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ДРУГА СТРАНА
ГРАЂАНСКА
ПРОМАТРАЧНИЦА

СИНДИКАЛИЗАМ ИЗ УГЛА МИЛАНКА БОДИРОГЕ

Пише: Драгана Кожан

Буди пример,
а не смарач
Једна од тема о којима се увек
највише прича крајем јануара
свакако је штетан утицај дуванског дима на људско здравље.
Повод за то је чињеница да се 31.
јануара у нашој земљи обележава Национални дан без дувана.
Ове године у фокусу те кампање
су млади, и то не без разлога.
Наиме, резултати глобалног
истраживања употребе дувана
код младих које је 2017. године
спровео „Батут”, уз подршку
Министарства здравља, Министарства просвете и Светске
здравствене организације, међу
ученицима старости од тринаест до петнаест година на репрезентативном узорку свих
школа у Србији, више су него
поражавајући. Ово истраживање је показало да чак 11% ученика, односно дечака и девојчица од тринаест, четрнаест и
петнаест година пуши! И то није једина лоша вест. Више од 70
процената ове деце несметано
купује цигарете у продавницама, самопослугама или на киосцима, упркос томе што су малолетна. Исто истраживање показало је и да је 61% младих изложено дуванском диму на затвореним јавним местима.
Ни резултати сличне анкете
спроведене годину дана касније
нису ништа оптимистичнији.
Реч је, наиме, о истраживању о
здравственом понашању школске деце које је у Србији реализовано у сто једној основној и средњој школи уз подршку Министарства здравља и Министарства просвете. Захваљујући том
испитивању сазнали смо да је
скоро сваки трећи ученик првог
разреда средње школе (28,3%)
пробао цигарете, док је то учинило 2,6% ученика петих и 7,1%
одсто ученика седмих разреда
основне школе! Скоро једна трећина ученика првих разреда
средње школе (29,3%) пушила је
наргиле, које су опасне колико и
саме цигарете. Страшно!
Ако имате малу децу или тинејџере и питате се како да их
сачувате од овог зла, шта да им
кажете, како да их посаветујете,
можда вам истина неће пријати,
али сигурно је негде у дубини
душе и сами знате: оканите се
говора и смарања – деца не уче
слушајући вас, већ гледајући вас
и опонашајући вас! Стога, ако не
пушите, посао вам је олакшан, а
уколико сте пушач и заиста желите да спасете своје дете исте
напасти, онда је време да угасите ту цигарету и да никада више
не запалите наредну. Тиме ћете
својим клинцима „јединим
ударцем” поклонити две вредне
ствари: добар пример и здравог
родитеља. А ви бисте за своју децу и њихово здравље учинили
баш све, зар не? Зар не?

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Петак, 31. јануар 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

РАДНИЧКОГ БУНТА ВИШЕ НЕМА
Опасност по запослене
створена уласком
неолибералног капитализма
Самостални синдикат
тридесет пута у Београду
на протестима и
штрајковима
Најкомпетентнији могући саговорник на тему синдикализма у нашем
граду је Миланко Бодирога. После
осамнаест година он од прошле недеље није више на функцији председника Већа савеза самосталних синдиката града Панчева и општина, па
смо искористили овај повод како бисмо у разговору с њим стекли шири
увид у историјат синдикалне борбе
на овом подручју.
Бодирога је рођени Панчевац. Хемијски је техничар и од 1983. године
је радио у Рафинерији нафте Панчево. Синдикат му је у фокусу од краја
деведесетих година прошлог века:
тада је постао председник синдикалне организације своје радне јединице, а од 2002. године до пре неки дан
био је на поменутој функцији.
Трачак наде двехиљадитих
Према његовим речима, од средине
деведесетих, с настанком других
синдиката поред Савеза синдиката
Југославије, почиње политика дезавуисања ове организације. Додаје:
– Кренуле су етикете да се синдикат бави само полуткама и другим
давањима запосленима, а да функција коју би требало да има не постоји.
То је био разлог за поларизацију синдикалних организација. Тада су постојали индустријски синдикати, односно запослених у привредном сектору, где је наш синдикат био доминантан, и оних који су радили у друштвеним делатностима, где је УГС
„Независност” преузео примат над
синдикалним чланством. Неки су то
тумачили као стварање здраве синдикалне конкуренције. Међутим, без
обзира на све, позадина те приче је
била нечија шанса за разједињење и
слабљење синдиката на свим нивоима, што се нешто касније испоставило као тачно. Поделе су биле евидентне: постојали су антагонизми између друштвеног и реалног сектора,
интереси су се делили.
По сле кон фу зне си ту а ци је де ведесетих, ратова и неимаштине,

појавио се трачак наде почетком
двехиљадитих.
– Постојао је јединствен циљ да се
промене друштвене околности и да
се уведе „демократија вишег нивоа”,
тако да смо, када сам и ја започео
синдикалну каријеру, имали наду у
боље сутра. Та нада је постојала све
до убиства премијера 2003. Као највећу опасност смо тада препознали
улазак неолибералног капитализма,
иако су наговештаји стигли још 2001.

Поздрав суграђанима из Лињана,
с 3.000 метара, од: Думбе, Тихе,
Ћонета, Салета, Блаже и Шонета.

наших адвокатских канцеларија и
правне службе синдиката. То су механизми којима располажемо, радничког бунта више нема. У тим и таквим околностима трудили смо се и
да успоставимо социјални дијалог у
граду. Напокон, успели смо то да реализујемо уз помоћ неколико значајних привредника Панчева, с којима
смо постигли сагласност да је граду
потребна и послодавачка организација, па је пре годину дана први пут у

Миланко Бодирога
године с променама Закона о раду,
чиме су се у значајној мери смањила
права запослених, а на мала врата се
прогурала најава фамозне приватизације, која ће, како је то тадашњи
режим формулисао, донети бољитак
земљи. С друге стране, наше синдикалне ставове политичари су називали рудиментима социјализма и прошлости – објашњава Бодирога где су
били корени неслагања и почетка
озбиљне борбе.
Медији су синдикате називали
кочничарима тадашњих реформи,
које морају да се реализују како би се
наша држава нашла на прагу европских интеграција.
Предузеће за евро
– Од краја 2003, када је неолиберални капитализам већ био разрађени механизам и ишла, рецимо, про-

НО ВИ ПРЕД СЕД НИК ЖЕЉ КО ЈЕЛ КИЋ
Нови председник панчевачког Самосталног синдиката је Жељко
Јелкић. Рођен је у нашем граду
1969. и има звање електроинжењера за телекомуникације. Ради у
ЈКП-у „Грејање” двадесет шест година, где је и започео синдикалну
каријеру, а био је и председник
Гранског синдиката комуналаца
Панчева. Први кораци и идеје?

што је била и наша последња кооперација с локалним политичарима на
овом нивоу, поднето осамнаест и
прихваћено четрнаест амандмана,
чиме је побољшана законска платформа. Међутим, током имплементације тог закона постало је јасно да
су радници све обесправљенији –
тврди Бодирога и додаје да се тада
ушло у фазу приватизације која је са
собом носила отпуштања и стечајеве
фирми, што се догађало до 2010.

– Покушаћемо да модернизујемо
рад синдиката кроз већи ангажман
преко интернет и других медија како бисмо се што више приближили
чланству, посебно млађим генерацијама. Долази до интерне миграције запослених од јужне ка северној пословној зони, па ћемо пробати да тамо формирамо и ојачамо
синдикате – јасан је Јелкић.
даја великих предузећа за један евро,
одиграли смо важну улогу у промени
власти – подржали смо све странке
што су пласирале причу да ће убрзо
бити, а никад није, донет Закон о пореклу имовине. Од њих смо очекивали заокрет у сфери друштва и привредних околности, али... Препознали смо икс ствари које ће нас касније
коштати, као што су доношење Устава Србије којим друштвена својина
као основ дотадашњег функционисања система нестаје, а чиме ће убрзо
нестати и средња класа, или друга
фаза спровођења Закона о приватизацији, када је било симптоматично да
све више људи са сумњивим пореклом капитала улази у приватизације
– сећа се панчевачки синдикалац.
Донет је 2005. године нови Закон о
раду, према Бодироги, „још погубнији по раднике од оног из 2001”.
– Суштина је у томе да је у нацрту
тог закона било чланова који су још
драстичнији, али је, бићу нескроман,
само захваљујући виспрености
Савеза синдиката Панчева, односно
сарадњи с тадашњим републичким
послаником Душаном Мрвошем,

Подвлачи да је Панчево у то време
остало без пет-шест хиљада радних
места; синдикат је непрестано тражио
од локалне власти да се укључи у процес, али „била је очигледна београдизација, настајање централистичког
система – фабрике и установе су куповали нама непознати људи, углавном из других градова, па је све изведено погубно по цео град”, каже он.
Свеопшта учмалост од 2010.
У периоду од 2003. до 2010. године
Самостални синдикат је преко тридесет пута одлазио у Београд са запосленима у панчевачким фирмама како би протестовали и штрајковали.
Уз то, и у самим предузећима у Панчеву организовани су штрајкови.
– Покушавали смо да у оквиру закона чувамо радна места, да обезбедимо да људи из фирми не одлазе без
динара отпремнине, али разрађен је
систем стечајева који није био добар
по запослене. Инсистирали смо и на
раскидима приватизација лоших не
само по њих већ и по предузећа. У
неким случајевима смо и успевали у
томе. Преживљавали смо све то с
радницима – прича Бодирога, уз напомену да се после 2010. године
ушло у „свеопшту учмалост, у којој
синдикати нису више имали саговорнике у граду, незадовољство људи је
било све веће, а наша моћ све мања”.
Слика синдикализма се променила, а један од вођа борбе за права
радника каже и како:
– Људи су остајали без посла и одлазили, а добар део оних који су радили функционисали су на бази
страха. О нама је у јавности створена
лоша слика, то је била клица неповерења према синдикату које је данас
евидентно – изгубили смо оштрицу.
У време нашег највећег утицаја,
2006, имали смо тринаест-четрнаест
хиљада чланова, а од 2014. године
наовамо тај број је пао на око седам
хиљада људи. Порастао је број тзв.
кућних синдиката, који су новцем
преводили наше чланство, а постоје
индиције да се то радило уз помоћ
политичких и послодавачких структура. Ипак, Самостални синдикат је
био ударна игла у спречавању изгласавања лошег, најновијег Закона о
раду, чије последице и данас видимо.
У последње време синдикат се базира на заштити запослених путем
колективних уговора, који не дају велика права, али садрже неку гаранцију да су људи заштићени.
– Нажалост, све је више оних који
траже своја права на суду, где ми учествујемо у њиховом заступању преко

историји регистрована Унија послодаваца града Панчева, а представници послодаваца су расположени да
причају о оснивању синдиката у њиховим фирмама. Као рођени Панчевац, мислим да овај град треба вратити његовим грађанима, јер је у
последње две деценије изгубио свој
идентитет – сматра Бодирога.
Ту је и Социјално-економски савет
Града:
– Ову институцију чине локална
самоуправа, Унија послодаваца и репрезентативни панчевачки синдикати. Надам се да ћемо створити здраву платформу за развој Панчева.
Када је 2015. године последњи пут
кандидован и изабран за председника највећег локалног синдиката, Бодирога је рекао ће се 2020. повући с
те функције, што је и учинио прошле
недеље. Каже:
– Ми своју будућност градимо на
млађима. Неопходно је да се с више
ентузијазма преузме управљање
синдикатом, нормално, тимски.
Трудићу се да својим искуством као
потпредседник по мог нем но вом
председнику Жељку Јелкићу, секретару Бобану Ђурђеву и свим члановима но во изабраног тима. Пре
осамнаест година синдикални кофер који сам понео с мојим колегама био је тежак, али не претежак; у
њему су били проблеми свих радника овог града. Неке смо решили, неке не; то је део овог посла. Тај кофер
је бивао све тежи, а најбитније је да
смо га носили достојанствено, немамо ниједну мрљу; никада нисмо
пробали да „продамо” раднике иако
смо против себе имали силу која је
покушавала да девастира нашу друштвену улогу. Достојанство једног
синдикалца није материјална, него
морална категорија. Моји наследници имају још тежи кофер, али ће морати да га носе уздигнутих глава:
ово је организација стварана на солидарности у многим генерацијама
пре нас и та традиција траје 110 година и мора се наставити.
На констатацију да је за већину људи најпознатији светски синдикалац
био контроверзни „крими Џими” Хофа, Бодирога с осмехом закључује:
– Једнако је познат Лех Валенса,
који је кроз раднички бунт покренуо
талас демократских промена у
Источној Европи. Људи на свој начин
перципирају све, па и синдикат. У
нашем, панчевачком Самосталном
синдикату никада нису били важни
лидери, увек је у центру пажње био
радник.
С. Трајковић
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Петак, 31. јануар 2020.
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НА МАРГИНАМА АЕРОЗАГАЂЕЊА

НОВЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ

ДАЈТЕ БЕСПЛАТАН ПРИКЉУЧАК ЗА ГАС!

Завод „Панчевац”
први у свему

Прикључење на гасну
мрежу биће јефтиније,
али могло би и
да се не плаћа
Загађење ваздуха у Србији не
јењава. Апарати свакодневно
региструју високе вредности
честичног загађења. Надлежни
у држави припремају мере, о
неким смо и писали у претходним бројевима, и сва је прилика да ће у наредном периоду, поред нових шума, Србија
добити и закон о забрани увоза возила с моторима „евро 3”.
Почеће да се примењује и пропис којим се забрањује учествовање у саобраћају возилима која испуштају прекомерне количине штетних гасова.
Можда ће негде да поскупи
паркирање, или ће бити уведен бесплатан јавни превоз, како су то ових дана урадили у
Скопљу, где су здравље грађана истакли као јавни интерес
број један, упркос ризику да
изгубе изборе због беса једног
дела становништва. Наравно,
и трошак бесплатног јавног превоза сносиће грађани – превоз
ће бити плаћен из градског буџета. Скопљанци су почели да
схватају колико је очување животне средине скупа ствар. Што

не платите на мосту, наплатиће вам на ћуприји!
Тако је код нас директор „Србијагаса” Душан Бајатовић прошле недеље изјавио да се у тој
компанији озбиљно размишља
о смањењу трошкова за увођење гаса. Подстакнут радом државних органа, који већ увелико припремају план за ре-

шавање проблема ваздуха, он
је јавно подржао предлог стручња ка да се сма њи це на
прикључкa на гасну мрежу.
– Предуслов да се знатније
повећа број оних који ће трошити гас у својим домаћинствима је нижа цена прикључка. Са садашњих 1.000 евра,

колико, примера ради, кошта
у Београду, на око 650 евра,
што је за индивидуалне потрошаче изузетно важна и велика
уштеда – рекао је Бајатовић.
Овим би се повећао број корисника гаса, односно смањила употреба дрва и угља, чије
сагоревање знатно доприноси
укупном загађењу.
Наиме, према званичним подацима, преко 40 одсто грађана Србије и даље се греје на
чврста горива. Да би се овај
еколошки проблем решио,
ето, Бајатовић је спреман
да се у име „Србијагаса”
одрекне дела профита.
Али...
Проблем је што је грејање на гас скупље од
коришћења струје и
чврстих горива. Уз то,
многи се још сећају
како је било пре неколико година, кад
је Украјина заврнула гас. Зато у Београду има свега 30.000 прикључених грађана, иако је потенцијалних корисника десет
пута више. Исти је случај и у
Новом Саду – 65.000 прикључених у граду од 400.000 становника!
Директор „Србијагаса” сматра да се овакво стање може

превазићи ако добије подршку
локалних самоуправа, односно
ако се одазову његовом позиву
да се одрекну општинских такси за прикључак, које његову
цену скоро дуплирају. На овај
начин се смањују буџети локалних самоуправа, које – не
заборавимо! – пуне грађани.
Трошак чистијег ваздуха, дакле, опет треба да плати становништво!
Зато уопште није неозбиљно
питање: а зашто се „Србијагас”
не одрекне наплаћивања прикључивања?
То већ раде озбиљне компаније широм света да би привукле кориснике. Логика је јасна: повећавањем броја корисни ка по ве ћа ваш и за ра ду,
толико да ти је оно што си
изгу био од у ста ја њем од на плате прикључивања небитно!
Истина, компаније у свету ово
морају да раде јер имају конкуренцију.
„Србијагас” је монополиста,
па не мора да се труди. Али би
држава, као власник овог предузећа, могла да зарад здравља
грађана повуче овакав потез.
Уосталом, много јој се више
исплати да грађанима плати
прикључак за гас него да их
касније лечи!
З. Станижан

ОБЕЛЕЖЕН ДАН СВЕТОГ САВЕ

Приредбе с љубављу
Дан великог српског
светитеља свечано
прослављен
Све панчевачке основне и средње школе су на пригодан начин, традиционалним играма,
рециталима и скечевима о Светом Сави, обележиле Савиндан
у понедељак, 27. јануара. Tрадицио нално, јед на пан че вач ка
основна школа била је овогодишњи домаћин свечаног обележавања празника посвећеног
лику и делу највећег српског
просветитеља у Преображенској
цркви. Овог пута то су били ђаци и запослени у ОШ „Исидора
Секулић”.
Истог дана Црквена општина
Панчево је у Културном центру
одржала Светосавску академију.
Након извођења „Светосавске
химне” у аранжману Панчевач-

ког српског црквеног певачког
друштва и хора Музичке школе
„Јован Бандур”, у име домаћина
– Црквене општине Панчево, госте и званице је поздравио протојереј Радослав Милановић. Овогодишњу беседу је говорио протојереј-ставрофор др Драгомир
Сандо.
У пуној сали Културног центра Панчево у уметничком делу
овогодишње прославе Савиндана учествовали су драмски уметници Младен Вуковић (говорио
беседу о Светом Сави) и Мирослав Жужић (беседа „Српској
мајци” владике Николаја Велими ро ви ћа), хор Пан че вач ког
српског црквеног певачког друштва, чланови КУД-а „Станко
Пауновић”, хор „Вокал кидс”,
хор Музичке школе „Јован Бандур” и хор подмладак Панчевачког српског црквеног певачког друштва.

ПОЗИВ

НАБАВКЕ

Шанса за расељене
с Косова и Метохије

Обнова водовода

Интерно расељена лица с
Ко со ва и Ме то хи је ко ја
живе на територији града
Панчева могу да се јаве на
јавни позив за откуп сеоских ку ћа са окућ ни цом
који је расписало Повереништво за избеглице града
Панчева.
Пријаве и додатне информације о овом могу се добити у Повереништву за избеглице, које се налази у
згради Градске управе (Трг
краља Петра I од 2 до 4) и
на те ле фон 013/308-818.
По след њи рок за при ја вљивање је 18. фебруар ове
године.
М. Г.

Градски водовод је расписао
јавну набавку за израду пројектно-техничке документације за реконструкцију постојећег и изградњу новог водовода. Реч је о 24 километра водоводне мреже у насељима Утвин
аеродром, Војловица, блоковима Тип Станко и Пепељаре и
централним улицама Цара Душана, Светог Саве, Марка Краљевића и Војводе Радомира
Путника.
Водоводни систем у Панчеву се развија од 1961. године, а
сада има 482 километра водоводне мреже, од чега је 188 у
самом насељеном месту Панчеву. У систему су три магистрална цевовода.

Завод за здравствену заштиту радника „Панчевац”,
прва и једина установа тог
типа у Војводини, константно ради на проширењу богатог спектра својих услуга,
због чијег квалитета је већ
постао непревазиђен, и то
не само по мишљењу бројних Панчеваца и Панчевки
већ и становника читавог
јужног Баната.
Настављајући мисију да
постане прва приватна клиника у Панчеву, Завод шири и свој стручни тим, па су
се сада у њему нашли и неки од најцењенијих стручњака из Клиничког центра
Србије, Опште болнице Панчево и са Института „Дедиње” у Београду.

урадити и колор доплер прегледе врата, руку, ногу или
абдоминалне аорте, као и
ултразвучне прегледе врата
и меких ткива. Ове прегледе искључиво радним данима обавља др Ненад Маргитин, специјалиста радиологије, шеф одсека CT дијагностике и заменик начелника Службе радиолошке
дијагностике у Општој болници Панчево.
Поред свега наведеног, Завод „Панчевац” издваја се и
по томе што у хематолошкобиохемијској лабораторији
те установе пацијенти већину верификованих, контролисаних и сумираних резултата могу добити за свега
сат времена.

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

Пакет 2

Пакет 3

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

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

Др ВЕСНА НОВИЧИЋ ЂОНОВИЋ
Дом здравља Палилула

Заказивање радним данима 7–14
Вука Караџића 1, Телефон: 013/21-90-900

И СЛЕДЕЋЕ СРЕДЕ
У ЦРВЕНОМ КРСТУ

Будите хумани
– дајте крв
Ако сте здрави, имате између 18 и 65 година и добру
вољу да учините нешто хумано и племенито, у Црвеном крсту имају сјајан предлог како да реализујете ту
идеју. Сваке среде, од 9 до
12 са ти, у про сто ри ја ма
Црве ног кр ста, у Ули ци
Жарка Зрењанина 15, реализују се акције добровољног давалаштва крви и ви
сте добродошли.

Као што је већ познато,
због законских измена, добровољни даваоци крви више не дају крв у Служби
трансфузије Опште болнице, већ тај хумани чин обављају у Црвеном крсту. За
прикупљање крви је задужен војвођански Завод за
трансфузију.
Д. К.

НАСИЉЕ У ПОРОДИЦИ

Претукао супругу,
секао је ножем!
Наш суграђанин, 33-годишњи
Ж. С. ухапшен је због основане сумње да је починио кривично дело насиље у породици тако што је својој 43-годишњој супрузи нанео тешке
повреде.
Он ју је напао у близини Тополе. Изударао ју је рукама по
глави и исекао ножем, због чега је несрећна жена након збрињавања у панчевачкој болници одмах пребачена у Београд
и збринута на ВМА.
Панчевачка полиција га је
привела у Основно јавно тужилаштво, где је саслушан, после
чега му је одређен тридесетодневни притвор.
М. Г.

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

Ако је, по чувеној флоскули, историја учитељица живота, онда ми очигледно нисмо добри ученици, јер
нисмо ништа научили из прошлости. Можда је то и
зато што се о томе премало говорило. Сећати се жртава Холокауста једном годишње је мало. У нашим историјским уџбеницима није довољно речено шта је био
Холокауст, те какве је жртве и последице оставио. Но
чини се да свако време тражи свој жртву. Ситуација у
Европи, с великим порастом броја миграната, који
траже мирно место где могу да живе и зараде за живот, рађа неки отпор према њима, јер другачије изгледају, говоре и понашају се. На такав начин се тешко
може изградити миран и стабилан свет који можемо
оставити својој деци и унуцима. Зато се против тога
треба борити, да се упознамо боље између себе. И нацизам је почео једном групицом, да кажем, истомишљеника, који су у минхенској пивници рекли да им
сметају Јевреји и да су они криви за све што не ваља
на овом свету. Стога сматрам да је познавање прошлости један од неопходних елемената за бољу будућност. Ако то пропустимо, не знамо шта нас може
очекивати у будућности. У оквиру веронауке у Босни
и Херцеговини треба учити о свим религијама, а не
само о једној.
(Председник Јеврејске заједнице у БиХ Јакоб Финци, „Ал џазира Балканс”, 26. јануар)
* * *
Поражавајућа је чињеница да 2020. новинарке иранске државне телевизије – ризикујући да, ако не изгубе
главу, онда свакако грађанска права – кажу да су лагале свој народ, а да у Србији новинари и новинарке,
без имало гриже савести, воде дневник који не одражава ни пет посто онога што се дешава у нашој земљи. Нажалост, ми поново живимо у некој врсти деведесетих. Не пуца се, не убија се, али нас море црне
слутње. Али новинарска сцена је ипак жилава. То је
ваљда остало од оних деведесетих година. Многи од
тадашњих храбрих новинара су и даље у професији, а
посебно радује да има доста млађих новинара који
истражују корупционашке афере и чувају образ професије. То буди наду да није све пропало и да се једног дана стање може нормализовати.
(Новинар Жељко Бодрожић, Радио „Слободна Европа”, 26. јануар)
* * *

* * *
Социјална, класна борба традиционално се одвијала
између власника капитала и радника. Међутим, модерни капитализам створио је другачије место, атмосферу где радници нестају, бледе… Свет се смањује, на делу је глобализација, културе се трансформишу, а социјални јаз постаје огроман. У свету се догађа
нови конфликт... Нове генерације се боре против онога што смо саградили. Капитализам је био стари начин, покушај владавине светом, па је 1989, када је пао
Берлински зид, стари свет рекао: океј, не постоји други систем за прогрес, за слободу, само капитализам,
циркулација добара. Сада гледамо тај систем који више није одржив зато што квари ресурсе, генерише нове конфликте и нове несреће, док уништава планету.
Из тог разлога морамо апсолутно да се променимо
ако желимо да преживимо.
(Редитељ Паоло Вирци, „Данас”, 25. јануар)
* * *
Наша демократија је болесна... Важно је само када
ћемо кренути путем опоравка институција и путем
безрезервног спровођења закона. Наше друштво је у
политичкој кризи од оног тренутка када је престало
да има дијалога у парламенту, откад су почела озбиљно да се урушавају правила на месту где би требало да
се разговара о кључним правним актима које једна
држава усваја. Избори су веома значајни и на изборима се мења будућност једне земље, али све зависи од
тога колико грађани имају прилику да слободно учествују на изборима, као и колико њихови представници могу да промовишу своје идеје.
(Програмски директор „Црте” Раша Недељков, „Данас”, 24. јануар)
* * *
Ми данас немамо институције, али оне имају нас и у
томе је главни проблем, јер је дошло до њиховог отуђења од грађана... Оне су изгубиле своја основна својства и, у том смислу, оне више нису никакви сервиси
друштва, већ механизми умртвљавања сваког облика
политичког живота и политичности, која се као у некој антиутопији маркира као главно сагрешење.
(Писац Саша Илић, добитник НИН-ове награде,
„Блиц”, 28. јануар)

Петак, 31. јануар 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

ОДРЖАНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА

МОДЕРНИЗАЦИЈА ОСВЕТЉЕЊА
И КАДРОВСКЕ ПРОМЕНЕ
Дата сагласност на нацрт уговора о
јавно-приватном партнерству за вршење услуга
реконструкције система јавног осветљења
Седница Скупштине града Панчева, четрдесета у овом сазиву, одржана је 28. јануара. Нису јој, по обичају, присуствовали опозициони одборници, па
је завршена експресно, уз само
један излазак за говорницу када је заменик градоначелника
Предраг Живковић образлагао
пр ви ово го ди шњи ре ба ланс
градског буџета.
На дневном реду је било тринаест тачака, а поред поменуте измене у градској каси, представници скупштинске већине
усвојили су три кадровске одлуке и, као најважнију, ону што
се тиче јавно-приватног партнерства у вези с подизањем
градског осветљења на виши
ниво.

