одрадио своју
мајсторску кату, без медаље је
остао полетарац Вук Воркапић.

ЈОВАНИН ТРИЈУМФ
Традиционални међународни
митинг „Весна и Шпела меморијал 2019” одржан је од 23.
до 25. новембра у словеначком
граду Крању.
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ТРАДИЦИОНАЛНО ПЛИВАЧКО НАДМЕТАЊЕ У НАШЕМ ГРАДУ

КУП ПАНЧЕВО – ДВАДЕСЕТ ТРЕЋИ ПУТ
Одлична организација
у режији ПК-а Динамо
Учествовало 29
клубова
Прошлог викенда у нашем граду је, двадесет трећи пут заредом, одржан међународни пливачки митинг под називом „Куп
Панчево 2019”. На овом такмичењу су учествовали пливачи и пливачице из 29 клубова
из Србије, Румуније, Словеније и БиХ. Затворени базен на
Стрелишту био је дупке пун,
како у води, тако и на трибини, с којих бодрење малишана
није престајало до последње
трке...
Пливачки клуб Динамо представио се са чак 74 такмичара,
који су били више него успешни – освојили су 37 медаља.
Митинг је почео трком штафета на 8 x 50 метара прсно, у
којој је Динамо освојио најсјајније одличје. Пливали су: Катарина Белић, Дагмар Хусарик,
Андреа Нађ, Миа Пољак, Мартин Ћирковић, Петар Ранковић, Огњен Стојшић и Страхиња Шондић.
Одличне резултате панчевачки пливачи остварили су и у
појединачним надметањима.
Катарина Белић је била најбржа на 100 м прсно, док је на
200 м мешовито и 400 м краул друга стигла на циљ. Дагмар Хусарик је освојила златне медаље на 100 м леђно, 100
м делфин и 200 м мешовито,
а на 400 м је зарадила бронзу.
Марта Константинов је била
трећа на 100 м прсно, а Срна

Милутиновић је зарадила најсјајнија одличја у тркама на
50 м краул, 50 м леђно, 50 м
делфин и 100 м мешовито. Андреа Нађ је победила на 100 м
прсно, док је Андреа Пољак
друга стигла на циљ у надметању на 50 м леђно. Миа Пољак је заслужила злато на 100
м делфин, сребро на 100 м
краул и бронзе на 200 м мешовито и 400 м краул. Ива
Врањеш је била друга на 100
м леђно и 200 м краул, а Јелена Врховац трећа на 100 м
делфин.
Узбудљива и неизвесна надметања виђена су и у конкуренцији дечака, а пливачи Динама били су сјајни.
Лазар Антонијевић је био
најбржи у тркама на 200 и 400
м краул. Мартин Ћирковић је
освојио бронзу на 100 м прсно, баш као и Михајло Мандарић на 50 м истим стилом и
Павле Мраовић на 50 м леђно.

Виктор Нађ је на 100 м леђно
други стигао на циљ, а сребро
је заслужио и Петар Ранковић

у трци на 100 м краул. Вук Самарџија је зарадио сребрна одличја на 50 м краул и 50 м
делфин, а на 50 м леђно припа ла му је брон за. Ни ко ла
Шормаз је освојио сребро на
50 м прсно, док је Страхиња
Шондић тријумфовао у тркама на 100 м краул, 100 м прсно и 100 м леђно. Због постигнутих резултата Страхиња је заслужио и пехар намењен најуспешнијем пливачу у
Ц-категорији.
Као и сваке године, највише
пажње привукла је меморијална трка на 100 м краул „Золтан Апро” у апсолутној категорији за мушкарце. Овог пута
тријумфовао је пливач београдског Партизана Владимир Антонијевић, коме је златну медаљу уручила Илона Апро.

ПЕТ МЕ ДА ЉА ЗА СПАР ТУ
Запажене резултате на митингу „Куп Панчева” остварили су и чланови ПК-а
Спарта из нашег града.
Ања Јакимовски је освојила златне медаље на 100
м делфин и 200 м мешовито, док је у тркама на 100 м
леђно и 100 м краул друга
стигла на циљ. У генералном
пласману, у групи пливачица од шеснаест година и
старијих, заузела је друго
место.
Дуња Стоев је у конкуренцији девојчица од дванаест
година освојила бронзу на
200 м краул.