самоуправи што има намеру
да се кредитно задужи да спусти буџетски дефицит испод
десет одсто. Да би се дошло до

логијом на територији Панчева и девет села.
Приватни партнери Града у
овом важном послу биће неколико компанија из Русије, као
и две домаће фирме, од којих
је једна панчевачка, а овлашћени члан групе понуђача – носилац посла јесте московски

Нови директори

Кредит за уређење кеја
Програм рада Скупштине града за 2020, који се не разликује од оних доношених на претходним првим седницама у календарској години, усвојен је
са четрдесет једним гласом „за”.
Потом је Живковић, који је
у Градском већу задужен за финансије, рекао да би у градској
каси требало да се мења структура прихода и примања, односно расхода и издатака. Укупан износ планираних прихода остаје исти – нешто више
од 5,8 милијарди динара, а разлог за ребаланс је усклађивање
са чланом Закона о буџетском
систему који налаже локалној

трошкови електричне енергије у висини од 84,7 милиона
динара, а одржавање ће коштати 26 милиона динара. Процењена вредност јавне набавке је
1,4 милијарде динара. Првих
пола године трајаће припремни период за спровођење уговора с приватним партнерима,
а потом почиње рок од петнаест година експлоатације.
Приватници ће своја почетна улагања исплаћивати преузимањем одржавања самог система.

нивоа који закон налаже (у панчевачком случају то је 9,94 одсто), одборници су прихватили предлог Већа како да се измени буџетска структура.
Кредити за 2020. годину биће искоришћени за уређење
градског кеја.

Мере за уштеду енергије
Градска власт је дала сагласност на нацрт уговора о јавно-приватном партнерству за
вршење услуга реконструкције
и модернизације система јавног осветљења применом мера
за уштеду енергије LED техно-

„БЛ груп”. Њихова понуда је
била и једина после јавног позива Града Панчева. Првобитни услови нису испуњени, па
се током преговора искристалисала понуда какву је Градско веће прихватило и коју ће
градоначелник Саша Павлов
потписати.
У пратећој документацији је
на ве де но да јав но-при ват но
партнерство подразумева инсталирање система снаге од
2.561 киловата, с годишњом
потрошњом енергије од 10,3
милиона киловат-сати. На годишњем нивоу планирани су

Одборници су затим прихватили измене Програма пословања ЈП-а ГСА за ову годину и
усвојили Програм рада и финансијски план Туристичке организације Панчева за 2020.
На ред су онда дошле кадровске измене. Славе Бојаџиевски, дипломирани инжењер
архитектуре из Банатског Новог Села, именован је за директора ЈП-а „Урбанизам” у наредне четири године пошто му је
истекао в. д. мандат. Јасмини
Вујовић је такође истекао мандат вршиоца дужности директора у Заводу за заштиту споменика културе, а исти такав
статус на истом месту следећих годину дана имаће Гроздана Миленков, дипломирани етнолог-антрополог из Панчева.
Владајућа већина је разрешила дужности досадашњег в. д.
директора Дома омладине магистра економије Александра
Фаркаша, а нови вршилац дужности првог човека „омладинске куће” је Срђан Николић.

НАСТАВЉЕНА АКЦИЈА „ЗАСАДИ ДРВО”

ДРУГА ФАЗА ПРОЈЕКТА

На Миси нових
120 садница

Управљање људским
ресурсима

Код Храма Светог Саве на Миси, 25. јануара, Град Панчево је
у сарадњи и координацији с
ЈKП-ом „Зеленило” наставио акцију сађења садница туја, црног
бора и јавора с циљем озелењавања и пошумљавања градских
површина. Засађено је 120 клица различитих врста дрвећа, а
крајњи циљ акције је нових укупно 3.000 садница, али и додатних 5.000 у ветрозаштитним појасевима око града у наредних
неколико месеци. Поред поменутих врста, биће посађене и
брезе, јасенови, липе и платани.
Акцији „Засади дрво” придружили су се позоришни редитељ Владан Ђурковић, сликар

Вук Вучковић и глумац Миленко Павлов, а поново су свој
допринос дали и градоначелник Са ша Па влов, чла но ви
Градског већа, познати уметници, спортисти, вршиоци јавних функција и грађани.
Градоначелник Павлов је рекао да је ова акција веома битна, јер је озелењавање града
планирано као краткорочна мера у Плану заштите квалитета
ваздуха града Панчева, и додао да се ради о стварању „нових плућа града, кисеоника, будућности”, односно да ће то
помоћи да се „у знатној мери
побољша квалитет животне средине у граду”.

Представници Градске управе
и консултантски тим одржали
су 22. јануара у нашем граду
састанак на коме је представље на дру га фа за про јек та
„Управљање људским ресурсима у локалној самоуправи”.
Овоме је претходила – 11. децембра 2019. године у оквиру
47. скупштине Сталне конферен ци је гра до ва и оп шти на
(СКГО) у Центру „Сава” – церемонија уручења Меморандума о разумевању и сарадњи чији су потписници Министарство државне управе и локалне самоуправе, Савет Европе и
изабране локалне самоуправе

којима је додељена подршка у
оквиру заједничког пројекта ЕУ
и Савета Европе с циљем даљег развоја система управљања људским ресурсима на локалном нивоу.
Тада су и посебно дизајниран плакат потписали први људи локалних самоуправа, ресорни министар, шеф мисије
Савета Европе у Београду, шеф
делегације Европске уније у Републици Србији и генерални
секретар СКГО-а. Имплементација пакета подршке у педесет локалних самоуправа траје
у периоду од новембра 2019.
до марта 2021. године.

ДОПУНА ТЕКСТА „ДАНАС ЈЕСИ, СУТРА НИСИ – НА ВЛАСТИ”

И „Јединствена Србија” у граду
У тексту који смо објавили у
прошлонедељном броју на другој страни, под насловом „Данас јеси, сутра ниси – на власти”, постоји ненамеран пропуст. Наиме, набрајајући све
политичке партије које имају
или не ма ју пан че вач ки

градски одбор, нисмо помену ли „Је дин стве ну Ср би ју”
Драгана Марковића Палме.
Зато, Радован Стоиљковић
је потписао писмо које је донео
у нашу редакцију у коме стоји
да смо „поменули све странке
сем ’Је дин стве не Ср би је’

Панчево”. Прихватамо сугестију и извињавамо се читаоцима због омашке. Иначе, канцеларија „Јединствене Србије”
више није на старом месту: сада је на адреси Др Светислава
Касапиновића 3 и отворена је
од 10 до 13 сати.

Страну припремио

Синиша
Трајковић

Петак, 31. јануар 2020.
pancevac@pancevac-online.rs
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КОРОНАВИРУС – ОНО ШТЕ НЕ ЗНАМО И ШТО СМО МИСЛИЛИ ДА ЗНАМО

ЗАПОШЉАВАЊЕ

ЉУДИ, ДИШИТЕ СЛОБОДНО! НЕМА ДОКАЗА
ДА ЈЕ ОВО ОПАСНИЈЕ ОД ГРИПА

Просветари чекају
одлуку Владе

Истина је да све личи на хорор: појављује се вирус који научници никад
раније нису видели. Не знају одакле
је дошао, али откако је крајем децембра откривен у Кини, раширио се преко трећине планете. Читави градови
се ограђују жицом и чуварима, њихови становници се стављају у карантин, али не вреди – епидемија се шири! Број мртвих расте!
Али ово није холивудски филм. У реалном животу довољно је само добро
опрати руке и наставити живот даље!
„Немојте да паничите, уколико нисте плаћени за то”, пренеле су светске аген ци је изјаву епи де ми о ло га
Брендона Брауна са угледног Калифорнијског универзитета, који је до
сада проучавао многе смртоносне епидемије.
„Медицински радници морају да
буду спремни, а државе да им осигурају сва неопходна средства у случају
да ствари крену неочекиваним током,
као и да становништву пруже тачне
податке о ситуацији... Али сви остали, слободно дишите!”, казао је овај
стручњак.
Научници су од првог регистрованог случаја заразе до сада успели да
утврде да је овај коронавирус „рођак”
изазивача SARS-а и MERS-а, болести
које су проузроковале стотине смрти
у свету.
Али већина вируса из ове фамилије
не изазива ништа теже од прехладе.

НЕМА ЗА РА ЗЕ
ПРЕКО ИН ТЕР НЕ ТА
Последњих дана на друштвеним
мрежама може се прочитати да се
коронавирус може пренети и путем
предмета наручених са иностраних
сајтова за куповину. Али епидемиолози кажу да ипак није толико отпоран да би могао да опстане током транспорта робе из Кине до
наше земље.
Болест може да се пренесе са
ситних глодара, с кокошјих и других јаја живине. Када би се те намирнице транспортовале, онда би
постојала опасност – кажу они.
Реалну опасност представља само
особа која је допутовала из Кине
ако се тамо заразила коронавирусом, а потом допутовала у Србију
привидно здрава док је вирус у
инкубацији.

СЕДМОДНЕВНИ ОДМОР
О ТРОШКУ ГРАДА

Талентовани
ђаци на
Дивчибарама
Полазници Регионалног центра за таленте „Михајло Пупин” отпутовали
су уторак, 28. јануара, на заслужени
одмор у панчевачко одмаралиште на
Дивчибарама. Бесплатан боравак осамдесет шесторо најталентованије деце
финансира Град Панчево, а за пут и
смештај је издвојено 43 милиона динара из буџета.
Путовање на Дивчибаре уједно је
награда за успех и залагање ученика
који вредно раде и постижу изузетне
резултате. Током боравка биће им
обезбеђена и припремна настава за
такмичења која им предстоје у наредном периоду.
Традиционално панчевачка локална самоуправа омогућава талентованим ученицима бесплатан одлазак на
Дивчибаре.

Страну припремиo

Зоран
Станижан

КОЈИ СУ СИМПТОМИ

Почиње назебом,
а није обичан грип
Коронавируси чине велику групу и
уобичајено се шире међу животињама. Међутим, могу да се шире и
са животиња на људе.
Нови кинески коронавирус је заразио више од 1.500 људи откако је
откривен. Може да изазове упалу
плућа – симптоми су тада јаке тегобе при дисању и повреде на плућима. Оно што највише плаши, то
је што не реагује на антибиотике.

Симптоми коронавируса
По ред љу ди,
коронавирусима
се могу заразити краве, свиње, мачке, кокошке, камиле,
ши шми ши и дру ге
жи во ти ње. Ве ћи на
првих жртава нове епидемије боравила је на великој пијаци живих
животиња у кинеском граду Вухану,
па се претпоставља да је ту вирус с
неке животиње „прескочио” на човека. Кад су стручњаци испитали
структуру вируса, наишли су на његов део који код човека никад раније није установљен. То значи да људи нису могли да развију природни

иму ни тет пре ма
овом коронавирусу. На срећу, изгледа да код младих и здравих људи он изазива само благе симптоме.
Већину смртних случајева чине људи старији од педесет, претходно болесни или ослабљеног имунолошког
система.
„Засад нема доказа да је ово опасније од грипа. Већина оболелих уз
просечну медицинску негу биће добро после извесног времена”, поручили су истраживачи с Харварда.

ДЕ ТАЉ НЕ ПРЕ ПО РУ КЕ „БА ТУ ТА”
Институт за јавно здравље „Милан
Јовановић Батут” издао је препоруку грађанима Србије да откажу
или одложе путовање у Кину. Уколико то ипак не могу да учине,
препоручују се следеће мере:
– избегавање контакта са особама које имају знаке респираторне
инфекције;
– избегавање боравка тамо где
је велики број особа;
– појачана и честа хигијена руку
(прање водом и сапуном најмање
двадесет секунди или, ако то није
могуће, коришћење алкохолних гелова за дезинфекцију руку, нарочито након контакта са оболелим
особама или боравка у потенцијално угроженом подручју);
– може се препоручити ношење
маски преко уста и носа уколико

се борави у простору где су масовна окупљања (аеродроми, железнице, аутобуске станице, градски
или међуградски превоз...);
– придржавање мера заштите од
преношења инфекција код свих
особа које осете симптоме инфекције органа за дисање (респираторна етикеција – одржавање растојања од других особа, покривање
уста и носа приликом кашљања и
кијања папирним марамицама или
гардеробом, често прање руку);
– избегавање контаката са живим или мртвим дивљим и домаћим животињама;
– путници који долазе из захваћеног подручја, уколико имају знаке инфекције органа за дисање,
треба да се обрате свом лекару, уз
напомену о путовању.

Ови вируси изазивају слабе до умерене тегобе у горњим дисајним путевима, тако да личе на обичну
прехладу. То значи да почне да цури нос, јавља се бол у грлу, можда
и главобоља и грозница и траје неколико дана.
Међутим, код особа са слабијим
имунитетом, код старијих људи и
мале деце, постоји могућност да
овај вирус захвати ниже дисајне
органе. Тада се могу развити озбиљније болести, као што су упала плућа или бронхитис.
Неки коронавируси могу да буду
смртоносни за људе, какав је био
SARS, откривен први пут у јужној
Кини. Он изазива респираторне тегобе, али и дијареју, отказивање бубрега и проблеме с дисањем.
MERS је такође коронавирус, а
први пут је откривен на Блиском
истоку 2012. године. Тегобе с дисајним органима биле су веома
озбиљне, па је код чак трећине оболелих забележен смртни исход.

ПОКЛОН ЗА СВЕТОГ САВУ

Руси донирали
патике „Споменку”
Штићеници Дома за децу и омладину без родитељског старања „Споменак”, након неколико корака у
новим патикама које су добили на
поклон за Светог Саву, изразили
су велико задовољство и захвалност донаторима.

Лечење
За коронавирус не постоји посебно
лечење. У већини случајева симптоми пролазе сами од себе. Пацијент треба да се одмара, спава и
узима много течности. Међутим,
истог тренутка кад симптоми пређу границу обичне прехладе треба
се јавити лекару.

Превентива
Засад нема вакцине против породице коронавируса, а у току су тестирања вакцине на вирус MERS. Препоручују се јачање имунитета и редовне мере хигијене, као и уобичајене мере за заштиту од инфекција.

ДОЛАЗЕ ХЛАДНИ ДАНИ

Важан је квалитет дизела
НИС је спремно дочекао зиму – поручују из наше највеће нафтне компаније. Власницима возила на дизелпогон на бензинским станицама „НИС
Петрола” и „Гаспрома” на располагању су дизел-деривати домаће производње с побољшаним нискотемпературним карактеристикама, који пружају оптималну функционалност и на
најнижим спољним температурама.
Како кажу стручњаци, зимски режим
вожње може да забрине возаче током
хладних дана, нарочито власнике аутомобила који користе дизел као погонско гориво. За разлику од моторног бензина, у дизел-деривату може
доћи до формирања кристала парафина, замућења и згушњавања, што
за последицу може имати блокирање
дотока горива и немогућност старта
и рада мотора. Како би се спречила
евентуална штета, они препоручују
употребу дизел-деривата с побољшаним нискотемпературним карактеристикама.
У НИС-у наводе да се у Рафинерији нафте Панчево током зимских
месеци производи висококвалитетан
евродизел са унапређеном тачком
филтрабилности, чиме се обезбеђује оптимална функционалност возила и на зимском минусу. Истовремено, на свим НИС-овим пумпама
могуће је допунити резервоар дизел-

У панчевачким школама је завршено прикупљање података о упражњеним радним местима ради добијања сагласности за расписивање конкурса на неодређено време
у основним и средњим школама.
Школе су, по упутству које је сачинило Министарство просвете,
имале рок до четвртка 30. јануара
да тражене податке доставе надлежној школској управи. У наредном периоду Радна подгрупа при
Школској управи Зрењанин за праће ње ан га жо ва ња за по сле них у
образовању, у складу са законом,
провериће достављене податке и
за неспорна радна места даваће
сагласност. Коначну одлуку донеће Комисија Владе Републике
Србије.
Надлежна школска управа сагласиће се само за радна места која су упражњена у периоду од 1. јануара 2016. до 31. децембра 2017.
и за која на листама технолошких
вишкова и лица с непотпуним радним временом нема наставника и
професора који могу да преузму
те часове.

Поклоне им је уручила компанија „Гаспром енергохолдинг Србија ТЕ–ТО Панчево”, која на територији нашег града гради прву
парно-гасну термоелектрану–топлану у Србији.
– У Русији постоји лепа традиција да предузећа помажу домовима за незбринуту децу. Тако и
наша руска компанија која обавља
своју делатност у Републици Србији жели да одржи такву традицију и уручи поклоне вашим штићеницима – истакао је у свом поздравном говору директор те компаније Александар Варнавски.
Сваки дечак и девојчица, њих
преко тридесет, добили су свој
пар обуће реномираног светског
произвођача спортске опреме. Квалитетне патике су деци најпотребније, с обзиром на то да се штићеници „Споменка” спортом баве
радо и често. Фудбал, баскет „три
на три”, стони тенис, вежбе на
струњачама, вежбе на тренажним
справама – свако дете изабрало
је у Дому спорт по свом укусу.
Осим тога, тим „Споменка” сваке
го ди не уче ству је на тур ни ру у
малом фудбалу, на којем се надмеће са екипама домова из целе
Србије.
Све у свему, леп гест, а „Споменак” сада може храбро да отвори
спортску сезону 2020.

БУЏЕТ ГРАДА

-горивом које садржи комплексе адитива који обезбеђују побољшане перформансе мотора и на температурама до минус 30 степени. Реч је о
премијум „G-Drive Diesel” деривату,
ко ји у по ре ђе њу са стан дард ним
евродизелом, захваљујући формули
обогаћеној адитивима, пружа сигуран старт, већу снагу и стабилнији
рад мотора и на дебелом зимском
минусу.
Док је поузданост аутомобила на
дизел-погон и даље актуелна тема за

возаче у хладним месецима, домаћи
произвођач горива истиче да за њихове потрошаче нема зиме када је реч
о квалитету горива. Између осталог,
поштујући строге процедуре о контроли квалитета производа, у НИС-у
наводе да се контрола квалитета деривата из Рафинерије нафте Панчево
обавља свакодневно – од резервоара
у Рафинерији и складишта готових
производа па све до крајњег потрошача, односно бензинских станица
компаније.

За повластице
40 милиона
За јавни градски и приградски
превоз у 2020. години ребалансом
градског буџета намењено је 295
милиона динара. На субвенције
приватним компанијама отићи ће
210 милиона, а за регресиран превоз ученика, студената и повлашћених категорија опредељује се додатних 40 милиона динара. Остатак од укупне суме, око 45 милиона, добиће АТП, градско јавно комунално предузеће.
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ЗДРАВЉЕ
Х РА НА ЗА ДУШ У

Траг
физичком свету. У неком тренутку свог живота, када пожелимо да зауставимо помахнитали точак свакодневне јурњаве за временом, свако наиђе на неки траг који може да
појача жељу за променом. Увек
је тако: невидљиви за већину
која слепо следи инструкције
„такотребања” и друштвеног
прихватања, трагови постају
све уочљивији особама које су
решиле да их виде. Они који
су успели у оном што ми тек
наслућујемо да постоји, остаПише: Марија Достић,
вили су траг, а само од наше
психолог
спремности да га нађемо заДраги моји, сви остављамо виси и брзина којом ћемо га
траг на душама које срећемо угледати.
Када решимо да део свакона свом јединственом путовању званом живот. Исто та- дневне рутине одвојимо за секо, свака особа која додирне бе, за проналажење путоказа,
на шу жи вот ну нит та ко ђе за ослушкивање унутрашњег
остави траг на њој. Многи су гласа, на добром смо путу да
нас само овлаш дотакли, пре пронађемо знакове који ће
него што смо их послали у указивати на постојање тразаборав. Њихов траг је слаба- гова које желимо да пратишан и није оставио ништа мо. Једном када их приметимо, чудимо се како их до савредно сећања.
да нисмо видеЧесто се срели када су свућемо са особада око нас. То
ма ко је оста је најбољи повљају за собом
казатељ да потрагове обеле- Највреднија
степено постажене њиховом
је мо про ме на
по себ но шћу и животна учења се
коју желимо да
значајем које су не добијају
оства ри мо у
има ле за нас гажењем по сјају
животу.
или га још увек
Новооткриимају у нашим туђих трагова, него
ве не тра го ве
животима. Сва- пажљивим остаба да пратикодневним
вљањем својих за тре
мо с великом
остављањем
пажњом и потрага на нашој оне којима смо ми
штовањем оноживотној стази светлост.
га ко их је ненаши вољени на
себично остатај начин праве
отисак свог постојања који вио иза себе. Брзоплетост и
остаје заувек утиснут у нашој нестрпљење нису добри садуши. Такви људи боје своје путници јер нас одвраћају од
трагове посебном светлошћу најважнијег учења које добикоја ће увек јасно обасјавати јамо пратећи туђе трагове.
Највреднија животна учења
сећање и незаборав.
Изузетни људи су оставили се не добијају гажењем по сјајасне трагове иза себе, сјајне ју туђих трагова, него пажљии видљиве, иако они сами ни- вим остављањем својих за оне
су ви ше при сут ни у овом којима смо ми светлост.

КОЗМЕТИЧАРСКО ЋОШЕ

Шта је микробиом коже?
Микробиомом се сматра
скуп микроорганизама (бактерија, гљивица, плесни, вируса) који нормално живе у
или на људској ћелији. Медицина је сагледала значај
пробиотика (добрих бактерија) последњих година. Данас
најновија сазнања доводе до
потребе да се микробиотска
култура коже унапреди и да
се на тај начин ојача њена заштитна баријера.
Дерматолошка истраживања откривају заштитну природу микробиома коже, саПише: Бојана Ћорлука,
стављеног од милијарди баккозметичар
терија које живе у и на њему.
Јесте ли знали да кожа има Здравље и пријатан осећај кодве заштитне баријере? Прва же веома зависе од ових доје липидна бабрих микробиријера, а друга
ома, који помаживи екосистем
жу у регулацина површини који унутрашњих
же (микробиом).
процеса у кожи.
Кожа произ- Немојте исушивати
Како би нам
во ди ма трикс лице агресивним
заштитна бариса ста вљен од
јера коже била
есен ци јал них средствима за
здрава и самим
ли пи да, ко ји хигијену.
тим нам омогуокружује мртве
ћи ла леп из ће ли је ко же,
глед, ја ко је
корнеоците, на њиховој по- битно да правилно чистимо
вршини и на тај начин фор- лице, а не да га исушујемо
мира физичку баријеру која агре сив ним сред стви ма за
штити од спољашњих утица- хигијену. Битно је да корија. Липиди такође помажу у стимо квалитетне и одговазадржавању влаге и чине ко- рајуће креме и да редовно
жу бољим домаћином за до- одлазимо код козметичара на
бре бактерије.
биолошке третмане. Ови хранљи ви трет ма ни ће оја ча ти
кожу и нахраниће је витамиСтрану
нима, минералима, олигоеприпремила
лементима, пептидима, хијаДрагана
луроном и свим супстанцама
Кожан
које су јој потребне.

Петак, 31. јануар 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

ВЕЛИКИ НАПРЕДАК У ПАНЧЕВАЧКОМ ЗДРАВСТВУ

ОТВАРА СЕ СПЕЦИЈАЛНА ОЧНА БОЛНИЦА
„СВЕТИ ВАСИЛИЈЕ ОСТРОШКИ”
Уколико сте на листи
чекања за операцију
катаракте – имамо
добре вести за вас
Пацијенте ће о
трошку РФЗО
оперисати тим
стручњака с ВМА
Све врсте
офталмолошких
прегледа за децу и
одрасле на једном
месту
Није никаква новост да су у
Србији листе чекања на операцију катаракте изузетно дугачке. Добра вест гласи да ће од
фебруара на знатно скраћење
тих листа, посебно када је реч
о нашем граду и околини, утицати отварање Специјалне очне болнице „Свети Василије
Острошки” у оквиру компаније Ауто-центар „Зоки”.
Специјална болница се налази у Улици Вука Караџића
1, у истој згради у којој је смештен и Завод за здравствену
заштиту радника „Панчевац”,
који је у вла сни штву истог
предузећа.

Врхунски тим
– Отварање Специјалне болнице „Свети Василије Острошки” одговор је на све израженије потребе наших суграђана не само за операцијама
катаракте, било о трошку РФЗО, било о сопственом трошку, већ и за другим врстама
оф тал мо ло шких пре гле да и
интервенција. Све прегледе и
операције катаракте на најмодернијим и најсавременијим
уређајима обављаће искусан
тим стручњака с Војномедицинске академије, из Клиничког центра Србије и из Опште
болнице Панчево. Тим наше
болнице чине, између осталих,
др Владимир Драганић, проф.
др Петар Алексић и др Биљана Драганић с ВМА, др Драган Станковић, начелник Очног одељења Опште болнице
Панчево, и његов колега из
исте установе др Зоран Катнић, као и др Нада Милић Зарић, дечји офталмолог и страбо лог, чла ни ца Оде ље ња за
стра би зам
и
ам би о пи ју
Kлинике за оч не бо ле сти
Kлиничког центра Србије – истакао је Зоран Пешевски, директор и власник предузећа
Ау то-цен тар „Зо ки”, ко је је
оснивач Специјалне болнице
„Свети Василије Острошки”.
Отварање ове болнице значи
да ће између хиљаду и две хиљаде пацијената годишње који
се налазе на листама чекања за
операцију катаракте бити преусмерено у ову установу, где ће
их, о трошку РФЗО, оперисати

Болница нуди посебне погодности за пацијенте
тим стручњака с ВМА апаратима најсавременије генерације. Поред тога, операцију ће о
сопственом трошку моћи да

ОПЕ РИШЕ ДР ВЛАДИ МИР ДРА ГАНИЋ С ВМА
Операције катаракте у Специјалној болници „Свети Василије Острошки” обављаће
др Владимир Драганић, начелник одељења за предњи
сегмент Kлинике за очне болести Војномедицинске академије и лиценцирани инструктор за операцију катаракте системима „Alcon and
Bausch & Lomb”.
Доктор Драганић има
тридесетогодишње искуство
у овој области, а с 30.000
до сада урађених операција
у врху је међу лекарима у
целој Србији. Такође је урадио велики број операција
реконструкција
предњег
сегмента након повреда или
претходних операција с компликацијама.
Одржао је и велики број
предавања, као и курсева из
обаве и пацијенти који нису на
листи чекања, при чему су и за
њих предвиђене посебне погодности у виду одложеног плаћања на шест месечних рата путем административне забране
и чековима грађана.
– Уз све то, свесни чињенице да поједини грађани живе у
тешким економским условима и да немају обавезно здравствено осигурање, предвидели
смо и одређени број гратис
операција катаракте како бисмо им помогли да реше тај,
до сада непремостив здравствени проблем – истакао је Зоран
Пешевски.

НЕ ЧЕ КАЈ ТЕ ДА КА ТА РАК ТА СА ЗРИ
Др Владимир Драганић истиче да старо правило да не
треба журити са операцијом, већ ваља сачекати да
катаракта „сазри” – одавно
више не важи.
– У Србији људи углавном
чекају да катаракта дође у
неки озбиљнији стадијум,
па се тек онда опредељују
за операцију. Међутим, требало би да буде супротно:
што раније одете на операцију, то је захват лакши.
Управо запуштене катаракте
и представљају највећи

Поред операција катаракте,
пацијенти ће у Специјалној болници „Свети Василије Острошки” моћи да обаве и све врсте

проблем. Ово обољење ока
је најбоље оперисати што
пре, јер треба омогућити
људима да виде и поправити им квалитет живота без
одлагања. Посебно је важно то што је напредак у
овој области омогућио да се
сада оперишу и млади људи, којима се уграђује мултифокално сочиво, што им
помаже да се заувек реше
зависности од наочара за
читање и за близину и за
даљину – истакао је др Владимир Драганић.

офталмолошких прегледа. На
преглед ће моћи да дођу и деца која имају страбизам или
било који други офталмолошки проблем, а њих ће прегледати др Нада Милић Зарић
и др Зоран Катнић.

Последња реч технике

области операције катаракте, с приказом решавања
најкомпликованијих случајева. Увек је позиван не само
као предавач и инструктор
већ и као председавајући у
сесијама за катаракту на офталмолошким конгресима.

Према речима др Владимира
Драганића, сви материјали и
машине који ће се користити
приликом оперативних захвата
у „Светом Василију Острошком”
представљају оно најбоље што
тренутно постоји на тржишту.
– Захваљујући савременој технологији, операција катаракте
је сада најчешћа, најсигурнија
и најквалитетнија интервенција уопште у људској популацији. Доведена је до савршенства.
Операција је кратка, траје од
три до пет минута, ради се у
дневној болници у локалној анестезији, а рез је дугачак свега
пар милиметара. Већ после пола сата пацијент одлази кући,
а сутрадан долази на контролу.
Периода опоравка нема: пацијент је наредног дана у стању
да чита и обавља све уобичајене послове – истакао је др Владимир Драганић.
Д. Кожан

ЗЕЛЕНА АПОТЕКА

Моћ црног
кима
Ким је самоникла биљка, мада се у
последње време све више гаји у вртовима и на њивама. Пре свега спада у зачинске биљке, али има и вишеструка лековита својства – поготово црни ким. Источни народи су
за црни ким говорили да лечи све
болести осим смрти.
Ким јача желудац, подстиче варење хране, производњу хормона
и избацивање мокраће. Позитивно делује на болести плућа, кожна
обољења и тешкоће изазване астмом, а добар је и за јачање имунитета. Жене посебно треба да га користе јер умирује грчеве материце,
олакшава болове приликом порођаја, а за време дојења подстиче
производњу млека. Нарочито добре резултате показује код деце оболеле од бронхитиса, астме, разних алергија и атипичног екцема.
Најзначајнији производ црног кима је уље које се добија
хладним цеђењем зрелих семенки и у себи садржи стотинак активних супстанци. Уље црног кима препоручује се као додатак салатама
и за преливање већ готове хране.
Чај против бронхитиса и астме можете направити тако што ћете једну кашику црног кима, једну кашичицу камилице и пола кашичице аниса умешати у једну шољу вреле воде. Оставите да одстоји
десет минута, процедите, засладите медом и пијте неколико пута
дневно.
Ево и одличног сирупа против астме: помешајте једну малу кашику уситњеног црног кима, два издробљена чена белог лука и две
кашике меда. Сваког јутра, у периоду од три недеље, на празан стомак узмите по кашичицу сирупа.
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ПРВОГ ДАНА НОВЕ ГОДИНЕ СТУПИЛЕ НА СНАГУ ИЗМЕНЕ ЗАКОНА

ШТА ЈЕ ДЕДА МРАЗ ДОНЕО ПЕНЗИОНЕРИМА
С првим даном 2020. године ступило је на снагу доста нових прописа који се тичу пензионера, односно висина њихових примања и њихових права. Овде ћемо навести само неке новине, а у наредном периоду посветићемо више
пажње конкретним проблемима најстаријих.

Наслеђивање пензије брачног друга
Право на породичну пензију од ове Нoве године
имају и ванбрачни партнери, што значи да ће
после смрти супружника, иако се нису потписали пред матичарем, имати право да наследе примање, уколико је њихова заједница тpaјала најмање три године. Исто важи и за оне који с преминулим пензионером имају заједничко дете.
По слову Закона, међутим, то право удовица
може да оствари само ако је навршила 53 године,

или у тренутку смрти супружника има најмање
45 лета. У том случају чек ће почети да јој стиже тек када напуни 53. Када су у питању мушкарци, они породичну пензију не могу да добију пре 58. године.
Ово су само неке од новина које доносе измене 3акона о ПИО које су ступиле на снагу првог
дана 2020. године.
У њима стоји и да ће породични пензиони
чек стизати чак и на адресу разведеног супружника уколико је судском пресудом утврђено
да има право на издржавање.
3а супружнике војних лица важе мало другачија правила. Ванбрачни партнер професионалног војника који је погинуо за време
ратних дејстава право на породичну пензију
стиче без об зи ра на на вр ше не го ди не под

УСКЛАЂИВАЊЕ ПЕНЗИЈА

Мора да се мења и нова формула
Надлежни нису слушали упозорења да ће, овакав какав је, швајцарски модел довести до пада реалних вредности, па сада морају да уводе додатне мере
Инсистирање пензионера на допуни швајцарске формуле заштитним механизмима
којима ће се спречити даљи пад просечне
пензије у односу на просечну зараду, изгледа
да ће уродити плодом. Да је законодавац

имао више слуха за ове сугестије најстаријих
и да је заштитне механизме уградио у Закон
о ПИО уочи нове године, сада не би имао дупли посао.
Председник Србије Александар Вучић потврдио је још једном средином јануара да
„није довољан само швајцарски модел без допуне, јер би у том случају, када просечна плата у Србији буде 900 евра, што се очекује до
2025. године, просечна пензија износила око
300 евра, те да је зато неопходна корекција”.
„Оно што ме мучи и чему ћy посебно да се
посветим, то је како да нам пензије pacтy. Не
може само швајцарски модел. То значи да би
пензионери живели боље, али не довољно боље и зато мора да постоји и корективни модел”, истакао је Вучић.
„Иако вест охрабрује ову вишемилионску
популацију, има и оних који су већ навикли

да лепе приче слушају само уочи избора, па
се питају да ли је ово joш један предизборни
трик”, пише дневни лист „Политика”.
Колико је, дакле, реално да пензије за пет
година буду дупло веће него сада и да са 230
евра скоче на 440 или 450, како је најавио Синиша Мали, министар финансија?
Јован Тамбурић, председник Удружења синдиката пензионисаних војних лица Србије,
каже да је најмање што пензионери пред најављене парламентарне изборе очекују од актуелне власти – примена швајцарске формуле, и то тако што би се усклађивале два пута,
а не једном годишње, као што је сада.
„Истовремено се мора ићи и на ванредно
усклађивање свих пензија због инфлације за
најмање десет процената. Само тако би најављено повећање пензија до 2025. било реално”, каже Тамбурић.
По Закону о ПИО, а на основу података које је саопштио Статистички завод, повећање
пензија за јануар 2020, које треба да се исплате у фебруару, требало би да износи 5,4 одсто.
„Законским решењем швајцарске формуле
за усклађивање пензија у Србији, у обрачун
раста цена и зарада не улазе подаци о расту
потрошачких цена и зарада за шест месеци
који претходе години усклађивања, тако да ће
увећање пензија за 5,4 одсто у 2020. години
бити реално умањено за око један одсто, колико износи раст цена, односно инфлације у
другој половини 2019. године. Тако пензионерима у најављених 5,4 одсто објективно улазе 3,3 процента инфлације у периоду од 1. јуна до 31. децембра 2019. године и реално добијају само 2,1 одсто, што није довољно за
пpaћење раста плата, а камоли за надокнађивање заостајања пензија за платама”, категоричан је Тамбурић.
Усвојена формула, без допуне, у условима
већег раста цена од раста зарада такође ћe
довести до знатног смањивања реaлне вредности пензија. У овом удружењу пензионера
се слажу и да се изменама Закона о доприносима, којима је обавеза послодаваца, кад је
реч о уплати пензијских доприноса, смањена
са 12 на 11,5 одстo, угрожавају приходи пензијског фонда. Финансијско растерећење послодаваца је могло и требало да се реализује
кроз смањење пореза на доходак, а не доприноса ПИО, јер су они међу најмањима у Европи. Осим тога, они не треба да се третирају
као намети, већ као улагање запослених у будућу пензију и сигурну старост, поручују из
Удружења.

условом да није поново склопио брак. Износ
породичне пензије код свих осигураника одређује се на основу старосне, превремене или
инвалидске пензије која би осигуранику припадала у часу смрти, у проценту који се утврђује према броју чланова породице који имају
право на примање. Тако, ако је у питању један
члан, добиће 70 одсто, два – 80, три – 90 одсто, док ћe четири или више чланова добити
читав износ.

Запослени код странаца, по уговору
и полицајци
Изменама закона од 1. јануара 2020. другачије
је уређен и статус особа које раде у нашој земљи за страног послодавца који нема регистровано представништво. Доприноси за запослене

у таквим фирмама плаћаће се по истеку рока
утврђеног законом, односно утврђује се време
на које се уплата доприноса односи. То значи
да се доприноси доводе у однос с најнижом месечном основицом важећом у моменту њихове
уплате.
Равноправан положај са осталим запосленима од почетка ове године имају и они који су
запослени на привременим и повременим пословима, или раде преко омладинских задруга,
по основу уговора о делу, ауторских и других
уговора.
Полицијски службеници се новим изменама
закона изједначавају с професионалним војним
лицима, јер им се у случају инвалидности оставља могућност да раде друге послове, који нису
полицијски.

ВОДИЧ КРОЗ ПРОПИСЕ

Право на туђу негу
Готово 80.000 људи у Србији тренутно прима
новчану накнаду за туђу негу и помоћ.
Потреба за оваквом врстом помоћи и неге постоји када је особа непокретна, ако због тежине и природе трајних болести и болесног стања није способна да се самостално креће, нити да се сама храни,
свлачи, облачи, као и ако
је слепа.
Ево како да остварите
ово право.
Подношење захтева
Осигураник односно корисник најпре подноси захтев надлежној филијали ПИО фонда за остваривање права на новчану накнаду за туђу негу
и помоћ, уз који прилаже и одговарајућу медицинску документацију. Образац захтева се
може добити у ПИО фонду, али се може и одштампати са сајта www.pio.rs.
Неопходна документа
Неопходно је припремити фотокопије личне
карте и радне књижице, уверење о обављању
самосталне делатности и пријаву о повреди

на раду, ако је потреба за помоћ настала као
последица повређивања.
Ко има право
Право на накнаду припада
осигуранику или кориснику пензије код кога је због
природе и тежине стања повреде или болести неопходна помоћ и нега друге особе ради задовољења основних животних потреба.
Када стиже новац
Тек када стигне решење о
оствареном праву, што може да потраје и неколико
месеци, исплаћује се новац, и то на исти начин
као и пензија – преко текућег рачуна, на шалтерима пошта и доставом на кућну адресу.
Контроле
У случају када инвалидска комисија процени
да стање може да се побољша, заказује се контролни преглед. Позив за контролни преглед
шаље се на кућну адресу. У позиву су наведене све информације и неопходна документација коју треба обезбедити, као и место и време контролног прегледа.

КРАТКО И ЈАСНО

Ко има право на статус борца
П: Који је законски рок за доношење решења
за инострану пензију од дана подношења захтева?
О: Свака држава приликом доношења решења о пензији примењује своје прописе којима
су одређени рокови. Дужина трајања поступка зависи од тога да ли су прикупљени сви подаци неопходни за одлучивање.
П: Војни сам пензионер и после распада државне заједнице Србије и Црне Горе, последњих десет година, на пензионом чеку имам
одбитак од 151 динара на име неке чланарине. Нисам члан ниједног удружења и желео
бих да знам о чему се ради.
О: С последњим пензионим чеком требало би
да одете до најближе филијале ПИО фонда,
где ће вам службеник увидом у досије објаснити разлог одбијања новца.
П: Мој покојни отац је имао осам година радног стажа. Да ли моја мајка има право на породичну пензију?
О: Право на породичну пензију имају чланови уже породице преминулог који је имао
најмање пет година радног стажа. Удовица
има право на породичну пензију ако је у

тренутку смрти супруга имала 53 године. Уколико није, али је навршила 45, стиче право на
пензију тек када напуни 53 године.
П: Да ли је Скупштина Србије донела закон о
признавању радног стажа онима који су били
ангажовани у рату на Косову и на који период
се он односи?
О: У поступку остваривања стажа у двоструком
трајању који се води код Републичког фонда за
пензионо и инвалидско осигурање запослених
војни обвезници су дужни да, уз захтев за признавање и упис ратног стажа, доставе и уверење о учешћу у рату. Основ за признавање учешћа у рату, искључиво у периоду од 17. августа
1990. па до 19. маја 1992. године, припадницима јединица ЈНА и Војске Југославије, као и
јединицама ТО које су се налазиле под командом ЈНА и ВЈ, налази се у законском пропису
важећем у наведеном периоду.
Особе које су имале распоред по основу
радне обавезе у државном органу или у великом техничком систему од интереса за одбрану земље не сматрају се борцима, јер нису извршавале војне и друге дужности у ратној јединици, већ радну обавезу на радном месту.

ОД ОВОГ МЕСЕЦА НА СНАЗИ НОВЕ ОСНОВИЦЕ

Ако сами уплаћујете доприносе
Од уплате за јануар ове године важе нове
основице осигурања за оне који га самостално плаћају и оне су за 5,79 одсто више него
претходне године.
Грађани могу да се определе за једну од 13
основица осигурања, независно од стручне
спреме коју имају – саопштио је Фонд ПИО.
По закону о доприносима за обавезно социјално осигурање, најнижа основица осигурања износи 35 одсто просечне републичке зараде за претходних дванаест месеци, што је
25.801 динар, а највиша је пет просечних плата, односно 368.590 динара.
Допринос за пензионо и инвалидско осигурање је 15,5 одсто, што значи да ће се месечни издатак за самосталну уплату доприноса
за пензионо и инвалидско осигурање кретати
у распону од 6.579,26 до 93.990,45 динара –
наводе у Фонду ПИО.
Износи основица осигурања и доприноса за
пензионо и инвалидско осигурање важе за целу 2020. годину и доступни су грађанима на
сајту Фонда ПИО и на огласним таблама у

филијалама. Из фонда подсећају грађане који се определе за самосталну уплату доприноса по основу члана 15 Закона о ПИО да је рок
доспелости 15. у месецу за претходни месец.
Једном изабрана основица може се променити, под условом да се поднесе нови захтев
– кажу у Фонду ПИО.
Такође, грађани који не желе више да уплаћују самостално доприносе у обавези су да
поднесу захтев за престанак уплате. Из Фонда подсећају да право на самосталну уплату
доприноса имају сви они који су ван осигурања (незапослени, студенти, домаћице, ђаци).
Услов је да су старији од петнаест година, да
имају пребивалиште у Србији, да нису корисници пензије остварене у Србији или у држави с којом је закључен међународни уговор
о социјалном осигурању.
Такође, додају у Фонду, услов је и да није
наступио неки од случајева по основу којих се
остварује право, на пример навршење година
живота прописаних за стицање права на старосну пензију или инвалидност.
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ГРАДСКА
МИ ПИ Т АМО З А ВАС

Када се обратити
тржишној инспекцији?
Често се у пракси може запазити да
међу (незадовољним) потрошачима
постоји забуна у вези са овлашћењима и поступањем тржишне инспекције. Надлежни у Сектору за заштиту
потрошача Министарства трговине,
туризма и телекомуникација разјаснили су у којим ситуацијама је тржишна инспекција надлежна за ваш
проблем, а када решење треба да потражите на другој адреси.

кламацију потрошача у законском року од осам дана; злоупотребљава израз гаранција; непоштено послује; шаље пошиљке које потрошач није наручио или продаје, служи и поклања малолетнику дуванске и алкохолне производе, пиво и пиротехнику.
Однос између трговца и потрошача из уговора о продаји робе или пружању услуга је уговорни однос грађанског права, те ту нема места по-

Петак, 31. јануар 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

ШТА ВАС ЧЕКА АКО НЕПРОПИСНО ПАРКИРАТЕ ВОЗИЛО

ОВАЈ ПАУК УДАРА ПО ЏЕПУ
Возачи понекад превиде
знак, а понекад свесно
крше прописе
Казне од 2.500 до
5.000 динара
Прозори редакције „Панчевца” гледају на улице из којих возило ЈКП-а
„Хигијена” познато као „паук” дневно однесе зачуђујуће велики број аутомобила. Реч је о делу града у коме
су снимани „Маратонци”, као и хрпа
других филмова.
Судећи по ономе што наши новинари имају прилику да виде свакога
дана, у улицама Николе Ђурковића и
Николе Тесле могла би се лако снимити и нека психодрама под називом „Баксуз”. Актери би, наравно, били сви наши суграђани који су своја
возила непрописно паркирали баш на
том простору, те су потом морали да
их потраже на другој адреси.

– Кад почне подизање возила, више нема спуштања, већ се возило односи до депоа. Само уколико се власник појави при постављању прве
„канџе” на точак, има право да тражи
да се возило не односи и тад се поступа по захтеву власника. Све наведено
је у складу са члановима 72 и 75 Одлуке о уређењу саобраћаја на територији града Панчева из 2019. године

службама није нам познат, јер се оне
не подносе служби Паркинг-сервиса –
истакла је Марија Андрић.

Један против осамдесет
Према њеним речима, „паук” месечно са улица нашега града однесе у
просеку 80 возила, а локације с којих се ау то мо би ли че шће од но се,
нема.

Учите на туђим грешкама
Ваља најпре напоменути да су Законом о заштити потрошача промењене
надлежности тржишне инспекције, те
не грешите аки вам се учинило да су
оне сада бројније у односу на претходни закон, из 2010. године. Важну новину чини и то што је, у складу са
европском праксом и праксом на свим
развијеним тржиштима, укинута улога тржишног инспектора у решавању
појединачних потрошачких проблема.
У Сектору за заштиту потрошача наводе да, у складу с новим прописима,
тржишна инспекција поступа у ситуацији када трговац: не одговори на ре-

ступању тржишне инспекције, као органа државне управе.
„Прецизније, то значи да уколико
потрошач, прво у директном контакту с трговцем, па касније обраћајући
се удружењима за заштиту потрошача, не успе да реши проблем, односно не оствари своја права, предстоји
му судска заштита. За спорове вредности до 500.000 динара не плаћа се
судска такса за тужбу”, наводе у Сектору за заштиту потрошача.
Овлашћења инспекцијских органа
таксативно су набројана у члану 156
Закона о заштити потрошача.

У О ЧИ Т Е ПРО БЛ Е М

Имамо победника!

Ствар с паркирањем у овим улицама и
јесте мало незгодна. Кад идете из правца града и спуштате се ка Кеју, с десне
стране Улице Николе Ђурковића постоји неколико паркинг-места, док је
на левој страни паркирање забрањено.
Али, авај, довољно је да једно возило
стане лево и по правилу бар још двојетроје возача ће се „упецати” и постро-

Само ако се власник
појави при постављању
прве „канџе” на точак,
има право да тражи
да се возило не односи.
јити у исту врсту. Други проблем је
калдрма на десној страни поменуте
улице, као и у Улици Николе Ђурковића, због које поједини возачи превиде
почетак и крај паркинга, па често, несвесни прекршаја, стану на недозвољено место – испред или иза простора
предвиђеног за паркирање. И тако, „паук” носи и носи већ годинама, а ситуација се, упркос упозорењима, не мења.

Такнуто-макнуто
Сведоци смо и чињенице да се неретко дешава да се, у тренутку када „паук” почне да подиже аутомобил, власник возила појави, па полети да некако измоли службена лица да му
спусте аутомобил. Но од тога никад
не буде ништа. А ево и зашто.

Сад више нема назад
– објаснила је Марија Андрић, пи-ар
ЈКП-а „Хигијена”.
Без обзира на то да ли сте успели
да спречите одношење возила или сте
стигли прекасно, казна вам не гине.
– Ако се власник појави пре подизања возила, односно при постављању прве „канџе” на точак возила, тад
се наплаћује покушај уклањања у износу од 2.500 динара. Ако се возило
подигне и однесе, тада се наплаћује
пун износ уклањања возила од 5.000
динара – навела је Марија Андрић.

Пријавите бахате
Колико год разумевања сви ми имали за наше суграђане који заиста случајно превиде саобраћајни знак или
се поведу за онима који су се већ непрописно паркирали, чињеница је да
и у Панчеву постоје возачи који су
једноставно бахати и безобразни и
свесно крше прописе. У рубрици „Уочите проблем” видели смо сијасет таквих примера. Такве заиста ваља пријавити, јер ће их можда ударац по џепу подсетити на правила лепог понашања у саобраћају.
– Пријаве непрописно паркираних
возила подносе се МУП-у Србије, односно Полицијској управи Панчево путем
телефона 192 или комуналној инспекцији Града Панчева путем телефона
013/354-172, а викендом 013/308-830.
Број пријава које грађани упуте овим

– То зависи од рада овлашћених
лица: саобраћајне полиције и комуналних инспектора, као и од пријава
самих грађана. Можда би се могли
издвојити простор код пијаце Аеродром, односно бувљака у Улици Светозара Шемића, као и центар града –
навела је Андрићева.
Она је напоменула и то да Панчевци измирују своје казне благовремено, па дуговања грађана према служби „паука” не постоје. Иначе, нашим градом дневно крстари само један „паук”, а капацитети Паркингсервиса су, каже Марија Андрић, већи и тренутни број возила задовољава градске потребе.
Д. Кожан

КО ГА ПО ЗВА ТИ, КУ ДА
ОТИ ЋИ ПО АУ ТО МО БИЛ
За случај да се баш вама догоди
да свог љубимца непрописно
паркирате, па вас он не дочека
тамо где сте га оставили,
позовите
013/314-857
или
063/112-2109. Сазнаћете да ли
је „паук” тај који је уклонио ваше
возило. По аутомобил можете да
одете на Новосељански пут б. б.,
после надвожњака. И, наравно,
спремите 5.000 динара за казну.

НАША АНКЕТА
Драги несавесни возачи и заљубљеници у зелене површине и знаке за
забрањено паркирање, обавештавамо
вас да је такмичења за краља бахатог
паркирања управо завршено. Имамо
победника године... ма, шта године –
имамо победника деценије!
Не само да је овај наш суграђанин
паркирао своје возило на самом улазу у просторије Службе хитне помоћи затворивши тако пролаз онима о

чијем животу и смрти одлучују секунде већ је и – ако је веровати на
реч читаоцу који нам је доставио ову
фотографију – ту стао да би отишао у
оближњи кафић! Према томе, ако сте
желели да се баш ви нађете на трону
као Панчевац који уме да се паркира
на најпогрешнијем могућем месту,
слободно се опростите од те титуле.
Јер реално – шта може бити погрешније од овога?!

ДА ЛИ СТАВЉАТЕ ПОЈАС НА ЗАДЊЕМ СЕДИШТУ?

Најважнија је безбедност

П ЛА Н И РАНИ РАД О ВИ И И СКЉУЧЕЊ А

Без струје делови Омољице,
Панчева и Старчева
Како најављују у „Електровојводини”, због планираних радова на електричној мрежи, у петак, 31. јануара,
од 9.30 до 12 сати, без
струје ће остати део Улице Kњаза Ми ло ша од
Улице Десанке Максимовић до Рађевске улице у Омољици.

Страну
припремила
Драгана

Кожан

У понедељак, 3. фебруара, од 8.30
до 10.30, искључења су планирана за део непарне стране Улице Жарка Зрењанина, од Улице Марка Краљевића до Владимира Жестића. Истог дана, од 10 до 12
сати, струје неће имати део
Старчева, и то део Улице Матије Гупца од Мале улице ка
Наделу и цела Мала улица.
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.

С. ТРИФУНОВИЋ

Љ. ТАНАСОВСКИ

Према најновијем закону, новчане
казне због невезаног сигурносног појаса исте су за сва седишта у возилу –
10.000 динара.
У неким колима појасева позади и
нема, а многи људи још увек немају
навику да се везују када нису на месту возача или сувозача. С нашим суграђанима то углавном није случај.
СТАНКО ТРИФУНОВИЋ, пензионер:
– Не везујем се на задњем седишту.
То ми једноставно није навика, иако
знам да је важно, искључиво ради моје безбедности. У случају да ме ухвате, платићу казну.
ЉИЉАНА ТАНАСОВСКИ, домаћица:
– Обавезно везујемо појас на свим
седиштима у аутомобилу. Деца имају

А. ГЛАМОЧАНИН

М. ИЛИЋ

и своја два ауто-седишта с појасевима.
А ја иначе путујем из Качарева, често
таксијем, и увек се вежем, чак и позади.
АЛЕКСАНДРА ГЛАМОЧАНИН,
правница:
– Ретко се возим назад, али се тад
не вежем. На предњем седишту, ипак,
обавезно стављам појас, посебно од
када сам видела снимак онога што се
може десити у супротном. Поштујем
прописе, али везивање позади је ретко коме пракса.
МИЛКА ИЛИЋ,
професорка историје и географије:
– Увек стављам појас. То ми је ствар
навике, без обзира на то да ли сам сувозач, да ли возим или сам на задњем
седишту. Основна култура у саобраћају

Д. МИТРЕВСКИ

Н. ДОЛИЋ

је везати се и заштитити, по мом
мишљењу.
ДЕЈАН МИТРЕВСКИ, предузетник:
– Увек поштујем прописе. Казна је
ту најмања ставка, безбедност је најважнија. Иако нисам никада на задњем седишту, децу везујемо обавезно.
То је већ постала навика. Чим се седне, ставља се сигурносни појас.
НИКОЛА ДОЛИЋ, студент:
– Обавезно. Нема везе што невезивање позади „може да прође” јер се
не види као напред. Тако сам научен
и просто ради своје безбедности, колико год вожња била дугачка, вежем
се. Између осталог, избегавам и казну. Једном су проверавали.
Јелена Катана
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ШТА СУ МОГУЋИ РАЗЛОЗИ ЗА УВОЗ ПШЕНИЦЕ

ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА ИЛИ ОБАРАЊЕ ЦЕНЕ
Стручњаци:
прошлогодишње жито
има незадовољавајућих
елемената

Банатски Брестовац: Одржана је оснивачка скупштина
организације која ће се звати
Удружење повртара и воћара
„Банатски Брестовац 2020”, а
за председника је изабран
Дра ган Пе рић. Фуд бал ски
клуб „Будућност” одржаће редовну годишњу скупштину у
петак, 31. јануара, у просторијама Месне заједнице.

Ратари: зашто је онда
млинска индустрија
куповала лош
производ?
Недавно је осванула вест да је,
на захтев произвођача брашна
и кондиторске индустрије, Влада Србије одобрила бесцарински увоз меркантилне пшенице. Како се наводи, разлог је
тај што на нашем тржишту нема довољно квалитетног жита,
а требало би да уредба важи до
краја априла.
У међувремену је дошло до
подељених мишљења, па неки
пекари и произвођачи слаткиша истичу да још увек немају
проблема са залихама, као и
да ће наведену могућност искористити само под условом
да им цена буде одговарајућа
или у случају мањка адекватне
домаће сировине; с друге стране, како се шушка, постоје и
они, пре свега кондитори, који
су једва дочекали овакву одлуку због наводних проблема приликом извоза својих производа узрокованих неквалитетном
сировином.