Учествовало је 390 такмичара из 28 клубова из Словеније,
Словачке и Србије, а Пливачки клуб Спарта представљала
је Јована Богдановић, коју је
предводио тренер Ненад Јовић.
Она је у трци на 200 м прсно
у апсолутној категорији освојила златну медаљу, с временом 2:26,08.

СУПЕР КЛИНЦИ

На великом џудо-турниру „Срби ја опен” у кон ку рен ци ји
кадета, поред три селекције репрезентације Србије, учествовали су и изабрани тимови БиХ,
Северне Македоније и Црне
Горе, али и још тринаест клубова из наше земље.
Члан ЏК-а Панчево Лазар
Албијанић наступио је за А-селекцију Србије и с пет победа
ипоном умногоме допринео да
његов тим буде најбољи. Уједно, Лазар је био најуспешнији
појединац.
У недељу, 24. новембра, на
„Купу Браничева” у Пожаревцу ЏК Панчево је такође имао
запажен успех.
Вук Вељковић је освојио најсјајније одличје, а Немања Вељковић се окитио сребром. Димитрије Растовић се пласирао
на пето место.

Катарина Шоштарић, Даница
Добросављевић, Драгана Марковић, Анђелија Кнежевић, Са-

Рукомет
СУПЕРЛИГА
Костолац: РУДАР–ДИНАМО
СУПЕР Б ЛИГА
жене
Панчево: ЖРК ПАНЧЕВО – ЈУНИОР
недеља, 19.30
ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
жене
Долово: ДОЛОВО–РАДНИЧКИ
мушкарци
Ада: ПОТИСЈЕ–ДОЛОВО
Јабука: ЈАБУКА – Б. КАРЛОВАЦ
ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
Ј. Томић: РАДНИЧКИ – ОРК ПАНЧЕВО

Кошарка
ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Златибор: ЗЛАТИБОР–ТАМИШ
ДРУГА СРПСКА ЛИГА
Панчево: ВИРТУС БАСКЕТ – РАДНИЧКИ
субота, 17 сати
Панчево: КРИС КРОС – ДИНАМО
недеља, 14 сати

ПРВА ЛИГА
жене
С. Пазова: ОМЛАДИНАЦ–ДИНАМО
мушкарци
Панчево: БОРАЦ – ВА 014
недеља, 17 сати
ПРВА ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА
жене
Р. Тополовац: ХЕРЦЕГОВИНА – ОДБОЈКА 013

Прошлонедељни
резултати
Судија са ФИНА лиценцом
Милош Спасић, члан ПК-а
Спарта, одлично је обавио
улогу стартера.

КРАЈИШНИК ЗАУСТАВИО ПАНЧЕВКЕ
већи терет утакмице изнеле пионирке Сара Станимировић,
Алек сан дра Га ће ша, Јо ва на

Овог викенда

Одбојка

ПОГЛЕД ПРЕКО МРЕЖЕ
Утакмицама шестог кола прошлог викенда је настављена првенствена трка за бодове у Првој војвођанској лиги за одбојкашице. Представник нашег
града у овом рангу такмичења,
Одбојка 013, после пет „везаних” тријумфа претрпела је и
први пораз у шампионату.
Девојке које предводи тренер Иван Крговић угостиле су
тим Крајишника у Хали спортова на Стрелишту. Био је то
дерби ове рунде првенства, у
коме је победу извојевала концентрисанија екипа: Одбојка
013 – Крајишник 2:3, по сетовима 25:15, 25:23, 21:25, 20:25
и 13:15.
Панчевке су добро започеле
ову утакмицу и освојиле прва
два сета, а када су гледаоци у
Хали спортова помислили да
ће брзо завршити посао и остварити шести тријумф, уследио
је велики преокрет гостујућих
одбојкашица.
– Овај пораз нас не боли много, јер смо и даље први на табели. Плански сам прилику дао
пиониркама, у односу на искусније играчице, тако да су нај-