Млинари и пекари ће
имати потешкоћа због
неких параметра?
А за процену квалитета прошлогодишњег рода пшенице,
бар на овим просторима, компетентна је надлежна саветодавна служба Института „Тамиш”, то јест др Виолета Мицковски Стефановић, саветодавац за прехрамбену технологију. Она потврђује тезу да ову
културу, произведену у 2019.
години, карактеришу лошији
параметри технолошког квалитета зрна, а детектовано је и
повећано присуство деоксиниваленола DON – једног од микотоксина (познато је да су они
токсични и могу имати негативне биолошке ефекте на људе и животиње).
– Анализе су добијене, поред осталог, и уз сагледавање
реолошких параметара квалитета. Они означавају активност
ензима у пшеници и степен
омекшања, који показује колико је јака глутенска мрежа,
то јест лепак у пшеници, јер
он да је по жељ ну ја чи ну и

А летос га је било довољно?!
чврстоћу тесту. На основу свега тога, род ове културе у 2019.
години за јужнобанатски регион сврстан је у Б1 класу квалитета. Од технолошких параметара који не задовољавају,
може се издвојити степен омекшања у износу од 74 фаринограф ских је ди ни ца, што је
високо и упућује на то да ће се
тесто од таквог брашна тешко
обрађивати јер прелако омекшава при обради. Слично је и
с максималним вискозитетом

– Посебну опасност по здравље представља висок садржај
микотоксина DON, чија је концентрација у пшеници рода
2019. године регистрована у
износу од 1.213 микрограма
по килограму или само 37 поменутих јединица од максимално дозвољене концентрације. Због услова повећане влаге и температуре током раста
ове културе дошло је до развоја неколико облика плесни Fusarium graminerarum и Fusari-

НЕ МА ША ЛЕ С МИ КО ТОК СИ НИ МА!
Др Виолета Мицковски Стефановић истиче како су поменути микотоксини врло
постојани, па их не инактивишу уобичајени поступци
производње и прераде
хране.
– Код људи изложених
контаминираним житима долази до акутне мучнине, повраћања, бола у стомаку,
главобоље, вртоглавице и
грознице. Код животиња
од 1.227 амилограмских јединица, чије превисоке вредности доводе до ниске амилолитичке активности, односно до
тога да хлеб од оваквог брашна има суву и мрвљиву средину – наводи др Виолета Мицковски Стефановић.
У пре во ду, на ве де ни па раметри ква ли те та, као и
присуство микотоксина указују на то да ће и млинари и
пекари имати тешкоћа у својој производњи.

акутна изложеност DON-у
изазива смањени унос хране, анорексију и повраћање,
а дужа изложеност промене
у слезини, јетри и срцу. Такође је доказано удружено и
појачано дејство DON-а у
комбинацији с другим микотоксинима, на пример са
афлатоксином Б1 има израженије мутагено деловање –
каже стручњак са Института
„Тамиш”.

um culmorum, а њиховом развоју нарочито погодује влажно
климатско подручје са активитетом воде од 0,97 и температуром између 25 и 28 степени Целзијуса. Наведене врсте
буђи контаминирају пшеницу
пре и после жетве, такође и
током складиштења, чија је директна последица продукција
ми ко ток си на DON. Иа ко се
прерадом жита у крајње производе видљива плесан може
уклонити, већина микотокси-

на ће и даље бити присутна –
наглашава саветодавац за прехрамбену технологију.

Другачије приче за време
скидања жита
Када је реч о ситуацији у вези
са извозом пшенице, један од
произвођача и председник доловачког удружења пољопривредника Марко Бојтар има на
неки начин супротан став. Иако не доводи у питање стручне
анализе, он сматра да квалитетног жита има довољно.
– Тако је бар изношено у јавност с појединих надлежних места у време кампање скидања
пшенице, када се говорило како су приноси толики да нема
никакве бојазни од несташице.
Јер да није било тако, зашто је
онда неквалитетан производ купован за млинску индустрију?
Стога, по мом мишљењу, ова
мера служи за убијање цене
пшенице, која је већ била стигла до 24 динара по килограму.
Све у свему, мислим да није
било потребе за таквом уредбом, нарочито зато што се, према неким информацијама, увозе и готова теста, која се овде
касније само пеку. То онда потире причу о потреби за иностраним квалитетним брашном
које треба да оплемени ово наше лоше. Подвлачим, делује ми
да је једини разлог доношења
ове мере то да домаће жито не
постигне превисоку цену на тржишту – апострофира Бојтар.
А да ли је нешто што је за
неког превисоко, за неког другог реално или, макар, близу
задовољавајућег, показаће надолазеће околности...

ФУТУРИСТИЧКО ПРЕДАВАЊЕ У СТАРЧЕВУ

Како би требало да изгледа модерна пољопривреда
Радионицу водили
стручњаци с
Биолошког факултета
Педесетак људи, махом чланова Друштва пчелара Старчево,
у среду, 22. јануара, у свечаној
сали тамошње Месне заједнице могло је да слуша и разговара о будућности пољопривреде
и биодиверзитета уопште. Том
приликом је поменуто удружење, заједно с неколико запослених на Биолошком факултету у
Београду, приредило радионицу која је део европског пројекта под називом „Комбиновање
екосистемских услуга: механизми и интеракције за оптималну заштиту усева, унапређивање полинације и продуктивности (EcoStack)”.
Треба истаћи да су у реализацији наведеног скупа учествовали и Савез пчеларских организација Србије (СПОС), Семенарска асоцијација Србије и
познати панчевачки стручњаци са ових простора – др Владан Угреновић из Института за

Месне актуелности

земљиште и др Владимир Филиповић из Института за проучавање лековитог биља „Др Јосиф Панчић”.

Радионицу је најавио секретар Друштва пчелара Стева
Петровић, а водили су је професори Биолошког факултета др Милан Плећаш, др Љубиша Станисављевић, др Анђелко Петровић, као и Јована

Раичевић, студенткиња докторских студија, који су подробно представили значај поменутог пројекта.

Сви они су настојали да идентификују главне тренутне проблеме и изазове у пољопривреди, нарочито у супротстављеним потребама за повећањем
приноса и очувањем природних ресурса.

Предложена су и прогресивна решења попут дизајнирања (и одржавања) цветних појасева или других типова природних ивица поља, као и комбиновање различитих типова
здру же них усе ва и по ли култура уз употребу органских
покрова.
Како се дискусија развијала, било је речи и о многим
другим темама – од развијања
нових биопестицида, коришћења корисних ендофитских гљива и земљишних микроорганизама, до тога какве све проблеме пчелари имају с пестицидима или како би могли да
зарађују само од опрашивања
воћа уз помоћ пчела, па чак и
бумбара.
Због позитивне интеракције
између модератора и учесника, предавање је завршено тек
након пет сати, а резултати ове
радионице биће придодати онима са сличних скупова који се
спроводе широм Европе и укључени у будуће анализе као основа за доношење нових пољопривредних регулатива.

Банатско Ново Село: Дом
културе је стартовао с дечјим ликовним радионицама,
које ће се одржавати суботом од 15 сати. У то време
наредне суботе, 1. фебруара,
биће приређена изложба радова ликовне секције, као и
кратак курс за децу који ће
водити академски сликар Виорел Флора, иначе рођени
Новосељанин.
Долово: Дом културе је завршио пројекат под називом
„Дигитализација културноисторијског наслеђа Долова”,
чија се реализација одвијала
током целе минуле године.
Удружење свих пензионера
из Долова у четвртак, 30. јануара, од 16 сати, у својим
просторијама обележава рођендан чланова рођених у јануару. Следећи програми 22.
„Доловачке винаријаде” су
предавање из области винарства и виноградарства у Дому
културе (уторак, 4. фебруар,

18 сати) и промоција, дегустација и продаја домаћих
вина на панчевачком Корзоу
(четвртак, 6. фебруар, 9–15
сати).
Глогоњ: У току су радови на
са ни ра њу се о ске де по ни је.
Вест да би аутопут Београд–
Зрењанин могао проћи поред
Глогоња обрадовала је многе
мештане.

Иваново: Основна школа „Моша Пијаде” обележила је приредбом славу Свети Сава, а
део програма изведен је на
језику националних мањина
које живе у Иванову. Домаћи
фудбалери су ремизирали у
припремној утакмици с гостима из Новог Села.
Јабука: По налогу Месне заједнице, као привремено решење, насут је гребаним асфалтом део Вардарске улице
од Маршала Тита до Рибарске, у чему је много помогао
и „Марекс центар”. Школа је
обе ле жи ла школ ску сла ву
Свети Сава богатим програмом – од наступа рецитатора, хора и фолклора до скечева, плеса и изложбе дечјих
радова.
Качарево: Kњижевно вече Наде Ма лек, спи са те љи це из
Панчева, уприличено је у суботу, 25. јануара, у организацији Дома културе. Удружење
Македонаца „Вардар Качарево” приредило је „Седенку” у
уторак, 28. јануара, у својим
просторијама.
Омо љи ца: Обе ле же на је
школска слава Свети Сава, а
истог дана и слава ловачког
удружења. КУД „Жисел” је у
уторак 4. фебруара, званично започео нову сезону првом
пробом. Оне ће се одржавати у стандардним терминима, а упоредо с тим тећи ће
упис но вих чла но ва у све
ансамбле.
Старчево: Пчелар Иван Васиљевић из Крагујевца представио је своју технологију
пчеларења у среду, 29. јануара, у свечаној сали Месне
заједнице, a на истом месту
наредне среде, 29. јануара, од
18 сати, биће уприличен разговор чланова Друштва пчелара на актуелне теме. Изложба фо то гра фи ја под
називом „Камен и вода” аутора Предрага Загорца, филмског и ТВ сниматеља из Борче, отворена је у четвртак, 24.
јануара, у галерији „Боем”.

НОВИ УСПЕХ ДОЛОВАЧКОГ ВИНАРА

Ћојбашићу два злата
у Темерину
На 23. међународном
сајму вина у Темерину,
одржаном у суботу, 25.
јануара, поново се окупио крем произвођача
божјег нектара не само
из целе Србије већ и из
Мађарске, Хрватске, Румуније... На једном од
наших најпрестижнијих
оку пља ња овог ти па
образ нам је још једанпут осветлао Србислав
Ћој ба шић, ко ји се, у
конкуренцији од близу
осамсто узорака вина из
земље и региона, окитио двема златним медаљама: за каберне совињон и совињон блан.
Тај успех спада међу највеће које су српски такмичари
остварили, што није редак
случај када је реч о овом доловачком винару, због чега је
он пре осам година завредео
и светски признату титулу витеза банатског реда „Свети
Теодор”.
Поред производње племенитог пића с традицијом од
тридесетак година, Ћојбашић
узгаја и грожђе на седамдесетак ари, а када је реч о квалитету вина, истиче да је добро оно чији укус дуго остаје
у устима.

– То се, поред осталог, добија и што нижом температуром врења. Притом, рецимо, мој совињон блан има мирисне ноте „јужног воћа”, попут ананаса и банане, док је
каберне фино „однегован” и
та ко што је од ле жао две
године у црвеном бурету –
каже Ћојбашић.

Страну припремио

Јордан
Филиповић
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КУЛТУРА

Петак, 31. јануар, 19 сати, дворана Културног центра: хуманитарни концерт КУД-а „Абрашевић”.
Петак, 31. јануар, 21 сат, дворана „Аполо” Дома омладине:
концерти група РАМПА, „Мајдан” и „Сизип”.
Субота, 1. фебруар, 21 сат, дворана „Аполо” Дома омладине:
концерт групе „Џа или бу”.

Представе
Субота, 1. фебруар, 12 сати, дворана Културног центра: представа за децу „Храбри кројач”.

Изложбе
Понедељак, 3. фебруар, 19 сати, Галерија савремене уметности: изложба „Ево човека” Душана Марина.

Тематски програм
Понедељак, 3. фебруар, 19 сати, Градска библиотека: на тему „Драма истине” говориће Свами Ананда Тиртха.
Среда, 5. фебруар, 19 сати, читаоница Градске библиотеке:
предавање „Библија и лепота” проф. др Милана Радовановића, православног теолога, доктора теорије уметности и медија и професора на Академији уметности у Београду.
Организатор је „Лас хентес”.

ИЗЛОЖБА У КОВИНУ

Слике Драгослава Хусара
У Центру за културу Ковин у
уторак, 21. јануара, отворена
је самостална изложба акварела Драгослава Хусара.
Рецензију за каталог о његовом раду написао је Драгослав Тодоровић, историчар
уметности.
„Као сапутник имао сам
прилику да га гледам како се
под црним шеширом, машући широким четкама, као какав диригент у житном пољу,
бори с разливеном бојом да
оно што је невидљиво учини
видљивим. Осећао сам да је у
том рвању и борењу садржана суштина његовог живота и
његове уметности, њена лепота, њена снага, њена истина

МОЈ

и племенитост”, написао је
Тодоровић.
Драгослав Хусар је рођен
1951. године у Новом Саду, а
ликовно се формирао самостално. Члан је Савеза Удружења ликовних уметника Војводине и Удружења ликовних уметника Панчева и излаже од 1968. године. До сада је имао преко двадесет самосталних и више од двеста
колективних изложби у земљи и иностранству. Учествовао је у раду више ликовних
колонија.
Добитник је награде Јесењег салона у Ковину 1990. и
1992. године и награде „Грујица Лазаревић” 2004.

избор

МОЈ

Рат и мир
Маја Лазић, вајарка
и докторанткиња Факултета
ликовних уметности
КЊИГА И СЕРИЈА: „Када би
свет сам по себи могао да пише, то би урадио Толстојевим
пером.” (Исак Бабел)
Мој први избор за савршену књигу у овим хладним данима је непревазиђени руски
класик, ремек-дело светске
књижевности – „Рат и мир”
Лава Николајевича Толстоја.
Писац нам даје слику руског
друштва за време Наполеонових ратова, пратећи социолошки аспект, психолошку промену појединих ликова, њихово сазревање, мењање погледа на свет и друштво, као и
њихова лична преиспитивања
и филозофска размишљања о
човеку, појединцу и смислу
живота. Ова књига је попут
живог организма који константно отвара нове могућности размишљања, стварајући
жеђ за читањем и жељу да траје заувек. Стога сматрам невероватно храбрим подвигом
последњу адаптацију овог романа у продукцији „Би-Би-Сија”, из 2016. године.
Серија „Рат и мир” наишла
је на бројне критике, док су
моје лично крајње позитивне. Веродостојност у примени текста (дијалога), раскошна сценографија, импозантни аристократски костими,
изванредна музика и крајње

Страну припремила

Мирјана
Марић

убедљиви глумци живописно
интерпретирају приказ друштва, рата, политике, личних
оп сер ва ци ја, фи ло зоф ских
пропитивања и питања морала. Оне који планирају да први пут прочитају књигу саветовала бих да прво погледају
серију, јер ће им знатно олакшати повезивање догађаја с
ликовима, којих у књизи има
више од сто.
МУЗЕЈ И ИЗЛОЖБА: Видети
дела највећих светских уметника у европским музејима
заиста представља привилегију, али доживети дела истих
уметника у нашем Народном
музеју у Београду буди посебан осећај узбуђења и части,
као и припадности – да су те
умет ни не део на ци о нал не
збирке, а самим тим културно добро и наслеђе сваког од
нас. Стога моја препорука за
„културни викенд” свакако,
поред сталне поставке музеја, јесте и опсежна изложба
скулптура Ивана Мештровића, најистакнутијег уметника
југословенског вајарства.

ИЗЛОЖБА РАДОВА ФИНАЛИСТА
И УРУЧЕЊЕ НАГРАДЕ
У Народном музеју Панчево у
уторак, 4. фебруара, у 19 сати,
биће отворена изложба радова
финалиста награде за младе
уметнике Панчева, коју је крајем прошле године основао сликар Вук Вучковић.
Конкурс је трајао од 25. новембра 2019. до 20. јануара
2020, а могли су да се пријаве
сви активни уметници узраста од осамнаест до двадесет
осам година који су рођени
или живе на територији града
Панчева.
На конкурс је пристигло седамнаест пријава, од којих је
жири у саставу Вук Вучковић,
уметник, и Ива Вучковић Лујански, директорка уметничког студија „Wolf Art”, изабрао
пет младих уметника који ће
своје радове представити на
изложби у Народном музеју
Панчево.

РАД: АЛЕКСАНДАР ВЕЉКОВИЋ

Музика

КОНКУРС „ВУКА ВУЧКОВИЋА”

Финалисти конкурса за 2020.
годину су Александар Вељковић, Дуња Главинић, Јасмина
Балтић, Леа Ембели и Урош
Предић.

Про гла ше ње по бед ни ка и
уручење награде биће одржано на отварању изложбе 4. фебруара у 19 сати у Народном
музеју Панчево. Овогодишњи

наградни фонд за најбољег младог уметника износи 50.000
динара.
Панчевачки сликар Вук Вучковић, у намери да пружи подршку младим уметницима из
свог родног града, одлучио је да
целокупан новчани износ Новембарске награде, која му је
додељена 8. новембра, искористи
за оснивање наградног фонда за
истакнуте младе ствараоце.
Циљ ове награде је да на локалном и националном нивоу
пружи подршку и видљивост
младим уметницима из Панчева, као и да се кроз сарадњу
размењују знања и искуства неопходна за развој савременог
уметника на почетку његове каријере. Награда ће се од сада
додељивати једном годишње.
Изложба радова финалиста
биће отворена за посетиоце до
22. фебруара.

НОВА КЊИГА ВАСЕ ПАВКОВИЋА

На одморишту
У Галерији Милорада Бате Михаиловића у среду, 22. јануара,
представљена је нова књига поезије Васе Павковића, која носи назив „На одморишту”.
Ова збирка је једна од чети ри књи ге ко је је Ва са
Павковић објавио прошле године, а настајала је последњих осамнаест година. Први
циклус је писан у књижевној
ко ло ни ји ко ју је ор га ни зовало Српско књижевно друштво дуги низ го ди на код
Крчедина.
– У тим песмама се могу
препознати мотиви који су ме
окруживали. Био сам у природи, у једном замку изнад Дунава, и за то време сам писао
песме. Оне су стајале са стране и чекале, иако су настале
2003. године – рекао је аутор
и додао да има још песама које чекају свој тренутак да буду
објављене.
Васа Павковић (1953) завршио је постдипломске студије
на Филолошком факултету у
Београду. Био је запослен у Институту за српски језик у Београду од 1977. до 2018. Један

Јасмина Топић и Васа Павковић
је од уредника Речника САНУ.
У срп ској књи жев но сти се
појавио збирком песама „Калеидоскоп” (1981). Након ње
написао је књиге песама „Опсесија”, „Телесна страст”, „Конверзија”, „Несигурност у тексту”, „Књига о ластавицама”,
„Елегије и баладе из прошлог
столећа”, „Ватрена линија” (изабране и нове песме), „У варљивом животу”, „Мајстори певачи”

и „На одморишту”. У његовом
богатом стваралачком опусу
налазе се романи „Љубавнички декамерон”, „Месец јануар”, „Доктор Батут против надри ле ка ра” и књи ге при ча
„Монструм и друге фикције”,
„Мач је очи”, „Хип но ти сан”,
„Последњи штићеник ноћи”,
„Мој живот на Марсу”, „Црнац
у белој кошуљи”, „Океан Дунав” и „Десет замки”.

Васа Павковић је један од водећих српских књижевних критичара последњих четрдесетак
година. Објавио је десетак критичких књига и антологија и
био приређивач мноштва дела
која припадају српској књижевној традицији. Уређивао је више значајних часописа и едиција. Добитник је десетак књижевних награда за прозу, поезију и књижевну критику.

ДРУГИ РОЂЕНДАН КЊИЖЕВНОГ СЕРИЈАЛА

КЊИЖЕВНИ КОНКУРС

Промоција младих песника
и песникиња

Признање за нашег
суграђанина

ФОТО: Д. ЈОКСИМОВИЋ

Културни телекс

Петак, 31. јануар 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

У среду, 22. јануара, прослављен је други рођендан јединог књижевног серијала у Панчеву. Тијана Саватић и Стефан
Станојевић разговарали су о поезији с гошћама Огњенком Лакићевић и Маријом Драгнић,
које су том приликом представиле и своје најновије књиге.
„Punchtown Poetry” је настао
у јануару 2018. и „Штаб Погон” је од тада место окупљања претежно неафирмисаних,
енергичних гласова младе књижевности. После прославе прве

године постојања организатори серијала су почели да доводе и афирмисана имена врло
живе регионалне књижевности,
истовремено остајући наклоњени промоцији младих песника и песникиња.
Огњенка Лакићевић (45) рођена је у Београду, где и даље
живи. Завршила је Филолошки
факултет, на катедри за англистику. Издала је збирке поезије
„Испод степеништа” („Мали Немо”, 2002), „Улубљења” (интернет издање), „Троје” („Самиздат”,

група аутора, 2016), „Љубавна
писма ’Гуглу’” (Књижевна радионица Рашић, 2017) и „Водич кроз пожаре” (ЛОМ, 2019).
Чланица је алтернативне рок
групе „Аутопарк”.
Марија Драгнић је рођена у
Никшићу 1990. године. Дипломирала је на катедри за англистику Филолошког факултета
Универзитета у Београду, где
је завршила и мастер-студије.
Песме су јој објављиване у књижевној периодици „Арс”, „Зарез”, „Тема”, „Поља”, „Просвјета”, „Поезија”, у електронским
књижевним часописима „Екерман” и „Агон”, на интернет порталима „Бетон”, „Стране”, „Либела”, astronaut.ba. Добитница
је друге награде на књижевном
конкурсу „Улазница 2016”, прве награде на конкурсу „Ратковићевих вечери поезије” за
2018. и прве награде на конкурсу ПАФ – ПОЕЗИЈА за најбоље необјављиване стихове у
Црној Гори у 2019. години. Објавила је књигу поезије „Конфабулације” (Бијело Поље; Београд, 2019). Уредница је у вебчасопису за поезију „Енклава”.
Предаје енглески језик у XIV
београдској гимназији.

Наш суграђанин Милан Манић добио је другу награду на
међународном књижевном конкурсу који је расписао НВО „Др
Шпиро Матијевић”, Лукавац –
Тузлански кантон, Федерација
БиХ. Награда носи име „Борислав Гаврић”. Први међународни сусрет писаца и свечана додела награда одржаће се 23. фебруара у Дому културе Лукавац.
Манић је по занимању самостални уметник – ликовни
уметник проширених медија.
Члан је УЛУС-а и још николико уметничких удружења. Имао
је четири самосталне изложбе
и учествовао на више од седамдесет групних изложби у
земљи и иностранству. Пише
кратке приче и песме. Објавио
је збирку прича и песама „Све
те преврталице” (2008). Сарађује са часописима и заступљен
је у бројним зборницима. Добитник је седам књижевних и
двеју ликовних награда.

НАШИ СУГРАЂАНИ

Петак, 31. јануар 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

АКТИВНОСТИ ПАНЧЕВАЧКИХ КУЛТУРНО-УМЕТНИЧКИХ ДРУШТАВА

ОЧУВАЊЕ ЈЕЗИКА, ТРАДИЦИЈЕ И ОБИЧАЈА
На територији нашег града постоји
велики број културно-уметничких
удружења која се труде да сачувају
традиционалне игре и кола народа
који су живели и живе на овим просторима. У последњих неколико бројева представљене су активности удружења у протеклој години и планови
које имају за 2020. годину.

Словачко културно-просветно
друштво „Ђетван”
СКПД „Ђетван” има већ дугу традицију у просвећивању и културном животу Словака у Панчеву. Сви у њему
су волонтери, мотивисани само вољом и ентузијазмом да се с поносом
негује сопствени идентитет.
– Рад у нашем друштву не помажу
само Словаци, већ сви који имају жељу да се с нама друже и доприносе
неговању словачке националне културе и традиције – каже Михал Спишјак, председник СКПД-а „Ђетван”.
У оквиру Друштва постоји неколико секција: дечја и старија фолклорна, музичка, мушка и женска певачка, дечја, омладинска и старија позоришна, и секција жена везиља. Фолклорне, певачке и оркестарске секције су у 2019. години учествовале на
неколико фестивала у Србији (Панчево, Гложан, Бачки Петровац, Кисач, Стара Пазова, Ковачица, Пивница, Падина и Шид) и Словачкој (Банска Бистрица, Братислава и Дјетва).
Како објашњава председник, Друштво
је освојило значајан број индивидуалних и тимских награда и плакета,
које су додатни мотив за рад свим
члановима и сарадницима, али и уметничком руководиоцу друштва
Владимиру Коларику.
– Позоришне активности у
сезони 2019. започели смо још
у зимским данима, окупљајући
се око камина у малој сали „Ђетвана”. Дечју и омладинску позоришну групу припремала је
Алиса Оравец, драмски аудиовизуелни уметник и чланица
СКПД-а „Ђетван”. Крај марта
је био резервисан за премијеру
омладинске представе „Други
ред”, да бисмо се већ у априлу
квалификовали за зонску смотру – рекао је Спишјак.
Истог месеца су ауторском
представом учествовали на словачком фестивалу „Ђида” у Пивницама, где су добили награду
за кореографију и сценски покрет. Упоредо је и дечји ансамбл припремио представу „Рузмарин” и прошао на зонску
смотру.
– Поред тога што се позоришна група представила на разним фестивалима у Србији и Словачкој, чланице Јана Берацка и Алиса Оравец су
се додатно активирале у етно-мјузиклу продукције КЦ „Кисач”, који је
окупио младе извођаче из Баната,
Бачке и Срема. Извођење етно-мјузикла, у режији Алисе Оравец, приређено је на отварању фестивала народних ношњи Словака у Кисачу, а затим и на отварању престижног „Ружиновог фестивала” у Братислави.
Овај мјузикл је добио позив за извођење у три града у Немачкој – прича
Спишјак.
СКПД „Ђетван” сваке године организује и традиционалне „Жетелачке

„Ади Ендре”. Заједничким добровољним радом мештана и уз донацију Општинског савета 1969. године су завршени радови на изградњи зграде с великом салом, која је те године
29. новембра свечано
отворена, уз организовање прве Смотре јужно ба нат ских ма ђар ских културно-уметничких друштава. Тада је,
на предлог војвођанског
академика др Имреа Борија, друштво променило назив и преузело име
познатог секељског писца Арона Тамашија. У
Војводини је и данас ово
друштво једино које носи Тамашијево име. Сашњи председник је
СКПД „Ђетван” да
Вилмош Лечеи.
дане” у Војловици, а ове године су уз пуну подршку Агенције за Бугаре
У Друштву постоје мешовита печланови Друштва имали и госте из ван граница, као и владе Републике вачка и дечја фолклорна група, те
Словачког друштвеног клуба „Људо- Бугарске. Аутори су проф. Огњан Цвет- секција везиља и литерарна секција.
вит Штур” у Мелбурну. С њима су ков на књижевном бугарском језику и
Већ пет година рад овог културноимали неколико заједничких насту- Аугустин Калапиш на палћенском је- уметничког друштва, као и осталих
зику. По пројекту Министарства за мађарских културно-уметничких друпа по Војводини.
науку и образовање Републике Бугар- штава у Панчеву, Скореновцу и ИваФолклорни ансамбл Удружења
ске, организује се и учење бугарских нову помажу стипендисти у оквиру
банатских Бугара „Иваново–Банат” игара којима се наступа. Стручни ру- програма „Петефи Шандор”, који поУдружење банатских Бугара „Ивано- ководиоци за фолклор у овом удру- маже Државни секретаријат за нациво–Банат” основано је пре девет го- жењу су Андрија Гуран, Тереза Кала- оналну политику при мађарској владина. Основни циљеви Удружења су пиш, Жарко Мојсиловић и Желимир ди. Свако од њих у оквиру свог знања,
умећа и способности доприноси опконтинуирани рад на очувању кул- Маринковић.
Уз пуну подршку овог удружења, станку мађарског језика и културе.
турне традиције банатских Бугара –
У јануару је одржана ликовна изПалћена, пре свега изворног фолкло- бу гар ски књи жев ни је зик се учи
у основ ним шко ла ма у Ива но ву, ложба младе уметнице из Војловице
ра, језика и обичаја.
Лее Ембели, која се бави илустровањем књига, превасходно дечјих, а у фебруару је за
најмлађе организовано покладно весеље под маскама. Трећи
месец у години био је резервисан за организовање програма у част мађарског националног празника, 15. марта, који
је реализован с МКУД-ом „Пете фи Шан дор” из Пан че ва.
Овом приликом је гостовала
председница КУД-а „Тамаши
Арон” из места Фаркашлака у
Трансилванији.
– У мају је организована прослава поводом свечане предаје
етно-куће, изграђене донацијом мађарске владе у периоду
од 2015. до 2019. године. Она
је у потпуности опремљена намештајем и употребним предметима наших предака које су
Удружење банатских Бугара „Иваново–Банат” мештани Војловице поклонили
Друштву. Гости су били високи
Традиција изворног фолклора са Омољи ци и ОШ „Ми ка Ан тић” и званичници из Мађарске, Војводине
и града, као и фолклорна група из русватовским палћенским играма траје „Свети Сава” у Панчеву.
– Чланови удружења су у проте- мунског места Чернакерестур, где тавише од једног века и преноси се с генерације на генерацију. На разним клој години учествовали у програ- кође живе буковински Секељи – ресмотрама, фестивалима и приредба- мима поводом Међународног дана кла нам је Илона Лечеи, секретарка
ма у земљи и иностранству Иванов- матерњег језика, 21. фебруара, и Да- Друштва.
Војловачки „Жетелачки дани” орчани су презентовали јединствене на школе, 15. марта, у Иванову, затим су гостовали у програму српско- ганизовани су у јулу са СКПД-ом „Ђеигре, музику и народне ношње.
Удружење активно ради на очувању бугарског пријатељства у Културном тван” Војловица и удружењима грајезика Бугара Палћена, који је остао центру у Новом Саду, у Геронтоло- ђана из Војловице, уз учешће мађарконзервиран кроз историју и донекле шком центру у Панчеву, на отвара- ске фолклорне групе из Хидаша. Тосе разликује од књижевног бугарског њу реновиране сале Дома културе у ком тог месеца гостовала је и профејезика. Неколико година су организо- Иванову и у програму „Ревија народ- сионална фолклорна група „Бекеч”
ване језичке радионице у сарадњи са не ношње” у Банатском Новом Селу из Трансилваније. У септембру је
Еврорегионалним центром „Ин меди- – рекао је Аугустин Калапиш, пред- МКУД био домаћин 30. смотре јужнобанатских мађарских културнојас рес” из Панчева, а написан је и седник Удружења.
У програмима су учествовали уче- уметничких друштава, на којој је на„Буквар и читанка”, штампан 2011.
године у Софији у 1.000 примерака, ници који уче бугарски језик с реци- ступило деветнаест група из насеља с
тацијама и песмама на мађарским живљем у јужном Банату.
бугарском језику, фол- У октобру је приређен свечани проклорни ансамбл с бу- грам поводом присећања на историјгарским играма из Тра- ске догађаје поводом револуције у
кије, оркестар и вокал- Мађарској 1956. године, а у новемни солисти.
бру је одржан концерт Бее Пауле, поТре нут но је у при - знате фолкпевачице из Мађарске.
пре ми књи га „Две ста
– У децембру је МКУД био домагодина у Банату”, коју ћин 23. сусрета јужнобанатских боје с бугарског палћен- жићних обичаја и витлејемских игаског језика на српски ра, који је окупио око триста учеснијезик превео Аугустин ка из целог јужног Баната, а имали
Ка ла пиш. Лек тор је смо и госте из Боњхада, који су предпроф. Дуња Ротар, а из- ставили божићне обичаје буковинских
давач је Историјски ар- Секеља. Крајем децембра је група „Кахив у Панчеву, уз фи- лака” из Мађарске одржала божићни
нансијску подршку Гра- концерт за децу и одрасле у нашем
да Панчева.
друштву – рекла је Илона Лечеи.
Поред програма које су организоМађарско културновали у свом седишту, одазивали су се
-уметничко друштво
и позивима пријатељских и сродних
„Тамаши Арон”
удружења у Мађарској, ТрансилваниМКУД „Тамаши Арон” ји и Војводини с којима имају дугогооснован је 1961. годи- дишњу сарадњу.
МКУД „Тамаши Арон” не, тада под називом
Мирјана Марић
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„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА”
ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

„Тајне које
смо чувале”
Ларе Прескот
Хладни рат је
у пуном јеку.
Две дактилографкиње из
бироа ЦИА добијају животни
задатак. Мисија: кријумчарење „Доктора
Живага” из
СССР-а, где се
нико не усуђује да га објави,
и настојање да Пастернаково велико дело нађе пут до штампарија у
свету. Гламурозна и префињена Сали Форестер искусна је шпијунка
која је свој дар за превару брусила
по читавом свету служећи се својом
магнетском привлачношћу и шармом да измами тајне од моћних мушкараца. Ирина је почетница која
под Салиним старатељством брзо
учи како да се уклопи, да изврши
примопредају поверљивих докумената и неприметно их преноси.
Два читаоца који до 5. фебруара, у
12 сати, СМС-ом на број 1201 пошаљу најдуховитији одговор на питање: „Колико вам је тешко да сачувате тајну?”, 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

„Ловац на зечеве”
Лаша Кеплера
Убица је немилосрдан и
педантан, не
оставља трагове ни доказе, и кренуо
је у ак ци ју,
спре ман да
поново убије.
Његово понашање пркоси
свакој логици, а полиција тапка у месту: једина особа која
би могла да реши загонетку је Јона
Лина, бивши полицијски инспектор који служи казну у затвору због
неких старих грехова. На интервенцију премијера, у тајности ће
заједно с полицајком Сагом Бауер
морати да ухвати ловца на зечеве
пре него што буде прекасно.
Два читаоца који до 5. фебруара, у
12 сати, СМС-ом на број 1201 пошаљу најдуховитији одговор на питање: „Шта је за вас најзначајнији
улов?”, 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
чега се највише плашите. Књиге из
„Вулкана” добиће аутори следећих
порука:
„Откако сам зезнула моју смрт,
више се ничег не плашим.” 060/6672...
„Највише се плашим губитка смисла за хумор. Тада ме више нећете
награђивати књигом.” 063/3750...
„Лагуна” ће наградити ове одговоре на питање колико купохоличара имате у свом окружењу:
„Само једног – себе. За још којег
немамо предвиђен кућни буџет.”
062/3272...
„Па у Србији их је можда некад и
било, али су се одселили у просперитетније државе. Овде купохоличара нема, јер смо тако у (не)могућД. К.
ности.” 064/3651...
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ЗАПИСИ

Петак, 31. јануар 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

НАШИ ГОСТИ: ЗОРАН ДЕРАНИЋ, СЛИКАР, И СВЕТЛАНА КАРОВИЋ ДЕРАНИЋ, ВАЈАРКА

БАЛЕТСКА ШКОЛА

ЖИВЕТИ ЗА УМЕТНОСТ И ОД УМЕТНОСТИ

Цењени у
целој Србији

ПАНЧЕВАЦ: Како сте препознали у себи дар за уметност?
СВЕТЛАНА КАРОВИЋ ДЕРАНИЋ: Све је почело од средње школе. У IV београдског
гимназији је постојао дизајнерски смер, који сам ја похађала. Имали смо предмет моделовање. Мени је то било тако
природно да нисам примећивала да радим нешто посебно.
Професор је видео да је за мене размишљање у формама најнормалнија ствар. Тек касније
схватиш да је то заправо дар.
ЗОРАН ДЕРАНИЋ: То човек
некако препозна, као да те неки магнет вуче. Не знаш шта
тачно хоћеш, али некако дођеш у контакт с људима који се
баве уметношћу или имају слична интересовања. Одеш у неки
атеље и пожелиш да се баш тиме бавиш. То је чудан и диван
осећај. Велику улогу у мом уметничком развоју одиграо је Светозар Алексић, наставник ликовног у основној школи. Одлазио сам на његове часове и
кад сам завршио осми разред,
а онда ме је он упутио у Школу
цртања код Чеде Кесића. Кад
сам могао да платим, похађао
сам и курсеве у Шуматовачкој
у Београду. У средњој школи
друг ми је дао књигу о Ван Гогу
„Жудња за животом”. Када сам
је прочитао, знао сам да сам на
правом путу.
l Колико су вас уметничке
школе обликовале?
Зоран: Садашњи начин студирања се доста разликује од
времена када смо ми били на
Академији. Испити су били двосеместрални и имали смо више простора за рад и подршку
када смо хтели да експриментишемо и развијамо индивидуалне склоности. Ја сам, на
пример, уместо уља на платну,
у четвртој години донео мозаик, јер сам био у фази сликања

Зоран Деранић:
Остали смо посвећени
стваралаштву.
Радимо колико
осећамо потребу.
каменом, и добио сам највишу
оцену, иако сам имао и посебан предмет мозаик.
l Шта је најдрагоценије што
сте понели са студија?
Светлана: Имала сам добру
класу. Држали смо се заједно,
чак смо 2009. године направили изложбу „Десет година после”. Мени је то била мека
уметности и развоја, место где
имаш породицу која те разуме
и омогућава да се несметано
развијаш. Сви смо се разумели
и без речи, били на извору информација. Факултетска библиотека је била фантастична.
Драгоцено ми је што сам и дан-данас у контакту с колегама.
Зоран: Имали смо срећу да
смо учили од читаве плејаде
сјај них про фе со ра, ко ји су,
поред тога што су били добри

педагози, били и успешни као
уметници. То су, на пример,
Бранко Миљуш, Слободан Пејовић, Славољуб Чворовић, Велизар Крстић, Никола Вукосављевић, Љуба Глигоријевић...
Ти разговори с професорима
су од непроцењиве вредности.
l У ком правцу сте кренули
након академије?
Светлана: Често у разговору
с колегама са студија изговорим да нисмо тада ни били свесни да студирамо нешто да бисмо од тога живели. Све заправо зависи од приоритета и шта
сте спремни да жртвујете. Ја
сам један период живота посветила деци и породици.

савремене уметности, па одласци у ликовне колоније и све
те изложбе које су уследиле.
Око мене је увек била екипа
људи који су посвећено радили и то ме је инспирисало.
Светлана: С обзиром на то
да сам из Београда, нисам одмах прихватила ову средину,
али сада знам да сам имала
срећу што сам дошла овамо.
Створио се круг људи с којима
квалитетно и лепо могу да комуницирам и да се разумемо у
нашем раду. Различите су нам
поетике, али суштина је иста.
Удобно ми је међу овим људима. Комуникација с младим
људима који долазе и који су

Покушавао сам ерозијом, баш
као што је у природи, да градим слику, па да је рушим. Да
је шмирглам, уништавам, па
да на крају добијем нешто што
има призвук класичног сликарства, које је постигнуто „анти сли кар ским” еле мен ти ма.
Мени је потребно да све претворим у авантуру, да не знам
тачно шта ће да се деси.
l До сада сте за уметничке
школе и факултете успешно
припремили десетине младих
људи. Колико је захтевно радити с талентима?
Зоран: Дешава се да с некима не успемо да остваримо сарадњу, али има много више

Светлана Каровић Деранић и Зоран Деранић
Зоран: Ја сам у почетку сваштарио. Имао сам неке радове
који су били прихватљиви за
продају, цртеже старог Панчева који су настајали док сам вежбао. Касније сам почео да радим озбиљније ствари, „тезге”
и нешто што је чист занат. На
пример, исписивао сам слова
по неким цистернама. Али оно
што је битно – никада нисам
прекидао да радим своје. Бавио сам се сликањем. У једном
тренутку сам се повезао с Републичким заводом за заштиту
споменика и радио рестаурације. Тако сам и упознао Цецу.
Она је радила на чишћењу иконостаса, а ја зидова. Када смо
касније реконструисали неке
догађаје, могуће је да смо се
сретали и на факултету, али тада нисмо приметили једно друго.
l Нека ваша дела грађани
могу да виде сваког дана...
Све тла на: Из ра ди ла сам
скулптуру Десанке Максимовић, постављену на београдском Ташмајдану, граду Панчеву сам донирала скулптуру
пса Леа, а радила сам доста на
рестаурацијама: Штапска зграда, „Слобода”, затим разне спомен-плоче, на кући Олге Смедеревац, на Руској болници...
Учествовала сам на разним конкурсима, а било је и доста приватних поруџбина.
Зоран: Радио сам неколико
мурала, затим са Светом Алексићем мозаик у Подгорици...
Једно време сам радио керамику с Маријом Станојловић, то
су били магнети с мотивима
Ровиња и Београда. Али никада тај занатски део није преовлађивао. Драго ми је да смо
обоје сачували своје стваралаштво. Компромиси које смо правили увек су били на граници
да не засечемо то неко уметничко ткиво како бисмо га нарушили. Привилегија је да радиш оно што волиш. Ми више
живимо за уметност него од ње.
l Колико вам је значило то
што живите у Панчеву и дружење с многим сјајним уметницима из овог града?
Зоран: Мени је веома значило, поготово сарадња с Галеријом

изашли из нашег атељеа много ми значи. Многи су нам остали пријатељи за цео живот.
l Да ли је олакшавајућа или
отежавајућа околност што сте
обоје уметници?
Зоран: Нама је драго што је
тако. У егзистенцијалном смислу уме да буде незгодно, јер
није баш време за уметност.
Када посматрамо с друге стране, сударају нам се поетике,
али ми опстајемо баш из тог
разлога, јер нисмо исти. Свако
је задржао своју индивидуалност, има свој део „баште” где
ради. Имали смо срећу.
Светлана: Када радимо с децом, то је значајно. Свако им
даје коректуру из свог угла. Деца су различита и по карактеру и по сензибилитету. За свакога мораш да пронађеш посебан модел. Некада им прија
више Зоран, некада како ја радим с њима.
l Како бисте описали вашу
поетику?
Светлана: Мене инспиришу
фрагменти који се појављују у
свакодневици. Елементи живота који могу бити материјални, или мисли које се у неким
тренуцима појављују. Онда гледам шта може да се уради, у
ком односу могу да опстану
или да направе неки нови контекст. То се често види у мојим радовима. Када уклапам
елементе, наизглед неспојиве,
тражим односе где они граде
нешто ново. Посматрам у ком
тренутку њихове величине, материјали и облици могу да комуницирају и да ли могу да кажу још нешто осим онога што
ми у прави мах видимо.
Зоран: Везан сам за фигурацију. То ми је била одредница,
али сам кренуо и према неком
апстрактном истраживању. Апстрактно сликарство је мисаоније. Потребно је дубље разумевање. Ипак, фигурација ми
је увек била окосница. Тежио
сам да ми слика има један класичан призвук, али покушавао
сам да избегнем све елементе
класичних начина и приступа.
Избацивао сам гест у сликарству, а убацивао деструкцију.

оних који схвате наш приступ
и, као жедна земља воду, све
упијају и једва чекају да дођу
поново. С њима је милина радити. Има различите деце, са
ишчитавањем талента није лако. Код некога је развијена моторика, па се чини у првом тренутку да су веома надарени,
код других иде спорије, али
имају развијенију поетску подлогу и машту. Када се изједначе у вештини, онда се тек види
шта носе у себи.
Светлана: Поједини имају
завидну вештину и мисле да
ће са пар часова засенити некога. Такви неће проћи, али и
њих треба препознати и видети које су њихове могућности
и шта би требало да упишу, у
чему ће се пронаћи. Не треба
гурати причу о уметности по
сваку цену.
l Шта је најлепше у пословима којима се бавите, а шта
представља највећи изазов?
Светлана: Најлепши су тренуци када се то нешто отвори.
Када радиш и када се деси клик
у глави и буквално живиш у
том неком свету. Проради ти
интуиција и с њом сарађујеш.
Изазов је тренутно рад с децом. С једне стране, припремити их за пријемне испите, а
с друге, да буду спремни и да
студирају, да другачије размишљају, да направимо неке припремљеније људе за живот.
Зоран: Бавимо се пословима
које волимо, чак ми се то некако и спојило. То је и посао и
мисија. Најлепши је успех деце. Наша ученица Маја Лазић
је, на пример, освојила награду за вајарство „Сретен Стојановић”, а Сања Момчиловић је
добила „Бету Вукановић” за
сликарство. Музеј „Цептер” јој
је откупио рад. Остали смо посвећени стваралаштву. Радимо
колико осећамо потребу. Излажемо с времена на време.
Нашли смо неки свој ритам.
Колико ће то оставити трага и
да ли ће остати само у локалу
или отићи даље, то ћемо видети. Радимо и имамо пуно идеја за даље.
Мирјана Марић

У Панчеву већ годинама постоји и успешно ради Балетска школа „Димитрије Парлић”, која је једна од најцењенијих у Србији. У њој су се
некада школовале данас чувене и значајне балетске уметнице, попут Ашхен Атаљанц,
Марије Миловановић, Ружице Јовановић и Светлане Вучинић, а наследиле су их Ања
Ахчин, Теодора Спасић, Јована Несторовска, Татјана Татић и многe другe.
У Балетској школи у нашем граду ради се на највишем нивоу. О томе најбоље
говори податак да су њенe
бившe ученицe и ученици данас чланови ансамбала у позориштима, балетским и оперским кућама широм наше земље и у иностранству. Има
их у народним позориштима
у Београду и Новом Саду, у
позоришту у Сарајеву, у Опери у Каиру итд.

класичног балета, школују и
играчи савремене игре. Школа „Димитрије Парлић” отворена је и за најмлађе чији су
родитељи код њих приметили склоност према балету, а
последње три године се успешно бави и једном споредном делатношћу. У школи је
могуће изнајмити или купити нову комплетну одећу и
обућу која је неопходна балетским играчицама и играчима.
У последњих осамнаест година ученици Балетске школе редовно освајају награде и
признања на такмичењима у
нашој земљи и у иностранству. Од 2001. године, када
су се први пут вратили с првим наградама, освојеним на
Фестивалу музичких и балетских школа у Крагујевцу, та
лепа традиција не престаје.
Играчице и играчи Балетске школе успешни су и на

Традиција учења балета у
Панчеву траје од 1961. године, када је формиран курс за
балет у оквиру Музичке школе „Јован Бандур”. Та школа
је исте године добила и балетску салу, а додатни импулс за учење балета у Панчеву био је долазак у Панчево Костадинке Николић, тада славне балерине Народног
позоришта у Београду. Ова
уметница, која је била ученица чувене руске балерине
Нине Кирсанове, после пензионисања се преселила у наш
град и почела да ради с младим талентима у Панчеву.
Када је примећено да постоји велико интересовање за
њене течајеве и да она с максималном посвећеношћу ради с младима, одлучено је да
се Балетска школа осамостали, што је и учињено 1995.
године. Шест година касније
школа је названа по истакнутом балетском педагогу Димитрију Парлићу и његово
име носи и дан-данас.
Мало је познато да та школа има одељења у Алибунару
и Зрењанину, да у њима постоје и течајеви народне игре,
као и то да се, поред играча

такмичењима у иностранству.
До сада су учествовали на
смотрама у Бечу, Риму, Варни, Загребу итд. О угледу школе „Димитрије Парлић” говори и то да су у Панчеву до сада у више наврата одржавана
републичка балетска такмичења и да су домаћини увек
добијали признања за организацију.
Иначе, љубав према балету
спојила је нашу суграђанку
Ању Ахчин и Ахмеда Јехију,
велику балетску звезду у Египту. Када је завршила Балетску школу „Лујо Давичо” у
Београду, Ања је кратко волонтирала у Народном позоришту у Београду. Када је на
интернету видела конкурс за
играчицу у Националној опери у Каиру, одмах се пријавила и била је примљена.
Тада је упознала Ахмеда. У
почетку су били најбољи другови, а онда је њихово пријатељство прерасло у љубав. Ахмед је одушевљен Панчевом,
а њих двоје долазе пет-шест
пута годишње у Србију. Када
је Ахмедова мама први пут
видела Ању, рекла је сину да
је она толико лепа да мора да
се ожени њоме!
М. Г.

ФОТО: Б. ПЕТРОВ

Светлана Каровић Деранић (51)
и Зоран Деранић (55) годинама су део панчевачке уметничке сцене. Обоје су завршили
Факултет ликовне уметности у
Београду. Зоран је дипломирао сликарство и магистрирао
цртеж, док је Светлана завршила вајарство. Упознали су се
приликом рестаурације једног
манастира, венчали се и добили два сина и постојано градили своје уметничке каријере.
Уз то, заједно припремају талентовану децу за упис у уметничке школе и на факултете.
Од пре две године Зоран води
Школу цртања Дома омладине
Панчево...

13

ФОТО-РЕПОРТАЖА

Петак, 31. јануар 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

ПРЕКО СТО ПЕДЕСЕТ МАЛИШАНА НА ДРУГОМ ИЗВИЂАЧКОМ МЕМОРИЈАЛУ У ОШ „МИКА АНТИЋ”

ЛЕТ „ЦРНИХ РОДА”
Други меморијални извиђачки
вишебој „Александар Станковић”, одржан у недељу, 26. јануара, симболички је почео у
раним јутарњим часовима, када су представници организатора манифестације – одреда
„Црне роде” из Панчева – положили цвеће на гроб прерано
преминулог младића. Једног
од оних који су огроман комад
животне енергије и кристално
чи стих емо ци ја по кло ни ли
управо племенитој вештини заснованој на љубави према природи и свему што овај свет чини тако лепим.
А онда се фокус извиђачког
окупљања преселио у здање
Основне школе „Мика Антић”
на Стрелишту, где је прошле
године установљено меморијално обележавање.
Када је све било спремно
„под конац”, начелница акције
Данијела Јајић постројила је
све извиђаче и војнички громко узвикнула: „Мирно!”
У тај мах, као на отварању
олимпијаде или било ког другог масовнијег такмичења, сви
су ди сци пли но ва но ста ли у
колоне.
Требало је видети тај разоружавајуће весели „шарениш”
насмејаних малишана одевених у боје једне од двадесет

ДЕ ЦА ОБО ЖА ВА ЈУ ИЗ ВИ ЂА ШТВО

Најважнији је тимски рад
како потврђују многи, попут
његовог пријатеља и некадашњег из ви ђач ког вод ни ка
Марка Ристића, готово надљудски племенит, покојни Аца
је давао и несебичну подршку
оснивању извиђачког одреда
„Црне роде”, који му се одужио овом прелепом манифестацијом.

не ка да шња чла ни ца Леј ла
Жугић Марић, која се управо
тада настанила на Стрелишту.
Она је врло брзо задобила поверење директорке, а чета је у
прво време радила као део нашег одреда „Надел”. Након три
године су одлучили да се осамостале; разлози су били чисто практичне природе, јер су
се „Црне роде” прилично бројчано увећале. Ми, Старчевци,
на то нисмо гледали с подозрењем, већ смо, напротив, наставили да им помажемо свим
ресурсима. Као што се види,
то и да нас тра је – ис ти че
Предраг.

Само карта и бусола

Брат покојног Аце и начелник одреда награђује чланове
екипа, који су с „ранчевима
препуним добре воље” допутовали из петнаестак места из
ближег и даљег окружења.

Сарадња Старчева
и Стрелишта
Када су сви предводници екипа предали рапорт начелници, ставивши јој тиме до знања да су спремни за акцију,
она је слично учинила према
старешини акције Миши Соколовићу, који је свима поже-

Окосницу те организације
чине ученици Основне школе
„Мика Антић”, чија је заменица директора Зорана Лепедат на самом отварању меморијала истакла да је ово једина образовна установа у граду
која има скаутску организацију. Наравно, уз „Надел” из
Старчева, извиђачки одред с
дугом и богатом традицијом,
чији су чланови пресудно утицали и на формирање „Црних
рода”.

Одред је званично основан прошле године и баш на рођендан
покојног Александра, када је и
одржан први меморијал, а том
приликом је за његовог старешину изабрана управо Лејла
(која је својевремено Аци била
предводница).
– Четири пуне године у „Микиној школи” пропагирам извиђаштво и у том периоду много деце се заинтересовало за то
што радим. Међутим, малишане је ипак тешко задржати на
дуже стазе, не због недостатка
жеље, већ зато што су многи
родитељи веома неповерљиви.
Неки од њих су чак и против
тога да им деца учествују, рецимо, у добровољним акцијама сакупљања смећа или у хума ни тар ним ак тив но сти ма.
Ваљда сматрају да то није продуктивно у доба када је све

Химна (за ову прилику црвених) „рода”
лео много знања и успеха на
надметању, али и још једном
указао на то да је овај догађај
посвећен дугогодишњем извиђачу чији је млади живот у
зениту прекинула опака болест. Поред тога што је био,

Страну припремио

Јордан
Филиповић

Један од њих је и отац трагично настрадалог Александра,
Предраг Станковић, који је након дуже паузе пре двадесетак
година био и главни иницијатор новог буђења старчевачке
организације, осамдесетих година прошлог века основаног
под именом народног хероја
Јована Веселинова Жарка.
– Пре око четири године и у
овом делу града посејана је
клица извиђаштва. Најважнију улогу у томе имала је наша

новац. Има чак и оних који просто не верују да је све ово бесплатно и да ми то радимо из
чисте љубави. На срећу, довољно је добронамерних који се у
потпуности пронађу у извиђаштву и потом, као најбољи гласници, спонтано доводе и друге. Тако да сада већ радим са
по два вода полетараца и младих извиђача – наводи Лејла.
Она додаје да, поред познавања скаутских вештина, у раду
с децом треба бити и педагог –

прилагодити се сваком карактеру и наћи му адекватну улогу.
– Викендом се скупљамо у
школи, када правимо радионице, а готово сваке друге недеље некуд отпутујемо. Ако некад и буде неких трошкова, родитељи у све то имају увид. И
напомене ради – нико од нас
за то никад не добија дневнице. Све у свему, ми смо ту да,
пре свега, полетарце и пчелице научимо како да се осамостале. А они тако брзо почну
да брину једни о другима да
им готово нисмо ни потребни.
И тада, на таборовањима, сви
су некако једнаки и равноправни без обзира на узраст и друге
разлике. У таквој атмосфери,
без имало напора, науче и заволе све извиђачке вештине –
од везивања чворова до сналажења у шуми само помоћу карте и бусоле, а без модерних
технологија – наглашава старешина „Црних рода”.