СПОРТСКИ
ВОДИЧ

Одбојка 013 је и даље прва на
табели, с 15 бодова. Другопласирани је Банат из Вршца, са 14, а

Рукомет
СУПЕРЛИГА
Београд: ПАРТИЗАН–ДИНАМО

29:31

СУПЕР Б ЛИГА
жене
Кладово: ЂЕРДАП – ЖРК ПАНЧЕВО

19:23

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
жене
С. Црња: МЛАДОСТ–ДОЛОВО
мушкарци
Шид: РАДНИЧКИ 1958 – ЈАБУКА
Долово: ДОЛОВО – Н. ПАЗОВА

32:23
26:26
30:22

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
Панчево: ОРК ПАНЧЕВО – МЕТАЛАЦ

27:29

Кошарка
ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Панчево: ТАМИШ–ВОЈВОДИНА

98:62

ДРУГА СРПСКА ЛИГА
Панчево: ДИНАМО–РАДНИЧКИ

83:68

Одбојка
ПРВА ЛИГА
жене
Панчево: ДИНАМО–РОДА
мушкарци
Панчево: БОРАЦ–КЛЕК

0:3
3:1

ПРВА ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА
жене
Панчево: ОДБОЈКА 013 – КРАЈИШНИК

2:3

Фудбал

Кљајић и Анђелија Кнежевић
– рекао је тренер Одбојке 013
Иван Крговић.
Тим из нашег града играо је
у са ста ву: Те о до ра Ми нић,

ра Станимировић, Анђела Вујанић, Александра Гаћеша, Јована Кљајић, Јелена Петров,
Николина Весковић и Наташа
Божић.

на трећем месту је зрењанински
Пролетер, с 13 бодова. Наредног
викенда девојке из нашег града
путују у Равни Тополовац на мегдан с домаћом Херцеговином.

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Панчево: ДИНАМО 1945 – БОРАЦ
Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР–ОМЛАДИНАЦ

3:0
6:1

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Н. Козарци: СЛОБОДА–БОРАЦ
Омољица: МЛАДОСТ – КИКИНДА 1909

1:0
3:0

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Б. Н. Село: СЛОГА – Ц. ЗВЕЗДА
8:1
Иваново: СТРЕЛА–БАК
3:2
Дебељача: СПАРТАК 1911 – ЈУГОСЛАВИЈА 3:1

ЏУДО-ТУРНИР У ПОЖАРЕВЦУ
ШАХОВСКИ КУТАК

ДИНАМО МЕЂУ НАЈБОЉИМА
У организацији Џудо клуба
Бамби, прошлог викенда у Пожаревцу је одржан традиционални турнир „Трофеј Браничева”, на коме су се надметали
мали борци из четрдесет клубова из Црне Горе, Румуније и
Србије.
Панчевачки Динамо се представио са шеснаест такмичара,
који су били најбољи у две узрасне категорије: полетарци и
млађи пионири. Међутим, исти
број бодова у тим категоријама
освојили су и такмичари ЏК-а
Трудбеник из Београда, па је
ор га ни за тор, у до го во ру с

тренерима обају клубова, Динаму доделио пехар за најбољи
клуб у категорији полетараца,
а Трудбенику за најбољи тим у
конкуренцији млађих пионира.
Најсјајнија одличја су освојили Никола Раданов, Урош
Ђуришић и Алекса Ђуровић, а
сребрне медаље су зарадили:
Вук Николић, Милош Божић,
Филип Ћирић и Јован Божић.
Бронзе су заслужили: Немања
Ђуришић, Никола Долинга, Голуб Стригић, Дејан Долинга и
Наталија Стригић, а на пето
ме сто се пла си рао Га ври ло
Бошковић.
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Кд8)
Избор Р. Радојевић

СПОРТ

ИЗМЕЂУ ДВА ГОЛА

ЖЕЛЕЗНИЧАРУ ЈЕСЕЊЕ ПОЧАСТИ

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

„Дизелка” окончала
полусезону убедљивим
тријумфом
Победио и „брзи воз”
Спуштена је завеса на јесењи део шампионата у Српској лиги група „Војводина”. Љубитељи најважније споредне ствари на свету у нашем граду и околини
одавно нису имали прилику да буду тако поносни као у овој полусезони.
Лидер шампионата, популарна панчевачка „дизелка”, која је од првог кола
запосела чело табеле и није силазила с
трона свих петнаест кола, на најбољи
начин је окончала ову јесен – убедљивим тријумфом. Да поклоницима фудбала у Панчеву баш све буде потаман,
потрудили су се и фудбалери Вршца,
који су савладали другопласирану Бачку 1901, па сада Железничар има чак
осам бодова предности у односу на тим
из Суботице.
– Лепо је бити на врху. Ова победа
– Честитам момцима. До краја смо
У последњем колу првог дела првен- још више добија на значају јер је Бачка успели да одржимо ниво форме и да
ства победу су славили и фудбалери Ди- изгубила у Вршцу, па сада имамо осам полусезону завршимо како смо и планама 1945, који су тако само уоквири- бодова предности. Ипак, тек смо на по- нирали. Ипак, ово је тек половина прли лепу фудбалску слику ове јесени у ла пута. Верујем да ћемо после одмора венства. Желимо у виши ранг, а ја венашем граду.
и још једних заједничких припрема на- рујем у момке, у стручни штаб и цео
Железничар је на СЦ-у „Младост” од- ставити у истом ритму и на пролеће. клуб и знам да имамо снаге да остваримерио снаге са Омладинцем из Нових Расли смо, као екипа, из кола у коло, мо циљ. Захвалио бих и нашим навијаБановаца и само потврдио због чега је било је потребно време да се све коцки- чима за то што су дошли у великом
тренутно најбољи. Момци тренера Ду- це сложе, па се надам да ће све то из- броју да нас подрже, као и на атмосфешана Јеврића остварили су најубедљи- гледати још боље у другом делу првен- ри коју су направили. Драго ми је да
вију победу до сада, тријумфовали су са ства – рекао је капитен Железничара људи из Панчева све више долазе на
6:1, па су тако јесен окончали с трина- Данило Ковачевић.
утакмице Железничара, а ја верујем да
ест победа и два ремија. Уз
ћемо им се одужити на најбосве то, Данило Ковачевић
љи начин, да ће догодине глеТАБЕЛА СРПСКЕ ЛИГЕ ГРУПА „ВОЈВОДИНА”
и његови саиграчи били су 1. ЖЕЛЕЗНИЧАР
15 13
2
0
32:8 41 дати свој тим у прволигашком
најефикаснији тим у лиги,
друштву – истакао је тренер
15 10
3
2 27:15 33 Железничара Душан Јеврић.
а примили су најмање го- 2. БАЧКА 1901
3. РАДНИЧКИ (З)
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лова!
Јесењи део првенства на најМрежу гостију из Нових 4. ДИНАМО 1945
15
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5 30:17 26 лепши начин окончали су и
Бановаца први је начео Ђор- 5. БРАТСТВО 1946
15
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2
5 21:13 26 фудбалери Динама 1945. Момђе Ивковић, већ у шестом
ци које предводи тренер Жар6. ВРШАЦ
15
8
2
5 25:19 26
минуту, а недуго затим и
ко Тодоровић на Градском ста7. БЕЧЕЈ 1918
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6 25:21 21 диону у Панчеву савладали су
Никола Ђорић је био пре15
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6 17:21 21 Борац из Сакула с 3:0 (0:0).
цизан за убедљиво вођство 8. РАДНИЧКИ (СМ)
домаћег тима. На 3:0 пови- 9. РАДНИЧКИ 1912
15
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5
5 26:21 20 „Брзи воз” је тако полусезону
сио је Младен Лазаревић, 10. БОРАЦ
окончао са скором од осам
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поготком из слободног ударпобеда, два ремија и пет по15
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ца, а права голеада виђена 11. ОМЛАДИНАЦ
раза.
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је и у другом полувремену. 12. ВОЈВОДИНА 1928
Иако је Динамо 1945 у дуНајпре су гости смањили 13. ПРВИ МАЈ
ел са Сакуљанима ушао као
15
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поготком из једанаестерца, 14. КОЗАРА
апсолутни фаворит, Борац је
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а онда је Лука Стојановић
у првом полувремену био бо15
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10 13:26 11
мајсторским потезом и че- 15. ХАЈДУК 1912
љи такмац. Гости су имали
15
2
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11 16:38 8
тврти пут натерао голмана 16. ДУНАВ
више од игре током првих 45
Омладинца да вади лопту
минута, нису искористили своиз мреже. Финиш утакмице обележили
„Дизелка” је последњи меч јесењег је прилике, па је у наставку меча услесу млади фудбалери Железничара. Ге- дела одиграла у саставу: Кнежевић, дила казна.
оргије Јанкулов је ефектним поготком Јанкулов, Ђорић, Плавшић, Ивковић,
Мрежу Борца први је начео Милан
повисио на 5:1, а тачку на овај сусрет Сто ја но вић, Ко ва че вић, Јо ва но вић, Недучић у 61. минуту, потом је и Лука
ставио је Марко Стојанов, који је после Башановић, Лазаревић и Мандић, а Белић ефектно поентирао, а победу је у
сјајног продора поставио коначан ре- прилику су добили и Стојанов и Та- убедљив тријумф претворио одлични
зултат: Железничар–Омладинац 6:1.
насковић.
Александар Стојановски у финишу утакмице.
– Права првенствена утакмица. Борац је био бољи у првом, а ми смо били
бољи у другом полувремену, с тим што
смо ми своју игру крунисали с три поготка. Била је то јако важна утакмица и
победа за мој тим. Следи пауза, за мене
и предуга, јер смо таман ухватили победнички ритам. Штета је што се сада
завршава првенство, али верујем да ћемо после одмора и припрема наставити у истом ритму – рекао је први тренер Динама 1945 Жарко Тодоровић.
„Брзи воз” је играо у саставу: Анџић,
Дашић, Терзић, Недучић, Стојановски,
Ахчин, Милојевић, Шарчевић, Станић,
Петровић и Чордашић, а у другом полувремену шансу су добили и Белић,
Стојанов и Ђокић.
Трка за бодове у Српској лиги група
„Војводина” наставља се 7. марта.
А. Живковић