У овој акцији је на разне начине учествовало много деце.
Један од њих, Лазар Аврамовић, ученик шестог разреда,
био је контролор за писмо „германикус”, у којем слова те
речи замењују одређени бројеви. Помагао му је годину дана старији Лука Његруљ, који је такође три године извиђач. Обојица воле нова познанства, путовања и изазове,
попут оних у Чуругу, када се због велике кише спавало у подруму, или у Кикинди, када су се на моменат изгубили јер
нису могли добро да прочитају карту.
Ученица петог разреда Тамара Обрадовић, која је четири
године у „Црним родама”, наводи да је, поред лепих таборовања, попут оног у Пешчари, научила и много тога, а најважније је то да сада уме да помаже неком у невољи. Њена вршњакиња Анђела Батин тек је однедавно скаут, зато
што је све најлепше чула од другарице и већ зна да везује
и неке чворове.
Средњошколка Емилија Варга, извиђач са осмогодишњим искуством, поносна је што је део те заједнице у којој
поштују једни друге. Слично размишља и њена другарица
Александра Костић, за коју је главна поента то што деца науче како да тимски раде.
задовољство, без обзира на то
што су сва три прва места освојили извиђачи из Перлеза, који су дошли у најбројнијем, а
како се касније касније испоставило, и у најспремнијем саставу.
Иако резултат уопште није
био у првом плану, треба рећи
и то да су Стар чев ци би ли

Учи се од чворова до
путних знакова
А сва та тешко изрецива љубав
виђена је и на овом окупљању,
без обзира на то што зимски
период захтева да се оно одржава у затвореном. Специфичност овог такмичења је и у томе што се на њему надмећу полетарци и пчелице, а како се
ради о деци узраста од седам
до једанаест година, циљ организатора је да се они кроз игру
науче да заволе природу, то
јест како да се према њој опходе, као и неким правилима понашања. И, наравно, како да
буду део хармоничног тима.
Након што је скаутски хор
отпевао „Анђеле” од „Рибље
чорбе”, иначе омиљену Ацину
песму, као и химну „Црних рода”, неки нови извиђачи су давањем завета званично ступили у поменути одред, чији је
начелник Филип Станковић,
брат покојног извиђача, поделио дипломе за летове и звезде члановима с постигнутим
одговарајућим знањем.
И коначно је двадесет екипа
почело да се надмеће у дисциплинама које садрже основне
вештине, попут пружања прве
помоћи у смислу разазнавања
опекотина и смрзотина или брзог везивања најједноставнијих чворова као што су амбулантни, „машна”, „лисице”...
Мали такмаци су морали и да
усмено запамте и пренесу поруку курира, као и да својим
телима направе путни знак (који у природи служи за обележавање разних карактеристичних детаља). Други блок такмичарских дисциплина одвијао се у тимским играма спретности, а можда најатрактивнија – игра столица – овог пута
била је предвиђена само за брђане, то јест старије извиђаче.
Напослетку се на лицима
свих учесника јасно оцртавало

четврти, а међу домаћим екипама најбољи су били „Јуникор ни”, ис пред „Мућ ка” и
„Јежева”.
И још једном: у овом случају много важнија била је култура сећања на неког ко је заиста вредео, као и многе друге
праве вредности које извиђаштво негује.

Александра и Емилија
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.

Мица
Иако изгледа као питбул, ипак је
мешанка, али је несумњиво прелепа. Мица има око три и по месеца
и вероватно је некоме досадила.
Успела је да се склони у подрум
једне зграде, где спава и борави.
Ова неодољива куца биће средњег раста и лепо „тапацирана”, а
што је најважније, веома је дружељубива. Сада је очишћена од паразита и ветеринар каже да је здрава.
За срећног удомитеља обезбеђени су превоз и стерилизација, уз обавезно потписивање уговора о одговорном власништву, а све друго се може сазнати позивом на телефон
065/529-38-08.

Омољчани
Ови двомесечни „малци” налазе се у Омољици, али нажалост на периферији места
– малтене у њивама. Имају
кућицу, али су у близини пута, па их треба хитно удомити и
склонити одатле јер су почели да излазе на пут.
Нажалост, од седморо, неколико их је угинуло, а остале су
две женке и један мужјак, који су очишћени од паразита.
Све дру ге ин фор ма ци је се мо гу до би ти на те ле фон
064/000-96-29.

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

Петак, 31. јануар 2020.

ОГЛАСИ

ВОЗИЛА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ голф 2, 1.6 Д, регистрован. Тел. 013/332-384,
063/778-81-33. (288103)
ПРОДАЈЕМ фокукса, бензинац, плин, 2001, власник.
063/118-70-80. (288070)
ДАЧИЈА логан 1.5 ДЦИ,
2006, регистрован. 064/13036-02. (288122)
ГРАНДЕ пунто 1.9 мултиџет,
2007, шест брзина, на име.
064/130-36-02. (288122)

ГАРАЖЕ

ДАЧИЈА логан 1.4, 2005, ис- ПРОДАЈЕМ гаражу на Котетекла регистрација. 064/130- жу два. Те. 062/814-84-25
(СМС)
36-02. (288122)

СУВО ДРВО, са превозом,
мерењем код вас, 4.500.
066/576-25-92. (287299)
ПРВОКЛАСНИ прасићи, јагањци, свиње. Могућнсот
клања и печења. 060/037-1196, 064/290-50-29. (288054)
ПРОДАЈЕМ штенце малтезера, са папирима, пелцовани
и очишћени од паразита.
069/372-09-00. (288048)
СТОЛАРСКА комбинирка,
250 евра, плац Караула, 5
ари, јефтино. 063/118-7080. (288070)
КОМПРЕСОР трудбеник,
110, мала боца аргобна,
двокрилна термо врата.
064/247-77-69. (288086)

ПУНТО 12.2, 2011/12, петора врата, атестиран плин,
власник. 064/587-50-24.
(288122)

ПРОДАЈЕМ гаражу, Котеж 1.
Тел. 062/339-299. (288258)

КРЕВЕТИ на спрат, радни
сто и комода. Тел. 065/22623-81. (288045)

ФИЈАТ мареа 1.6, бензин,
гас атест, 2001. годиште,,
регистрован до 2021, власник. После 16 сати,
063/223-369. (288196)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ пежо
607, аутоматик 2.7, није увезен, власник, регистрован,
3.700 евра. 069/263-42-97.
(288274)
ПУНТО 1.2, 2007, петора
врата, атестиран плин, власник. 064/587-50-24.
(288122)

ПРОДАЈЕМ гаражу 11,13
квм, у Улици Стефана Стратимировића, гаража се налази испод зграде, насеље Тесла, цена квадрата по договору и нову хаубу за фолксваген бубу. 063/806-00-32.
(288214)

КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

РЕНО клио 1.5 ДЦИ, 3 В,
2003, клима, серво, бео.
064/142-55-93. (288211)

КУПОПРОДАЈА
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ старо гвожђе, вешмашине, фрижидере, замрзиваче, телевизоре, долазим
на адресу. 064/158-44-10,
063/101-11-47. (287558)
КУПУЈЕМ старо гвожђе, фрижидере, веш-машине, замрзиваче, телевизоре. Долазим
на адресу. 064/158-44-10,
063/101-11-47. (287761)
КУПУЈЕМ старо гвожђе, вешмашине, фрижидере, замрзиваче, телевизоре. Долазим
на адресу. 064/148-01-31.
(287761)
КУПУЈЕМ значке, ордење, медаље, сатове, новац, пенкала.
013/313-458, 063/199-60-36,
064/481-14-77. (288060)

ПОНУДА

ВЕШ-МАШИНЕ, кухињски
бојлер и делови од веш-машина. 013/252-05-10,
0637703-76-07. (287856/р)

ПЕЖО 1.1, 2001, 3 В, металик плав, атестиран плин.
064/856-60-65. (288211)

ПРОДАЈЕМ комбиновани
фрижидер, веш-машину, делове половне веш-машина.
064/129-73-60. (288182)
ПРОДАЈЕМ машину за мешење теста и машину за сечење метала звана црногорка. 063/807-50-65. (288206)
ТА 3 кв, 6 кв, крека весо, повољно. 065/634-38-51. (288016)
ПРОДАЈЕМ култиватор хонда са комплетним прибором
и мешалицу за бетон.
063/807-50-65. (288206)
ПРОДАЈЕМ балирану детелину. 063/839-79-07. (288262)
ПРОДАЈЕ се фрижидер 250
л. 064/255-58-23. (288266)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

АПАРАТИ

НА ПРОДАУ опел корса
1999, 1.0. Тел. 064/135-7771. (288171)

marketing@pancevac-online.rs

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

БАЛИРАНА детелина, квалитетна, на продају. 064/43854-15. (288109)
НАМЕШТАЈ на продају,
дневна соба, спаваћа соба,
трпезарија, кухиња.
063/436-726. (288138)

РАСПРОДАЈА новог намештаја. Столице од 1.600,
столови од 4.500. 060/60014-52. (288154)

НОВА МИСА, 180 квм, ЕГ,
гаража, спратна, 60.000.
(353), „Премиер”, 063/80044-30. (288225)

ОГРЕВ
ПРОМЕТ

ШИРИ центар, 2.5 ара,
66.000. (679), „Трем 01”,
063/836-23-83. (288077)

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

КУЋА, реновирана, 60 квм,
13.000 евра, 2 ара, Козарачка 10-а. 063/721-62-13. (288269)
НА ПРОДАЈУ кућа у Сокобањи, код стационара, 300 квм,
КУЋА, монтажна, нова, усељива, 70 квм, 2 ара, Козарач- чука 2. 063/248-254. (287148)
ка 10-ц. 063/721-62-13. (288269) ПРОДАЈЕМ плац 6 ари, Банатско Ново Село, центар,
ПРОДАЈЕМ плац на Кудељарцу. 063/895-85-79. (288004) повољно. 060/615-10-24.
(288278)
БРЕСТОВАЦ, нова укњижеНАЈПОВОЉНИЈЕ
на, 7 ари, 84, 16.000. (67),
„Милка М”, 063/744-28-66.
• Сирови вреоци
(288277)

КУЋА 100 квм, реновирана,
3 ара, 20.000 евра, Козарачка 10-б. 063/721-62-13. (288269)
ПРОДАЈЕМ плац са новозиданим објектом, 7 ари стара
Миса 064/514-12-98, (СМС)
КАЧАРЕВО, продајем двособан стан 52 квм, тераса, грејање 21.000 евра. Тел.
063/763-60-64 (СМС)

КОФЕР шиваћа машина, самачки кревет, угаона гарнитура, сто, столице. 063/86182-66. (288191)

ПРОДАЈЕМ земљу у Долову,
потез Ливадице. 319-754,
061/153-34-61. (287846)

ПРОДАЈЕМ грађевински лац
од 15 ари, шири центар, започета хала. 063/389-972.
(288261)

ПОВОЉНО продајем симпов метал-стакло, сто и столице. 063/327-003. (288158)

ПРОДАЈЕМ кревете, душеке,
ормаре за купатила.
064/143-52-98. (288208)

ПРОДАЈЕМ плац 33 ара са
кућом, Новосељаснки пут
131. 064/276-08-08. (288104)

СИНЂЕЛИЋЕВА, 250 квм, 4
ара, гаража, гас, 125.000.
(353), „Премиер”, 063/80044-30. (288225)

ПРОДАЈЕМ два точка са гумама од југа 45. Тел.
062/814-84-25 (СМС)

ПРОДАЈЕМ судоперу, остали кухињски елементи, судопера 3.000, нова. 063/77345-97. (288065)
ОГРЕВНО дрво: багрем, буква, храст, бесплатан превоз. Попуст пензионерима.
064/356-03-93. (286602)

ПРОДАЈЕМ плацеве у Пелистерској. 064/365-66-27 (СМС)
СТАРЧЕВО, усељива кућа,
помоћни објекти, плац 9.5
ари. 063/725-99-37. (288273)

ПРОДАЈЕМ недовршену кућу са помоћним објектима,
легализовано. 065/687-9648. (287991)
СТАРЧЕВО, кућа са локалом, 15 ари плац, Панчево
локали – 26 и 36, одлични.
(338), „Јанковић”, 348-025.
(288219)

ПРОДАЈЕМ плац, 15 ари, на
Баваништанском путу, Јонеx
. 064/149-01-23 (СМС)
ПРОДАЈЕМ четири и по ланца, грађевинског земљишта
северна зона, преко пута
„Секиног салаша. 062/10289-16. (287546)

ПРОДАЈЕМ, Скробара, 10
ари, ЗФ фабрика, започета
градња, легализација.
060/346-51-11 (ф)
ПРОДАЈЕМ три ланца земље,
Водице, војловачки атар.
Тел. 060/322-78-01. (288071)
ИНВЕСТИТОРУ потребан
плац за изградњу випшепородичног стамбеног објекта.
Плацеви већи од 6 ари на локацији ужег и ширег центра
града. 064/128-52-21. (ф)
ИЗАДАЈЕМ плац 30 ари са
кућом, преко пута Рафинерије. Погодан за све привреднике. 064/144-36-49. (288071)
БАВАНИШТАНСКИ пут, 120
квм, 20 ари, 35.000. (679),
„Трем 01”, 063/836-23-83.
(288077)
БАВАНИШТАНСКИ пут, викендица, струја, вода, 10
ари, 18.000. (679), „Трем
01”, 063/836-23-83. (288077)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ у Иванову кућу од 100 квм, са
нуспросторијама на 17 ари,
легализовано. 062/415-359,
064/828-36-26. (288115)
ЛЕГАЛИЗОВАНА кућа, 12
ари плаца, подрум, помоћне
просторије, Старчево.
065/262-40-30. (282124)
КУЋА, нова, у изградњи, 80
квм, 13 ари + објекти, општина Алибунар, јефтино.
063/180-22-26. (288187)
КУЋА са две стамбене јединице, близу центра, договор.
(396), „Лајф”, 061/662-91-48.
(288159)
КУЋА, центар, две етаже.
(188), „UnaDalli”, 064/25587-50. (288108)

• Сушени вреоци
• Костолац
• Ковински

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОТРАЖЊА

ИСПОРУКА ОДМАХ
Бесплатна достава
на кућну адресу
061/176‐34‐08

(2/285971)
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КУПУЈЕМ кућу или грађевинско земљиште, у центру
Панчева, погодно за изградњу вишеспратног стамбеног
објекта. 060/148-09-30,
063/187-66-07. (287679)

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

ОГЛАС
за следећа радна места:
1. РАДНИК У ПРОИЗВОДЊИ ...........3 извршиoцa
2. ДИПЛОМИРАНИ ЕКОНОМИСТА ..1 извршилац
3. ГРАФИЧКИ ИНЖЕЊЕР .................1 извршилац
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.

Петак, 31. јануар 2020.

ОГЛАСИ
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ЈЕДНОСОБАН, Стрелиште,
V, 37, ЦГ, терасе, сређен,
23.000. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (288277)
ПРОДАЈЕМ једнособан дворишни стан у центру, новије
градње, укњижен. 066/318235. (288183)
ЦЕНТАР, 1.0, 32, I, договор,
трособни, дворишно, 65, одлично, 28.000. (338), „Јанковић”, 348-025. (288219)
ПРОДАЈЕМ једнособан у
центру, трособан на Содари
и Стрелишту. 066/937-00-13.
(288237)
СТРЕЛИШТЕ, 96 квм, IV/V,
ЦГ, реновиран, две терасе,
власник. 064/163-57-59. (288027)

СТАНОВИ
ПОНУДА

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

МИСА, 57 квм, двособан,
подрум, одличан, 35.000.
(324), „Медиа”, 315-703,
064/223-99-20. (288252)
МАРГИТА, двоипособан, I,
73 квм, гас, 55.000. (353),
„Премиер”, 063/800-44-30.
(288225)
ТРОСОБАН, Тесла, 88, IV,
ЦГ, усељив, 55.000. (67),
„Милка М”, 063/744-28-66.
(288277)
ЈЕДНОСОБАН, коеж, ниско
приземље, 35, ЦГ, 20.000.
(67), „Милка М”, 063/74428-66. (288277)
КОТЕЖ 2, трособан дуплекс,
70 квм, ЦГ, V, 42.000. (353),
„Премиер”, 063/800-44-30.
(288225)

ИЗДАЈЕМ нов стан, празан,
63 квм, I спрат, преко пута
„Авива”. 063/722-25-22. (288023)
Контакт: Љупко, 063/313-844,
БЕСПЛАТНО
собу, кухињу,
Маријана 063/693-944, Далиборка 063/693-291.
купатило издајем станарки у
Иванову. 064/372-94-71. (288085)
ПОВОЉНО продајем стан у
стан, двособан, на
центру, 38 квм, и четвросоПРОДАЈЕМ станове у Светозара Миле- ИЗДАЈЕМ
Тесли, ТА, празан. Тел.
бан 170 квм, погодан за потића 5 и Војводе Радомира Путника 22/1. 063/814-72-39. (288092)
словни простор. 064/246-0571, „Дива некретнине”. (288168)
ИЗДАЈЕМ стан, 30 квм, ТеКонтакт: Маријана, 063/693-944,
сла, преко пута Авив парка,
ТЕСЛА, троипособан, дуЉупко – 063/313-844
ЦГ, I спрат, намештен.
плекс, 96 квм, ЦГ, видео
0647172-52-51. (288113)
надзор, наткривен паркинг,
ДВОИПОСОБАН стан, 66
ДВОСОБАН,
Тесла,
IV,
ТА,
80.000. (396), „Лајф”,
ЈЕДНОСОБАН намештен,
квм, у строгом центру,
53, празан, 31.000. (67),
061/662-91-48. (288159)
грејање, кабловска, интер58.000 евра. 064/171-22-70, „Милка М”, 063/744-28-66.
нет, нова Миса, 120 евра.
064/090-10-92. (288259)
(288277)
064/318-90-95. (288148)
ПРОДАЈАМ станове на
ПРОФЕСИОНАЛНО УПРАВЉАЊЕ
ИЗДАЈЕМ смештај за радниСТАНОВИ
Стрелишту - трособан и Соке, самце, студенте, радничИ ХИГИЈЕНСКО ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА
дари – двособан. 066/937ПОТРАЖЊА
ки смештај, центар.
00-13 (СМС)
063/502-211. (288153)
КУПУЈЕМ једнособан или
СОДАРА, V, војна зграда,
једноипособан стан. Исплата ДВОСОБАН стан, за издаватроипособан, Цг, VI, 55.000. истог дана. 064/385-31-15.
ње,ч строги центар, ЦГ, на(679), „Трем 01”, 063/836(287498)
мештен. 064/896-23-14. (288140)
23-83. (288077)
НАМЕШЕН једнособан, двори• Управљање стамбеним
шни, ТА, код Хотела „Тамиш”,
заједницама
ПРОДАЈЕМ нов четворосо80 евра. 064/122-48-07. (288267)
• Одржавање хигијене четири
бан стан дуплекс, 115 квм,
ИЗДАЈЕМ стан, гарсоњеру,
пута месечно
подно грејање, лифт, Иве
намештену, самцима, група
• Деценијско искуство
Курјачког 35, 39.000 евра.
АГЕНЦИЈИ „Милка М”, порадника, центар. Повољно.
у пословима са
069/214-41-49. (288026)
требне некретнине, све ло061/131-79-04. (288132)
стамбеним заједницама
УПРАВЉАЊЕ • Наш тим брине за вас 24 сата КОТЕЖ 2, троиособан, три кације, брза реализација.
ИЗДАЈЕМ једнособан двори063/744-28-66. (288277)
шни стан код Млина. 061/217спаваће собе, II, ЦГ, без улаКУПУЈЕМ двособан стан без
70-70, 060/142-00-70. (288246)
Панчево, Николе Тесле 9, 013/411-414, 065/344-75-95
гања, 55.000. (679), „Трем
посредника, исплата у кешу.
(7/279775)
01”, 063/836-23-83. (288077)
Тел. 064/960-87-87. (288101)
ПРОДАЈЕМ дворишни стан,
ТЕСЛА, I, фул, 45, сређен,
СОДАРА, 62 квм, ЦГ, IV,
АКО купјее или продајте
у центру. Тел. 064/303-3538.000. (67), „Милка М”,
ПВЦ, 35.500. (679), „Трем
своју некретнину, дођите у
46.
(288151)
01”, 063/836-23-83. (288077) 063/744-28-66. (288277)
агенцију „Лајф”, 061/662ЦЕНТАР, двоипособан, II,
ДВОСОБАН, Тесла, ВП, 54,
КОТЕЖ 1, двособан, 58 квм,
91-48. (288159)
лифт, IX, 37.000. (188), „Una- празан, 37.500. (67), „Милка сређен, 45.000. (188), „UnaАГЕНЦИЈИ „Милка М” поМ”, 063/744-28-66. (288277) Dalli”, 064/255-87-50. (288108)
Dalli”, 064/255-87-50. (288108)
требни станови, све локације, брза реализација. (679,
063/744-28-66. (288277)
КУПУЈЕМО станове и куће
на свим локацијама, брза
исплата. (353), „Премиер”,
063/800-44-30. (288225)

СТАН, 40 квм, улица 7. јула,
Црна мачка, први спрат, реновиран. Вреди погледати,
30.000 евра. Није фиксно.
061/149-27-22. (288066)
МИСА, 64 квм, 21.000; Маргита, 30 квм, 27.000.
069/655-214. (287841)
ХИТНО продајем стан, 98
квм, нова Миса. Тел.
064/944-40-79. (288033)
ГОРЊИ ГРД, двоипособан,
70 квм, II, ЕГ, 38.000. (396),
„Лајф”, 061/662-91-48. (288159)

Издаје се магацински простор од 500 до 3000 квм.

САМО 370,00 ДИНАРА
ПО СТАНУ

СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

ИЗДАЈЕМ суперкомфорну
кућу са три трособна одвојена стана, са гаражама.
063/301-151, 063/801-09-85.
(287955)
ИЗДАЈЕМ двособан комфоран стан, Котеж 1, дужи период. Тел. К065/643-69-11.
(288111)
ИЗДАЈЕМ супер кућу, погодну за раднике, фирму.
063/301-151. (287955)
КОМПЛЕТНО опремљен
двособан стан 60 квм + лођа, Котеж 2, за издавање.
063/701-11-31. (287770)
ИЗДАЈЕМ собе за раднике и
самце. 064/305-73-01. (2880139
ИЗДАЈЕМ двособан комплетно намештен стан, грејање
на струју, Светозара Шемића. 062/321-270. (288228)

ИЗДАЈЕМ намештен једносоан ИЗДАЈЕМ локал од 86 квм,
стан у центру, ТА, кабловска,
код Аутобуске станице.
депозит. 063/742-14-27. (288250)
063/278-421. (287794)

KnjiæDUDLGDURWHND
9HOMND3HWURYLýD6WUHOLäWH
U ponudi:
veliki asortiman
äkolskog pribora
igracaka i raznih poklona
Tapeta samolepljivih
ИЗДАЈЕМ кућу.
063/063/895-85-79. (288004)
ИЗДАЈЕМ кућу у Панчеву.
060/011-96-66. (288229)
ИЗДАЈЕМ једнособан стан у
центру. 064/314-00-68. (288160)

ЛОКАЛИ
ИЗДАЈЕМ два локала по 25
квм, у центру. 062/345-958.
(287885)

ИЗДАЈЕМ локал, Стрелиште,
код Смарт блока, одлична
локација, 34 квм. 064/00643-33. (287975)
ИЗДАЈЕМ нов локал, центар,
опремљен салон лепоте, може празан. 063/734-82-31.
(288095)
ИЗДАЈЕМ магацин у близини
бувљака, камионски улаз,
обезбеђен и наткривен.
0664/206-30-24. (288136)

16

Петак, 31. јануар 2020.

ОГЛАСИ

marketing@pancevac-online.rs

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

• За све полазнике бесплатни лекарски
преглед и полагање прве помоћи
• Два часа вожње гратис
ЛОКАЛИ
ИЗДАЈЕМ локал у Тржном
центру Трубач, 20 квм.
064/348-05-68. (287782)
ИЗДАЈУ се локали 72 и 130
квм, два нивоа. Војводе Путника 29. 063/278-250. (288117)
ИЗДАЈЕМ локал 70 квм, Ул.
Р. Путника 14-а. Тел.
063/540-209. (287549)

ИЗДАЈЕМ локал 12 квм, у
центру града. 064/679-2920. (288011)

ИЗДАЈЕМ локал 65 квм, шеталиште, два излога, центар,
Његошева 2. 065/334-32-80.
(288180)

ИЗДАЈЕМ локал, Зелена пијаца. 064/908-02-60. (288149) ИЗДАЈЕМ локал 23 квм, у
центру Панчева. 064/866ПРОДАЈЕМ локал са кућом у 22-70. (288218)
дворишту, Новосељански пут,
ИЗДАЈЕМ локал 90 квм и виПанчево. 063/838-33-97. (288177)
ше канцеларијских простоПРОДАЈЕМ разрађен локал у ра, АЦ „Звезда”, Стевана
центру, 13 квм. 064/246-05Шупљикца 88. 063/278-250.
71, „Дива некретнине”. (288168)
(288117)

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

Тел. 063/897-55-04

(6/284892)

ИЗДАЈЕМ 100 квм, на станици код новог бувљака, за било коју намену, повољно.
064/613-22-28. (288198)
ИЗДАЈЕМ локал, 25 квм, у
центру града, Б. Јовановића.
062/321-270. (288220)
ИЗДАЈЕМ канцеларијски
простор, 75 квм, центар.
063/389-972. (288261)

ПОСАО
ПОНУДА

ПОТРЕБАН млађи радник за
наплаћивање паркинга у
паркинг гаражи. 066/67646-77 (СМС)
ПОТРЕБНИ продавци за рад
у продавници и пицерији.
064/643-41-22 (СМС)
ПОТРЕБАН возач Ц и Е категорије са искуством за међународни Румунија и Македонија .Пријава, сталан
посао .069/301-17-00 (СМС)
ХИТНО потребан мушкоженски фризер. Добри услови рада, проценат плус
10.000 стимулативно.
064/134-62-62. (287890)
ТРАЖИМ жену за чување
детета. 063/895-85-79. (288004)
ПОТРЕБНА радница за рад
на роштиљу у Маркету „Идеал”. 063/855-65-56,
063/133-14-64. (287470)
ПОТРЕБНИ вредни и одговорни људи за поделу флајера. 060/664-60-06. (288061)
ПОТРЕБАН рандик. „Зоки
стакло” д. о. о. 064/131-7285. (288001)

ПОТРЕБНА куварица. Ресторан „Звезда”, Стевана Шупљикца 88. 063/278-250.
(288117)
АУТО-ПЕРИОНИЦИ H2О по- У ОМОЉИЦИ ускоро се
отвара шивара. Потребно
требан радник са исксутвом.
пет радница ан шивењу на
Екстра услови. 065/474-46индустријским машинама,
66. (288157)
са искуством и без искуства.
ПЕРИОНИЦИ аутомобила
064/147-57-01. (288084)
потребан радник за дубинПОТРЕБНА продавачица за
ско прање возила. 061/551рад у пекари. 063/320-847.
95-31. (288216)
(287857)
ПОТРЕБНА радница у Маркету „Идеал” на Стрелишту.
013/333-160, 063/106-02-84.
(287470)

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

(7/274828)

Телефон 013/33-43-45
ПОТРЕБНА одговорна жена,
са препоруком, за помоћ полупокетном болеснику, 24 сата и одржавање стана. Контакт тел. 061/220-43-40. (288050)
ПЕКАРИ у Старчеву потребни возач и пекар са Б категоријом, ноћни рад.
062/806-02-58. (288109)
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ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
РАДНИКА „ПАНЧЕВАЦ”
ВУКА КАРАЏИЋА 1, 013/21-90-900, 013/21-90-903

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

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ
АБДОМЕНА И МАЛЕ КАРЛИЦЕ

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ
СРЦА (ТТЕ и ТЕЕ)

др Жељка Ковачевић

dr sc. med.
Слободан Томић
Институт „Дедиње”

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

др Небојша Тасић
Општа болница Панчево

ЕНДОКРИНОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ
др Гордана Вељовић
Општа болница
Панчево

КОМПЛЕТАН ОРЛ ПРЕГЛЕД
др Горан Митевски
Општа болница
Панчево

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

Клинички центар
Србије

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

ПАКЕТ 3
• АНАЛИЗА AST
• АНАЛИЗА ALT
ПАКЕТ 4

• АНАЛИЗА CRP

Цена: 400 динара

ПАКЕТ 5

• АНАЛИЗА ТУМОР МАРКЕРА ПРОСТАТЕ:

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

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

др Ненад Маргитин
Општа болница
Панчево

Цена: 90 динара
Цена: 90 динара

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

•
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ПОСАО
ПОНУДА

ПЕРЛА, потребан конобар,
козметичарка и ученица за
фризера /бесплатна школа,
диплома/. 065/344-54-66.
(288131)
BEDEM ENERGY SOLUTIONS
тражи компресористу са искуством. Предност поседовање сертификата. Контакт
Марија Симоновић, 060/66364-63, радним данима од 8
до 16 сати. (288133)
БРЗА храна на Стрелишту
тражи радника за рад.
064/149-99-73. (288260)
ПОТРЕБНА радница за рад у
трафици. 064/462-12-61. (288248)

ОГЛАСИ

HIRURGIJA, INTERNA MEDICINA,
NEUROPSIHIJATRIJA

Ž. Zrenjanina 125, Pančevo

Telefoni: 013/351-551,
064/133-54-98, 060/433-54-98
ПИЦЕРИЈИ „Борнео” потребан помоћни радник у кухињи и пица мајстор за рад у
пицерији. 065/205-10-52. (288260)

ПОСАО
ПОТРАЖЊА

ГОЛУПОТРЕБАН радник у
ауто.-перионици. Звати на
064/646-66-10. (ф)

ГОЛУБ такси тражи диспечера таксија. Предност радно
искуство у таксију и познавање града. Контакт Марија
Симоновић, 060/663-64-63,
радним данима од 8 до 16
сати. (288133)
Б такси тражи возаче таксија. Неопходни услови: завршена средња саобраћајна
школа, пет година искуства
на пословима возача или поседовање Ц категорије са било којом средњом школом.
Контакт Марија Симоновић,
060/663-64-63, радним данима од 8 до 16 сати. (288133)

ТАПЕТАР са искуством потребан столарској радњи.
060/370-99-99. (288174)

ПОСЛАСТИЧАРНИЦИ Голуб
потребан возач у достави,
декоратер и радник у продаји. Звати на број 060/75803-24. (288234)
РЕСТОРАНУ домаће исхране
потребна конобарица. Тел.
064/349-93-43. (288244)
ПРОДАЈЕМ посао у раду –
ћевабџиница, са комплетним инвентаром. 061/80762-99. (288224)
ПОТРЕБАН конобар за рад у
кафићу. Звати на 013/331241. (ф)

БРИНУЛА бих о старијој
особи. Озбиљна и са искуством. 064/539-93-57. (СМС)
МОЛЕРСКО-ГИПСАРСКИ и
фасадерски радови. Мајстори из Ковачице. 060/066-0860 (СМС)
ПРЕВОЗ намештаја, робе,
грађевинског материјала,
селидбе... Иван. 064/243-8285. (287633)

marketing@pancevac-online.rs

ФИЗИОТЕРАПЕУТ са искуством, нуди своје услуге.
Ђорђе. 060/314-13-80. (287561)
КЕРАМИЧАР, постављање
свих врста плочица и комплетна адаптација купатила.
Данијел. 061/249-29-90. (287490)
АЛУ ПВЦ столарија, ролетне, комарници, венецијанери, тракасте завесе, уграђујем, поправљам. 063/882-2509. (287405)
ДРВОСЕЧА, исећи ће свако
дрво које смета. 063/369846. (288057)
ЕЛЕКТРИЧАР: поправке бојлера, шпорета, разводних
табли, инсталација. Мића.
064/310-44-88. (288041)
ТВ и сателитске антене, монтажа, дигитализација вашег
ТВ-а. 064/866-20-70. (288042)
ВОДОИНСТАЛАТЕР: поправка старих, уградња нових цеви, одгушење, монтажа санитарије. 062/382-394.
(288046)
ПОСТАВКА керамичких
плочица. Повољно. 062/83784-39. (288062)

3UYLKGRQRVLODFD

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгушење судопере, купатила,
адаптације, замене, поправке, одмах. 013/331-657,
064/495-77-59. (288186)
ЗИДАЊЕ,малтерисање, кровови, бетонирање, стиропор,
бавалит фасаде, бетонирање. 063/865-80-49. (288067)
СПРЕМАЊЕ и чишћење станова, пеглање веша.
061/412-44-50. (288254)

СТОЛАРСКЕ и браварске
услуге. Александар,
064/157-20-03. (288069)

ОБАРАЊЕ стабала, кречење
плацева, рушења, ископи,
одношење ствари, итд.
060/035-47-40. (288068)
ЕНГЛЕСКИ свим узрастима,
долазим, јефтино, 25 година
искуства. 063/782-51-48,
013/251-78-97. (288227)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, поправке, преправке купатила, славине, вентили, одгушење канализације. 061/193-00-09.
(288106)

РУЧНИ ископи, комплет
шахте, септичке, сечење, вађење дрвећжа, остали физички послови. 064/422-5200. (288094)

КЕРАМИЧАР, припрема и
постављање свих врста керамичких плочица, повољно.
063/744-08-24. (288076)
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ,
гипсани радови, повољно.
062/837-84-39. (288062)
РАДИМО све физичке послове, рушења кућа, шупа,
чишћења, одношење ствари.
064/122-69-78. (288068)

ПОТРЕБАН

возач Ц категорије
и

физички радник
на Стоваришту
„Голија”
За договор доћи лично
од 12 до 16 сати.
Тел. 063/776-56-58
СВЕ врсте браварских радова, ограде, терасе, гелендери,
надстрешнице, дугогодишње
искуство. Сваки договор.
064/842-92-42. (288110)

Потребна женска особа
за посао

ПОСЛОВОЂЕ

ПРОДАЈЕМ ланац земље и
два плаца у Јабуци. Тел.
063/878-59-33. (288022)
БАЛТОКАД када, обнова
СЕЛИДБЕ КОМБИЈЕМ глазуре, пластифицирање,
гаранција. Www.baltoИ КАМИОНОМ
Иван, 061/288-28-38 kad.co.rs 065/347-55-02,
011/288-30-18. (287717)
(3/285078)
СЕРВИС ТЕЛЕВИЗОРА, диВОДОИНСТАЛАТЕР: одгушење купатила, канализаци- гиталних рисивера, монитоје, водоводне адаптације, за- ра, даљинских. „Плус”, нова
мена вирбли, вентила, бате- адреса, Браће Јовановић 56.
063/877-38-21, 066/579-39рија, санитарије, све за во58. (288165)
ду, 0-24 сата. Пензионерима
ПРЕВОЗИМ кипером песак,
екстра попуст. Долазим одшљунак, сејанац, одвозим
мах. 013/348-139, 063/811шут. 064/354-69-94. (288064)
74-89, Јовичин. (288037)
РОЈАЛ МГ: уградња/поправСЕЛИДБЕ, превоз друге роке; ролетне, комарници, вебе, Панчево-даље, цена донецијанери, све завесе, тенговор. 013/366-843,
де, хармо-врата, роло-за063/193-22-29. (287623)
СЕЛИДБЕ, транспорт комби- штита. 063/816-20-98,
јем и камионом, демонтажа, 013/351-498. (288135)
РОЛО-НАЈ нуди уградњу-измонтажа намештаја, изнораду хармо-врата, туш-кабишење непотребних ствари,
кутије за паковање. 064/047- на, комарника, најповољни55-55. (288275)
је. 063/894-21-80. (287872)

УСЛУГЕ

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

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

Ћевабџиница

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

ШТЕМОВАЊЕ бетона,
асвалта, рушење кућа, ископ
земље. 061/193-00-09. (288106)

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

Куповином аранжмана код нас имате обезбеђене поласке
или трансфере из Панчева

СПРЕМАЊ3Е стана, помоћ у
кући старијим лицима.
063/160-75-19. (288213)
КАМИОН кипер, превоз:
шљунак, сејанац, песак, ризла, утовар/одвоз шута.
060/474-74-57. (288242)
СТРУЧНО орезивање воћака. 060/431-52-70. (288082)
ГЛЕТОВАЊЕ, кречење, повољно, гипс, фасаде, пензионерима попуст. 061/62654-06. (288238)
МЕЊАМ пелене, нега покретних-непокретних. Тел.
061/660-31-84. (288245)

ОГЛАШАВА
ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КАО УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ на
кат.парц. топ.бр.4735/2 К.О.Панчево, за потребе
реконструкције, адаптације и пренамене постојећег објекта у пословни објекат-трговина на
мало, спратности П+0, у улуци Милоша Обреновића у Панчеву, израђен од стране „Evla Engineering”
DOO, Београд, за инвеститорa „ЈЦГ” ДOO, Београд, Милана Решетара 9.
Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у
згради Градске управе Града Панчева, Трг Краља
Петра I, бр. 2–4 у Панчеву, у холу VI спрата, у Секретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај. Информације и сва обавештења о јавној презентацији можете добити на телефон 013/353-304, канцеларија 609 и 610, у времену од 10 до 13 сати у периоду трајања јавне презентације од 7 дана, почев од 31. 01. 2020. године.
Заинтересована правна и физичка лица могу поднети примедбе на Нацрт урбанистичког пројекта, за
време трајања јавне презентације, у писаном облику, Градској управи града Панчева, Секретаријату за
урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове, путем писарнице Градске управе Града Панчева, Трг краља Петра I, бр. 2–4, Панчево.

Петак, 31. јануар 2020.
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Последњи поздрав
Projektovanje, proizvodnja i montaža termoenergetske,
procesne i industrijske opreme i postrojenja

„TERMOMONTELEKTRO” DOO
Баваништански пут 247 Панчево

ПОТРЕБНИ ПРОДАВЦИ СА ИСКУСТВОМ:

Akcionarsko društvo „Feromont oprema” iz Pančeva,
Ul. Skadarska br. 77 poziva zainteresovane da se prijave na

OGLAS

• ОПРЕМЕ ЗА ГРЕЈАЊЕ, ВЕНТИЛАЦИЈУ
И КЛИМАТИЗАЦИЈУ

za poslove:

• ЕЛЕКТРОМАТЕРИЈАЛА и РАСВЕТЕ

1. Два (2) извршиоца на пословима техничке
припреме и израде техничке документације
из области челичних конструкција, термоенергетске и процесне опреме, са пробним радом.
Школска спрема: средња, виша или висока
школска спрема машинске струке.

МОНТЕРИ ЦЕНТРАЛНОГ ГРЕЈАЊА
Пријаве слати на office@termomontelektro.rs
или позвати на 013/377-477

ALM Nonwoven Manufacturing D.O.O.
TRAŽI
1. ŠEFA SMENE sa iskustvom u organizaciji poslova vezanih za šivenje

Оглас је отворен до 29. фебруара 2020. године.
Заинтересовани кандидати треба да поднесу
пријаву са Curriculum vitae на адресу: „Feromont
oprema” a.d., 26000 Панчево, Скадарска 77, или на
email: office@feromontoprema.rs Информације на
тел. 013/331-277 од 8 до 15 сати.

3. RADNIKE sa iskustvom u radu na industrijskim
šivaćim mašinama
Svi zainteresovani mogu da se jave od ponedeljka
do petka od 08 do16 sati na brojeve telefona:
013 310 717; 063 207 114
na email adresu: jelenailijevski@icloud.com
ili da dođu lično na adresu: Jabučki put 54, Pančevo

1938–2020.
Био си велики ослонац у нашим животима, пример доброте и поштења.
Остаћеш у најлепшем сећању у нашим срцима.
Почивај у миру и нека те чувају анђели.
С љубављу и поносом тугују за тобом:
супруга МИРА и ћерке АНА и ДРАГАНА са породицом
(154/1288236)

Rad za šefa smena podrazumeva radno vreme od
14 do 22 sata
2. MEHANIČARA sa iskustvom za popravku i
održavanje industrijskih šivaćih mašina

МИЛОШУ БОРОЈЕВИЋУ

Земљорадничка задруга „Новосељанка”,
Банатско Ново Село, Панчевачки пут 2
На основу одлуке број 3 Скупштине Задруге, од
13. 01. 2020. године

Са болом и тугом обавештавамо родбину
и пријатеље да је наш
вољени

ОГЛАШАВАМО
продају некретнине у листу непокретности број
6092 к.о. БНС, површине 14 ари, 12 квм, у питању
је пословни објекат.
За сва обавештења позвати Комисију:
013/615-002, 063/381-867.

(проф/1/2020)

На основу члана 6. Правилника о програму и начину полагања испита за обављање такси превоза („Службени
лист града Панчева”, број 23/19), Градска управа града Панчева –Секретаријат за урбанизам, грађевинске,
стамбено-комуналне послове и саобраћај расписује

ОГЛАС
ЗА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА О ПОЗНАВАЊУ ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА ПАНЧЕВА
И ПРОПИСА КОЈИМА СЕ УРЕЂУЈЕ ТАКСИ ПРЕВОЗ, ТОКОМ 2020. ГОДИНЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ
ДЕЛАТНОСТИ ТАКСИ ПРЕВОЗА ПУТНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПАНЧЕВА
Предмет огласа: Полагање испита о познавању територије Града Панчева и прописа којима се уређује
такси превоз (у даљем тексту: испит).

1. име, очево име и презиме,
2. датум и место рођења;

1. да има возачку дозволу „Б” категорије најмање 5 (
пет) година;

4. податке о пребивалишту

3. да има радно искуство на пословима возача моторног возила од најмање пет (5) година.
Кандидат који има квалификациону картицу возача
или возачку дозволу са уписаним кодом „95” или сертификат о стручној компетентности за обављање послова професионалног возача, сматра се да испуњава услове из тачке 2. и 3.
Полагање испита обавиће се у просторијама Градске
управе Града Панчева, у Малој сали Градске управе
Града Панчева, Трг краља Петра I број 2–4, у термину:
• дана 28. 03. 2020. године у 9 сати
• дана 26. 06. 2020. године у 9 сати
• дана 25. 09. 2020. године у 9 сати
• дана 25. 12. 2020. године у 9 сати
Пријава за полагање испита се подноси Градској
управи Града Панчева – Секретаријату за урбанизам,
грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај (Одељењу за саобраћај), преко Градског услужног
центра, шалтер број 1 и 2, у термину:
• за полагање 28. 03. 2020 године, пријава се подноси од 02. 03 2020. године до 12. 03. 2020. године
• за полагање 26. 06. 2020. године, пријава се подноси од 01. 06. 2020. године до 11. 06. 2020. године
• за полагање 25. 09. 2020.године, пријава се подноси од 31. 08. 2020. године до 11. 09. 2020. године
• за полагање 25.12. 2020.пријава се подноси од 30.
11. 2020. године до 11. 12. 2020. године
Комисија ће организовати полагање испита и ван горе утврђених термина за полагање, уколико се
пријаве 3 или више кандидата, а термин полагања
ће одредити, у договору са кандидатима.

МИЛОШУ БОРОЈЕВИЋУ
ЗОРАН
ГРУЈИЋ
преминуо 24. јануара
2020, у 82. години.
Хвала ти на свему.
Ожалошћени: супруга ШТЕФИЦА, ћерка
НАТАЛИЈА и син НЕНАД са породицом

Време пролази, а ти ћеш увек бити са нама.
Породица ВОЈВОДИЋ и РАДА ВРХОВАЦ
(161/288251)

Последњи поздрав

(121/288190)

Писана пријава кандидата за полагање испита садржи:

Испит може полагати лице (кандидат), ако испуњава
следеће услове:

2. да има звање возача моторног возила (ранији назив: возача моторног возила, III степен стручне
спреме или КВ возач) или звање техничара друмског саобраћаја (ранији назив: саобраћајни техничар) или звање возача специјалисте V степена
стручне спреме (ранији назив: ВКВ возач);

С поштовањем пријатељу, комшији

Драги деда

МИЛОШУ БОРОЈЕВИЋУ
Увек ћеш бити у нашим срцима.
Почивај у миру.

3. јединствени матични број;

(153/188236)

Породице ЦВЕТАНОВИЋ, ЈОВИЋ и ПАЈЕВИЋ

5. податак о томе који пут полаже испит
Последњи поздрав брату и ујаку
Уз пријаву кандидат прилаже :
1. фотокопију личне карте (ако је без чипа) или очитану личну карту ( ако је са чипом);
2. фотокопију возачке дозволе „Б” категорије (коју
кандидат поседује најмање 5 ( пет) година;
3. фотокопију дипломе или сертификата или друге
јавне исправе о стеченом образовању којим доказује да има звање возача моторног возила или
звање техничара друмског саобраћаја или звање
возача специјалисте V степена стручне спреме;
4. фотокопију потврде издате од стране послодавца,
којом се доказује да кандидат има радно искуство
на пословима возача моторног возила од најмање
5 година.
5. доказ о уплати трошкова за полагање испита ;
6. доказ о уплати градске административне таксе.
Кандидат који уз пријаву, приложи квалификациону
картицу возача или возачку дозволу са уписаним кодом „95” или сертификат о стручној компетентности
за обављање послова професионалног возача, кандидат није дужан да приложи доказе из тачке 3. и 4.
Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.
Литература за полагање испита може се преузети у
Градској управи Града Панчева – у Секретаријату за
урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај (Одељењу за саобраћај), III спрат
– канцеларија 308, након уредно поднете пријаве за
полагање испита.
Информација о висини трошкова за полагање испита, висини градске административне таксе и друге
релевантне информације могу се добити у Секретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај (Одељењу за саобраћај)
III спрат – канцеларија 308, контакт особа је Јелена
Недељковић, телефон: 308-781.

ЗОРАН
ГРУЈИЋ
13. VII 1938 – 24. I 2020.
Заувек ћемо чувати од
заборава успомене на
тебе.
Твоји унуци АНДРЕА,
ФИЛИП и ЕНА
(57/288091)

СЕЛИДБЕ и превоз робе
„Бомбончић” – Борис – комбијима, камионима, екипа
радника, монтажа, демонтажа, паковање ствари, кутије
за паковање, фолија за заштиту намештаја. Селите се
без стреса!!! Борис, 063/253028, 064/444-66-74. bomboncicb@gmail.com, www.selidbe-bomboncic.com (288146)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић” – Борис, комбијем и камионом,
Војводина, Србија, са или
без радника. 063/253-028,
064/444-66-74.(288146)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић” – Борис – комбијима, камионима, професионално, екипа
радника, све релације по Србији. 063/253-028, 064/44466-74.(288146)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић” Борис, све релације по Србији
с комбијима, камионима,
екипа радника, кутије, фолија за заштиту намештаја, 024, 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 (288146)

МИЛОШУ БОРОЈЕВИЋУ
Сестра АНА ТУЛИЋ и сестрићи ГОРАН и ДУШАН са породицама

(162/288253)

ЛИМАРСКИ радови, израда,
монтажа, кровопокривање,
санација, преправке, термохидроизолација кровова.
Долазак бесплатан. 061/10866-99. (288185)
РОЛО-НАЈ нуди израду,
уградњу роло-челичина заштитна врата, тенда, најповољније. 063/894-21-80. (288123)
РОЛО-НАЈ нуди: поправку,
уградњу, ролетна, венецијанера, тракастих завеса, најповољније. 063/894-21-80. (288123)
ВЕШ-МАШИНЕ, фрижидере,
замрзиваче, климе, шпорете,
бојлере, ТА пећи, поправљамо квалитетно са гаранцијом. „Фриготехник”, 013/361361, 064/122-68-05. (288264)
ЕЛЕКТРИЧАРСКЕ услуге, електроинсталације, израда нових, преправка, поправка старих, расвета. 063/644-353. (288272)
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови, ламинат. 061/28366-41, 064/390-00-87. (288209)

ПОТРЕБНИ

КУВАРИ
SA ISKUSTVOM

064/393-56-90

ПОТРЕБНИ
КОНОБАРИ/
КОНОБАРИЦЕ
SA ISKUSTVOM

064/393-56-90
РАЗНО
СТАРИЈЕМ брачном пару
потребна помоћ за некретнину. Тел. 617-774. (288008)
УДРУЖЕЊЕ грађана „Панонке” позива заинтресоване суграђане да нас посете у нашим
просторијама у Дому омладине у Панчеву, субот9ом од 10
до 14 сати, како би се упознали са традиционалним техникама израде рукотворина. Видимо се, добродошли! Телефон за контакт: 0’63/346-650
и 064/673-97-15. (ф-102)
ПОКЛАЊАМО лабрадора старог осам месеци. Тел. 013/351166 и 064/319-34-19. (288040)

ТУРИЗАМ
ЛЕТОВАЊЕ, Зеленика, смештај - три оброка, на рате.
Тел. 062/801-40-60. (288197)
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ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Драга наша

1949–2020.

ЛЕЛО
Извезла си наше животе дивним нитима, посула осмесима и
искреним пријатељством, остаћеш увек део нас, део једне
дивне приче коју волимо и која траје, заувек.
Воле те твоји РИСТАНОВИЋИ
(159/288247)

БРАНИСЛАВ МАРЈАНОВ
БРАНЧЕ

Последњи поздрав
куми

Последњи поздрав вољеном супругу, оцу и деди од супруге
ВЕРЕ, сина ДЕЈАНА, ћерке БРАНИСЛАВЕ, остале родбине
и пријатеља

ЈЕЛЕНИ
ПЕТРОВИЋ

Породице: ПЕРИЋ, СТАЛЕТОВИЋ
и МЛАДЕНОВИЋ

(158/288243)

(167/Ф)

Последњи поздрав драгој комшиници и искрено
саучешће породици

Последњи поздрав тати, тасту и деди

ЈЕЛЕНИ Прлинчевић ПЕТРОВИЋ

БРАНИСЛАВУ МАРЈАНОВУ

БРАНИСЛАВУ
МАРЈАНОВУ

ЈЕЛЕНИ ПЕТРОВИЋ

Кум СИМА
и кума МИЛЕНА
(62/288098)

Последњи поздрав нашем пријатељу и
ловцу

Последњи поздрав драгој

1973–2020.

од кћерке БРАНИСЛАВЕ, зета ВЛАЈКА,
унука ОГЊЕНА и унуке МАРИЈЕ

Памтићемо твој осмех и ведар дух.
Почивај у миру!

Последњи поздрав

ЈЕЛЕНИ
ПЕТРОВИЋ

Породица КИЏИН

Станари улаза у Моше Пијаде 113

(147/288226)

(101/1288164)

(156/288240)

Последњи поздрав колегиници

Ловачко удружење Панчево
(127/ф)

Обавештавамо родбину
и пријатеље да је наш
драги

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

ЈЕЛЕНА
ПЕТРОВИЋ

ЈЕЛЕНА ПЕТРОВИЋ
Драга Јелка, ти и твој ведар дух остаће увек
да живе у нама.
Почивај у миру.

Школска, нека те анђели чувају.

ТАЊА са породицом, ВАЊА, СМИЉА и РАЈКО

Твоји ЈОВАНОВИЋИ

(172/288271)

(163/188255)

ЂОКА
ВЛАЈНИЋ

Последњи поздрав нашој драгој

ЈЕЛЕНИ ПЕТРОВИЋ

Колектив ЈКП „Грејање”
(164/ф-103)

Последњи поздрав

22. XI 1949 – 24. I 2020.
преминуо у 71. години.
Ожалошћени:
супруга НЕВЕНКА,
синови АЛЕН и БОЈАН,
снаја МАРИНА и унуке
ТАМАРА, МИНА
и НАТАЛИЈА
(97/288161)

ЈЕЛЕНА ПЕТРОВИЋ
„Понекад зафале речи, а кад зафале речи, можеш мислити колико ти фали тај неко... ”
Твоје VIII-3
(168/288268)

ЈЕЛЕНИ
(152/288235)

од КРУНОСЛАВА, БИЉАНЕ, ВИОЛЕТЕ
и НЕБОЈШЕ

ЈЕЛЕНИ ПЕТРОВИЋ
1973–2020.
Бескрајни, плави круг... И у њему – Звезда.
Одељење IV-4 ОШ „Стевица Јовановић”
(155/288239)
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Последњи поздрав
драгој

Опраштамо се од наше драге

ЈЕЛЕНИ
Нека те анђели чувају.
Породице ТОШИЋ
и ЋИРКА

ЈЕЛО

ЈЕЛЕНЕ ПЕТРОВИЋ

(88/288147)

1973–2020.

Последњи поздрав

Мислићемо заувек на тебе.
Хвала ти за све.

Бићеш увек део нас и у нашим срцима.

ЂОРЂЕ, НИКОЛА и АЛЕКСАНДАР

Неутешни: отац, мајка и брат

ЈЕЛЕНИ

Породица
МИЛИЋЕВ
(145/288222)

(94/288152)

(110/288178)

Последњи поздрав
нашој

„Ноћу,
кад гледаш у небо,
и ти намигни мени.
Нека то буде тајна.”

Опраштам се од моје драге и једине сестре

Почивај у миру

ЈЕЛЕНИ
ПЕТРОВИЋ
Твој ведар лик заувек ћемо чувати у нашим срцима.

ЈЕЛЕНА ПЕТРОВИЋ

ЈЕЛЕНА
ПЕТРОВИЋ

Неизмерно ће ми недостајати наше пријатељство.
ШОМИ и САНДРА

Твоја БИЉА

(128/288199)

(148/288230)

Твоје колеге из Рафинерије:
НАТАША,
ИВАНА, СНЕЖА М.,
БИЉА, СМИЉА, ЈЕЛЕНА, САША, СНЕЖА В., ОЉА и САШКА

ЈЕЛЕНЕ ПЕТРОВИЋ
1973–2020.
Нашу највећу битку, битку за твој живот, нисмо успели да добијемо. Вечност није довољно дуга да се заборави твоја доброта, племенитост, огромна снага и оптимизам коју си до последњег дана ширила, и у најтежим тренуцима.

(137/288207)

Утехе нема, заборав не постоји.
Заувек у срцу.
Последњи поздрав драгој

Последњи поздрав драгој

Твој брат ИВАН
(108/288175)

Последњи поздрав

ЈЕЛЕНИ ПЕТРОВИЋ

ЈЕЛЕНИ ПЕТРОВИЋ

од породице ЖИВАНОВ

од породице ГРУЈИЋ

(131/288202)

(130/288201)

ЈЕЛЕНИ

Драга наша

Последњи поздрав

од другара и другарица из разреда
(89/288150)

ЈЕЛЕНИ ПЕТРОВИЋ

ЈЕЛЕНА Прлинчевић
ПЕТРОВИЋ

рођ. Прлинчевић

1973–2020.

На цене огласа
и читуља
одобравамо

ПО ПУСТ

Тешко је прихватити да те више нема.
Чуваћемо те у срцима заувек!
Колектив ЈП „Урбанизам” Панчево
(63/288099)

Породица БОЈКОВИЋ
(157/288241)

свим радним
данима осим
средом.

ЈЕЛЕНА
Буди међу звездама, чувај твоје анђеле.
НАДА и ЉИЉА
(100/288163)
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ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
С болом и тугом обавештавамо родбину и
пријатеље да је наша драга супруга, мајка
и бака

Драги мој

ЗЛАТКО БЕРАЦКА
Отишао си, не слутећи колику ћеш бол и
празнину оставити. Боли свако сећање на
тебе, свака успомена, сваки помен твога
имена. Боле све оне неизречене речи и
тренуци непроведени заједно.

ЗЛАТКО

Отишао си да се са Анђелима смејеш, али
ћеш заувек остати у нашим срцима.

волимо те, увек ћеш бити у нашим мислима и срцима. Ти си
био наш ослонац, наша снага.

Последњи поздрав од сестре КРИСТИНЕ
и зета НИКОЛЕ са децом
(86/288144)

ГОРДАНА ЂОКИЋ

Првенствено си био најбољи тата, најбољи супруг и мој најлепши осмех.