Петља
Бити сам, унутар ограде.
Уме да буде застрашујуће.
Бити сам у пољу сунцокрета.
Инспиративно!
Бити сам на крову зграде.
И застрашујуће и инспиративно.
Бити сам са својим мислима, а бити задовољан.
Е, за то треба имати петљу.

Прича
Кад знаш с ким имаш посла...
Тек кад седнеш преко пута тог неког.
И погледаш га у очи.
И пустиш га да ти прича.
И да те пита.
И да те погледа у очи.
И причаш му.
И питаш га.

Приче
Једна прича никад не иде сама.
Има их мноштво.
Треба их само бирати.
Стварати збирку.
Ликова.
Пријатеља.
И непријатеља, наравно.
Јер често се од ових других више научи.

µМ. Шупица ?С. Трајковић

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?
Марио Трајковић,
средњошколац:

Стефан Чикош,
средњошколац:

– Изашао бих увече
негде, надам се да
има нешто у граду.
Школских обавеза има
ту и тамо, али не
планирам да учим
нешто специјално.

– Вероватно ћу јако
мало времена одвојити
за домаће задатке.
Преко дана ћу ићи
с друштвом у кафић,
а увече у неки клуб.

Марија Поповић,
ученица музичке
школе:
– Викенд ћу
преспавати да се
одморим од школе, а
можда ћу и изаћи негде,
али то је сад неизвесно.
Мораћу да учим пред
крај полугодишта.
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