преминула 23. јануара 2020, у 66. години.
Сахрана је обављена 25. јануара 2020, на
православном гробљу у Старчеву.
Са вечитом тугом: супруг БРАНКО, синови НЕНАД и НЕБОЈША, ћерка НАТАША,
зет ДРАГАН, унуци НИКОЛИНА и ЛАЗАР

Иди путуј, анђели нека те чувају драги мој.

(135/288205)

Оставио си ми у аманет нашу децу Алексу и Андреу. Не брини чувам их за нас заувек.
23. јануара 2020. године преминула је
Твоја неутешна супруга АНИЦА БЕРАЦКА
(114/288181)

ЗЛАТКО БЕРАЦКА

ГОРДАНА ЂОКИЋ
Бог увек бира најбоље.
Остаћеш вечно у нашим срцима и души.

Мила моја мајко,
из срца теку сузе, пече бол и плаче душа.
Неизмерно ти хвала за топлу љубав и доброту којом си нас обасјавала. Део душе
отишао је са тобом.

Неутешни: тетка КЛАРА и теча ПИШТА
(116/288184)

ЗЛАТКО БЕРАЦКА
24. VII 1987 – 24. I 2020.

Нека ти је лака црна земља и вечни покој
у царству небеском.

Нема више сина, брата мог, анђела најлепшег и најбољег.

Твоја ћерка НАТАША

Анђеле мој, сваки дан са тобом био је благослов, радост и срећа.

(136/288205)

Злајо наш, остаће једно велико „Зашто”.
Драгој

Ово није збогом већ довиђења.
Твој брат МАРТИН са супругом МИРОСЛАВОМ,
тата МАРЦИ и твоја мама ЗЛАЋАНА

ЗЛАТКО БЕРАЦКА

(112/288181)

Последњи поздрав
снајки

Заувек ћеш остати у мом срцу.
Сестра КАРОЛИНА са децом
(117/288184)

ГОЦИ
последњи поздрав од њених комшија из Тржног центра.
МАРИНЕЛА, МИРЈАНА, ГОЦА, РАДЕ, САНДРА, ДАНИЦА, ЉУБИЦА и ЦАНА
(149/288231)

Последњи поздрав

ЗЛАТКО БЕРАЦКА
Последњи поздрав драгом зету од таста СТЕВАНА и таште СМИЉЕ, свастике АНЂЕЛЕ и супруга НЕНАДА ЂУРИЋА

ЗЛАТКО БЕРАЦКА
Анђеле наш, знаш да си заувек ту у нашим срцима и мислима.
Чувамо успомену на тебе и најдражи осмех.

ГОРДАНИ

Вечност није довољна да се заборави твоја доброта, твоја лепота и незабораван осмех.
Хвала ти што си био део наших живота.

од девера ЈОВЕ
с породицом

(115/288181)

(67/288107)

ДРАГАНУ ПЕШИЋУ
Кафана „Кордун”
(65/288102)

Последњи поздрав
Последњи поздрав

Ујак ЂУСИ, ујна КАТИЦА,
ДАНИЕЛ и КАТАРИНА
(118/288104)

ЖИВОРАДУ
ПОПОВИЋУ

ЗЛАТКО БЕРАЦКА
ЗЛАТКУ БЕРАЦКА
ЗЛАТКО БЕРАЦКА
Твоја племенита душа, частан и честит живот заслужују поштовање и вечно сећање на тебе.
Стриц ЈАНО БЕРАЦКА са породицом

од колектива СТР „Јелена 2”

(113/288181)

(107/288173)

Драги мој анђеле, почивај у миру.
Нека те анђели чувају јер си и ти старкин анђео,.
Старка ЕВА
(119/188184)

од комшије
МАРТИНОВ
(141/288212)

Петак, 31. јануар 2020.
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Преминуо је наш друг

Тужна срца обавештавамо родбину и пријатеље да је
25. јануара 2020, у 65. години, преминуо наш драги

ЂОРЂЕ БАСАРИЋ

ЂОРЂУ БАСАРИЋУ

ЂОРЂЕ БАСАРИЋ
Почивај у миру драги Ђоле.

од ЧЕДЕ и ДАЧЕ

Ожалошћени: кум МИЛЕ, ЋАТА,
БОБАН и ШОЛЕ

Тата, боли загрљај који је био последњи.
Боле речи и успомене које се трудимо да запамтимо заувек.

(124/288193)

(36/288053)

Боли крај.
Вечно ћеш недостајати.
Последњи поздрав драгом куму

Последњи поздрав драгом
Твоји синови: ПРЕДРАГ и НЕНАД са породицама
(78/288129)

Умро је мој старији брат

ЂОРЂУ БАСАРИЋУ

ЂОЛЕТУ

Хвала за дугогодишњу искрену пажњу и дружење које су наставила да гаје и наша деца.

од Пециних другара са тениса.

Породица РАЈКОВИЋ
(103/288167)

ВЕСНА, ВЛАДА, ГОЦА, ЗЛАЈА,
ДРАГАНА, МАРКО, НАТАША, КРАШНА,
ПЕРКЕ, РАФАЕЛО, КУТКО, ПЕРИЦА,
ЧЕДА и ДАЧА

Последњи поздрав

ЂОРЂЕ БАСАРИЋ

(123/288193)

Последњи поздрав

Последњи поздрав

човек посебан, живео је слободно, али увек чистог и
племенитог срца.

ЂОРЂУ БАСАРИЋУ

ПРЕДРАГ са породицом

Породици и брату Предрагу Басарићу искрено саучешће.
ЗОРАН ПЕШЕВСКИ са породицом

ЂОРЂУ

ЂОРЂУ

од породица
МИЛИЋЕВ
и МИЛАНОВИЋ

од породице
БОЖОВИЋ

(75/288126)

(74/288128)

Последњи поздрав

ЂОРЂЕ
БАСАРИЋ
Мирно спавај куме и
нека те анђели прате.

ЖИВОРАД ПОПОВИЋ
1941–2020.
Последњи поздрав нашем оцу Жики од сина ДЕЈАНА, ћерке СЛАЂАНЕ и снахе АЛЕКСАНДРЕ
(133/288204)

ДРЕНА и ЂУКАН
са породицом
(102/288166)

РАДНО ВРЕМЕ
БЛАГАЈНЕ:
ЖИВОРАД ПОПОВИЋ
Последњи поздрав стрицу Жики од НЕБОЈШЕ и
БОЈАНА са породицама и снаје СМИЉЕ
(134/288204)

(138/288217)

(79/288130)

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

ЂОРЂЕ
БАСАРИЋ

ЂОРЂУ
БАСАРИЋУ
1955–2020.

Последњи
Ђолету.

поздрав

Увек у нашим
срцима

Подарио си нам лепа
сећања на тебе, чуваћемо те у срцима и
успоменама

ЂОРЂЕ
БАСАРИЋ

Породица СФЕРА

Твоји: ЈОЦА,
СНЕЖА и САЊА

С љубављу
и поштовањем
породица ЈАКШИЋ

(71/288119)

(54/288088)

(77/288128)

Последњи поздрав нашем комшији

ЗОРАНУ ГРУЈИЋУ
од његових комшија у Вељка Влаховића 13,
Панчево.
(33/288047)

ЂОРЂЕ
БАСАРИЋ
Твоји: СЛАВИЦА,
МИЛКА и БОБАН
(76/288127)

Последњи поздрав тетки и баки

РУЖИ
од братаница КАТЕ, МАРЕ, АНГЕЛИНЕ и зета РАЈКА,
унука ОЛГЕ и ИВАНЕ и праунука ДОБРИВОЈА и ИВАНА.
Заувек у нашим срцима.
(52/288081)
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Последњи поздрав драгом сину и унуку

ГОРАН ПЕКЕЧ

ГОРАН ПЕКЕЧ

ГОРАНУ ПЕКЕЧУ
1978–2020.

Хвала ти тата. Хвала за сваки загрљај и
осмех што си ми пружио. За сваки леп
тренутак у животу. И најважније од свега
што си био најбољи тата на свету.

Хвала ти тата за сваки твој осмех и за све
што си учинио за нас.

Наш бели голубе, прерано си одлетео из нашег живота....
Оставио си нам бесконачну тугу и празнину у срцима!

Хвала ти за сво издвојено време да дођеш
и погледаш моје утакмице.

Али, родитељска љубав је бесмртна. Док смо живи живећеш у нама.

Недостајеш пуно!

Воли те пуно твоја ћерка МИЛЕНА

Твоји: тата МИЛАН, мама ЂУЛА и бака САВА

Твој син ДУШАН

(28/288039)

(59/288093)

(58/288893)

Последњи поздрав драгом брату и шураку

Последњи поздрав сестрићу

Последњи поздрав

ГОРАНУ
од кумова ШАТЛАН и ТАСКОВИЋ
(122/288192)

ГОРАНУ ПЕКЕЧУ

ГОРАНУ ПЕКЕЧУ

Обавештавамо родбину и пријатеље да је 25. јануара 2020, у 84. години, преминула наша драга

1978–2020.
Бато, загрлио си ме као никада до тада …
Нисам знала да ће то бити задњи загрљај
твој... ту топлину и сада осећам... спавај
мирно анђеле мој.

Вољени никад не умиру све док живе они који их се сећају.
Горане, нека те анђели чувају.
Тугују: тетке ЗОРА и СТАНОЈКА,
тече САВО и РАДЕ са породицом

Твоја сестра МИЛИЦА и зет ВЕЉКО

(91/ф)

(29/288039)

МИРЈАНА ЂАЛИЋ
1937–2020.
Сахрана је обављена 28. јануара 2020, на гробљу
Котеж.
Ожалошћени: син ДРАГАН, снаје
ЉУБИЦА и ВЕРА са породицама

Последњи поздрав нашем драгом

Драги Гого, много нам недостајеш

(46/288075)

Сахрана ће се одржати у четвртак, 30. јануара
2020, у 14 сати, на Новом гробљу

ГОРАНУ ПЕКЕЧУ
ГОРАН ПЕКЕЧ

Гого, отишао си пре времена. Живећеш у нашим мислима док постојимо.

Чуваћемо те од заборава.

1962–2020.

Нека Бог подари мир и спокој твојој души.
Нека те анђели чувају.

С љубављу твоји: ујна РАДА, брат
МАРКО и сестра ЛЕЛА са породицама

Ожалошћена тетка МАРА, теча МИЛОШ
ТРАВИЦЕ са породицом

(47/288074)

Последњи поздрав драгом брату, деверу и стрицу

ДРАГОЉУБ ЂОРЂЕВИЋ
Последњи поздрав драгом брату и ујаку од
сестара РАДМИЛЕ и ДРАГИЦЕ, брата САШЕ,
сестричина МИЊЕ и НАТАШЕ и сестрића
ШТЕФАНА са породицама
(166/2188263)

(90/ф)

Последњи поздрав
комшији и пријатељу

Последњи поздрав
брату

Последњи поздрав
комшији

С тугом се опраштам од мог драгог оца

ХАЛМАЈ МИРКА ФРИЛЕТА

ГОРАНУ ПЕКЕЧУ

ЂОКИ
ВЛАЈНИЋУ

1978–2020.
Почивај у миру.
Нека те анђели чувају.
Твоји: брат РАДОМИР, снајка САНДРА,
синовци МИХАЈЛО и АЛЕКСА
(30/288039)

ЂОЛЕТУ

ЂОКИ
ВЛАЈНИЋУ

од МИРЕ и СЛОБЕ

од сестре РУШКЕ
са породицом

Комшије из улаза
у Моше Пијаде 115

(160/288249)

(150/288232)

(98/288161)

преминулог 28. јануара 2020, у 87. години.
Сахрана ће се обавити 31. јануара 2020, у 15 сати, на
Католичком гробљу у Панчеву.
Сећање на његову нежност, благост и топлину вечно ће
живети у мени.
Са болом, љубављу и захвалношћу његов син БОЈАН
(171/288270)

Петак, 31. јануар 2020.

23. јануара 2020. напустио нас је наш
драги

ЖИВАНКО ЖИВАНОВ
1939–2020.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Обавештавамо родбину и пријатеље да је 26. јануара 2020. године,
преминула наша драга бајка и свекрва

учитељица
1932–2020.
Тужни смо што смо те изгубили. Заувек ћемо чувати успомену на тебе.
Сахрана је обављена 28. јануара 2020. године на Новом гробљу у Панчеву.
Ожалошћени: снаја АНЂЕЛИЈА, унук МИЛОШ и снаја МАЈА
(18/288028)

(34/288049)

Последњи поздрав нашој другарици

23. јануара 2020. напустио нас је наш
вољени

РУЖИЦА МИЛОШЕВИЋ

Постоји љубав коју смрт не прекида и туга коју време не лечи.
Ожалошћени: супруга ДУШАНКА,
синови ВЛАСТИМИР и ВЛАДИМИР
са породицама
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22. јануара преминла је
наша

Последњи поздрав драгој прији

ДРАГАН РАДОВИЋ
1966–2020.
Хвала ти за сву љубав коју си нам пружио.
Заувек ћеш остати у нашим срцима.
С неизмерним болом и тугом супруга
ЈАСМИНА, син САША, ћерка САЊА,
мајка САВКА и сестра ВЕСНА с породицом

НЕЛИ БОЖИЋ
од њених другара из IV-3
Пољопривредне школа „Јосиф Панчић”,
смер ветеринарски техничари

РУЖИЦИ МИЛОШЕВИЋ

ВЕРИЦА
МИЛОШЕВИЋ

Никада нећемо заборавити вашу доброту и
племенитост.

1939–2020.

Породице ПЕТРОВАЧКИ и ПРОХАСКА
из Орловата

Последњи поздрав од
сина РОДОЉУБА са породицом

(19/282028)

(15/288021)

(53/288083)

Последњи поздрав нашем оцу, деди и свекру

(93/288155)

Последњи поздрав драгој прији и баки

ЂОРЂЕ ПОПОВСКИ
1940–2020.
Преминуо 23. јануара – сахрањен 24. јануара на
Новом гробљу.

РАДЕТУ ВИШНИЋУ

РУЖИЦИ МИЛОШЕВИЋ

ВЕРИЦА
МИЛОШЕВИЋ

Ожалошћени: супруга ГИЗЕЛА,
синови ДРАГАН и СЛОБОДАН

Последњи поздрав драгом брату, шураку и ујаку

(26/288035)

1933–2020.
Заувек ћемо чувати успомену на вас.
Ожалошћени: синови МИРОСЛАВ и ЗОРАН,
унук ГОРАН, унуке САЊА и МАЈА
и снаја ОЛГА

Пријатељи: ВЛАСТА, БИСА, АЦА
и ДРАГАНА са децом

Последњи поздрав
од прије АНУШКЕ са
породицом

(61/2898097)

(20/288029)

(16/288021)

С тугом и поштовањем се опраштам од моје
тетка Ружице

Последњи поздрав
сестри

ЂОРЂЕ ПОПОВСКИ
1940–2020.
Заувек у нашим срцима.
Сестра ЉУБИЦА, зет ДРАГИ и сестричине
СУЗАНА и БИЉАНА са породицама

ЈОЦО
Када једног дана све постане прошлост, остаће
само сећања на лепе дане.
Много тога је узео заборав, али тебе му нећу дати.
Заувек у незабораву.
РАДМИЛА
(70/288116)

Последњи поздрав

РУЖИЦА МИЛОШЕВИЋ
учитељица

СТЕВКИ
КОСТЕВСКИ

(25/1288034)

Последњи поздрав
Хвала за неизмерну доброту и искрену љубав.
ДАЦА са породицом

од сестре СТОЈНЕ
са породицом

(144/288221)

(142/288215)

Последњи поздрав

РАДНО ВРЕМЕ БЛАГАЈНЕ:

ЈОЦИ РАЈИЋУ ФРАНЦУЗУ
ШОЛЕ, СЛАВИЦА, БАНЕ и ВЛАДАН
(165/288256)

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

ЂОРЂЕТУ

ЈУЛИЈАНИ
БАЛОГ

од бата ВЛАДЕ
са породицом

од геронтодомаћица
МИЛИЦЕ, ЗОРИЦЕ
и ВЕРОНЕ

(22/288031)

(92/288151)
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Последњи поздрав супругу, тати, деди и
прадеди

IN MEMORIAM

2. фебруара навршава се шеснаест година откако није с нама наша вољена

ЛАЗАРУ СТОЈМИРОВУ

др СТЕВАН Л. КАНАЧКИ

БОЖИЦА НИНИЋ

1937–2020.

интерниста-кардиолог
31. I 2010 – 31. I 2020.
Време не брише тугу.

С љубављу и поштовањем: супруга
РАДМИЛА и ћерка СНЕЖАНА, зет ПЕЦА,
унуци ЂУРА, ВЛАДА и ВИКТОРИЈА
и праунуци ДИМИТРИЈЕ и ЈУЛИЈА
УГЉЕШИН

Заувек ћеш остати у нашим срцима и мислима.

Живиш у нашим срцима и мислима.
Твоји најмилији
(84/288142)

(2/288003)

Драгом пријатељу

ЛАЗИ
СТОЈМИРОВУ

Њени: ДРАГАН, БОРИС и СТОЈАНКА

Последњи поздрав
драгом чика Лази

(126/288195)

СЕЋАЊЕ

Прошло је тужних шест месеци откако нас је напустила наша драга

МИЛОШ ВУЛЕТИЋ
6. II 2015 – 6. II 2020.

ЛАЗАР
СТОЈМИРОВ

1942–2019.

Прошло је пет година
Недостајеш нам...
увек и свуда.

последњи поздрав од
прије СЕЈКЕ УГЉЕШИН

УГЉЕШИН ЂУРА
са породицом

(3/288003)

(4/288003)

Твоје: МИЛИЦА, СМИЉА и БИЉАНА
са породицом

Шестомесечни помен даваћемо у суботу, 1. фебруара, у 12 сати, на Старом православном гробљу.
Породица АТАНАЦКОВИЋ

(45/288073)

(109/288176)

СЕЋАЊЕ

Последњи поздрав нашем

БОЖИЦА
НИНИЋ

ИВАНКА АТАНАЦКОВИЋ

Четири године откако ниси с нама

Вечно у нашим срцима.
Отац ЈОВАН, брат
ЂУРА, снаја ДРАГАНА
и братанац СТЕФАН
(146/288223)

ПОМЕН
29. јануара 2020. године навршава се четрдесет тужних дана откада није с нама наша вољена

ВЕРА ЂОКИЋ

МИЛЕТУ САВИЧИЋУ

ЈОВИЦА
СТОЈОВИЋ

Ожалошћена породица и родбина
(139/2188210)

Недостајеш нам. Никада те нећемо заборавити.
Твоји најмилији
(125/288194)

3. II 2020.

Рођ. Кнежевић
1940–2019.

Пет тужних година је
прошло, и бол уме да прође, али туга остаје вечно.
Супруга РАДА и синови
СРЂАН и ЂОРЂЕ
са породицама

Последњи поздрав ћалету

СТОЈА СУРЛА
Ње нема, остала су нам сећања уткана нераскидивом
нити љубави коју нам је несебично пружала.
С љубављу: син МИЛАН, ћерка БИЉАНА, унуке МИНА
и НАТАША и зет НЕБОЈША
(80/288134)

(151/288233)

ПОМЕН

МИЛЕ САВИЧИЋ
РАДОСЛАВ МИЈАТОВ

ДУЛЕ и СТЕВА

28. I 2011 – 28. I 2020.

(140/288210)

Прошло је девет година. Препричавамо твоје
шале и сећамо се твоје доброте.

4. фебруара навршава се година откада није са нама

ЗОРИЦА
ЕМБЕЛИ
ЗОРИЦА ЕМБЕЛИ
4. II 2019 – 4. II 2020.
Заувек у нашим срцима.
Син МИША, ћерка ВЕРА, зет РАДА, унуци ВЕЉКО и
ВЛАДАН и пријатељи
(170/288265)

Последњи поздрав

Заборав не постоји,
успомене на тебе
трајаће вечно.
Заова МАРИШКА
са породицом

ЗОРАН, МИРА, РАДЕ, ЈАСМИНА, МИМА, ЈОКА,
МИКИ, СТЕФАН и БОКА

(87/288145)

У нашим си срцима, мислима... Наша си љубав!
Воли те твоја породица
(111/288179)

4. фебруара 2020. навршава се пет година откада није с нама

СЕЋАЊЕ

Прошло је седам година
откако се преселила у
вечност наша мила сестра

(169/288265)

СЕЋАЊЕ

2011–2020.

НИКИЦА и ДРАГАНА

5. II 2009 – 5. lI 2020.

(143/288220)

БОЖИДАР
ЈОКОВИЋ
теча ЛАЗИ

ГРУЈИЦА ШАПОЊИЋ

ЈЕЛЕНКО ЂУРЧИНОВИЋ
1. II 2015 – 1. II 2020.
С љубављу породица
(129/288200)

Чувамо те у нашим
срцима.
Твоји најмилији
(105/288170)

РАДМИЛА
ЈЕЛАЧА
Тужно сећање на нашу маму, нану, прабаку.

ЗЛАТОМИР
ПОПОВИЋ

РАДОЈКА
МУНИЋ

Увек ћеш бити у нашим
срцима драги тата.

Рођ. Ловић
29. I 2013– 29. I 2020.

Твоја ћерка с децом

Твоја породица

(66/288105)

(82/288139)

2007–2020.

Тугују за тобом
твоје сестре и браћа
(83/288141)

Петак, 31. јануар 2020.
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1. фебруара 2020. године, у 11 сати, даваћемо једногодишњи помен нашој

ЉИЉАНИ БЕЛИЋ
1945–2019.

Брзо прође година, а туга, бол и жалост су све јачи.
Супруг ЈОСИМ
(43/288063)

ПОМЕН

Обавештавамо родбину и пријатеље да ће се четрдесетодневни
помен нашем вољеном оцу, супругу и деди

1. фебруара 2020. даваће се једногодишњи помен, у 11 сати, на
Старом православном гробљу

ЗАРИЈЕ
КОСТИЋ
6. II 2009 – 6. II 2020.
И после једанаест година ниси заборављен.
Увек у мислима.

БОШКУ КАВГИЋУ

ЉИЉАНИ рођ. Савић БЕЛИЋ

Твоја породица

1947–2019.

1945–2019.

(56/288090)

одржати 2. фебруара 2020, у 12 сати, на Новом гробљу у Панчеву.

СЕЋАЊЕ

Драга моја сестрице, без свега се може, али без Тебе не, лагано нестајем, без тебе и твоје љубави.

Породица

Сестра АНКА
(41/ф)

(99/288162)

СЕЋАЊЕ

Сећање на наше драге

БОЖИЋЕ

ГОДИШЊИ ПОМЕН

САВО
РАТКОВИЋ
29. I 2000 – 29. I 2020.
С љубављу
и поштовањем
твоје сестре: ЦАНА и
ДОБРА са породицама
(31/288043)

МИЛОРАД

САВА

СЛАВКО

ДУШАН

2. II 2010.

13. IV 2002.

29. IV 2012.

30. VIII 2008.

С љубављу и поштовањем чувамо успомене на вас.
Ваши најмилији с породицама: БОЖИЋ, ЈАКОВЉЕВИЋ и КОСТИЋ
(104/288169)

300-820, 300-830

МИЛОШ
ЈАШИН
30. I 1998 – 30. I 2020.

СЛОБОДАН
ЦВЕТКОВИЋ

Није тежак терет који
носе леђа, већ је тежак
онај терет који носи душа.
Твоји: РАДМИЛА,
СРЕДОЈЕ и ТАЊА

5. фебруара 2020. навршавају се три године од
смрти нашег драгог супруга и оца.
Супруга ДРАГИЦА
и ћерка НАТАША
са породицом

(68/288114)

(60/288096)

ЉИЉАНИ
рођ. Савић
БЕЛИЋ
1945–2019.
Успомене чувају од заборава ПЕЂА, СНЕЖАНА и деца
(42/ф)
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Девет година бола
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

АЛЕКСАНДАР МИТРЕСКИ

ВЛАДИМИР
СТОЈКАНОВИЋ

Друже наш, прошло је шест тужних месеци, без тебе.
Празнина је велика и болна. Вечност није довољно дуга да се
заборави твоја доброта.
Буди нам спокојан. Чуваћемо те у срцима као највеће благо

АЛЕКСАНДАР МИТРЕСКИ АЦА
16. VII 1990 – 3. VIII 2019.

Заувек твоји другари: ПИРКЕ, КОЈОТ, МАЧАК, ЂЕБА, ЈОЦА,
ЈОГИ, ШЕКИ, БУЋКА, АНЧИ, ЈЕЦКА, БАКИЦА, САРА, САЊА,
ИРИНА и БОЈАНА и РАША

2011–2020.
Владо, шта рећи, а бол ублажити, то је неистина, јер бол је све јача и тежа без тебе.
Јер ти увек си у мојим мислима, јер боеми
не одлазе, они увек остају, а то си ти.
Заувек твоја супруга ВЕРА
(27/288038)

(120/288188)

Прошло је шест месеци бола откако ниси са нама сине.
Из срца теку наше сузе, пече бол и плаче душа, а у дому нашем велика празнина. Не видимо ти очи и не чујемо глас, али осећамо да си ту између нас.
Нека те анђели чувају.

Недостајете

Твоји најмилији: мајка ЗОРИЦА, отац ИЛИЈА
и сестра МИЛИЦА
(17/288025)

АЛЕКСАНДАР МИТРЕСКИ АЦА
Остала нам је велика празнина у срцима.
Заувек ћеш нам недостајати.
ИВОНА, ВЛАДИМИР, НЕМАЊА и ВУКАШИН

(23/288032)

АЛЕКСАНДАР МИТРЕСКИ
ПИНТЕР

МИРЈАНА САВИН

МИЛЕНКО САВИН

5. II 2019 – 5. II 2020.
једна година

6. II 2006 – 6. II 2020.
четрнаест година

У нашим мислима и срцу: ћерке ЉИЉАНЕ, унуке МАРИНЕ, зета БОШКА
и зета ИВАНА
(85/288143)

Прошло је шест месеци бола.
Недостајеш ми јако, желим да те загрлим. Гледаш ме са неба, то не могу да преболим.
Знам да си далеко, знам да мислиш на нас, сваки
пут заплачем, кад ти име споменем брате.

Ацо... увек ћеш бити у нашим срцима и мислима,
јер вољени никад не умиру.

Твоја МИЦА и БАНЕ

АЦИКА, ДАНИЈЕЛ, ЛУКА, МИЛОШ и НИКОЛИЈА

(8/288025)

(24/288032)

МИТРЕСКИ АЛЕКСАНДАР

5. фебруара навршава се једанаест година откако није са нама наша вољена

СТЕВАН
ГАЂАНСКИ

ВЕРИЦА РАЈКОВИЋ

АЛЕКСАНДАР МИТРЕСКИ АЦА
Прошло је тужних шест месеци.
Нисам стигла ни руку да ти стегнем и загрлим.
Бол за тобом вечно ће ме пратити и остаћеш у
мом срцу, теткина душо.
Тетка ЦЕЦА

АЛЕКСАНДАР
МИТРЕСКИ

АЛЕКСАНДАР
МИТРЕСКИ

Прошло је тужних шест
месеци.
Увек ћеш бити у нашим
срцима и мислима, јер
вољени никада не умиру.

Прошло је тужних шест
месеци.
Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Деда ТРАЈАН, баба
СНЕЖАНА, сестра
СИМОНА и зет ИВАН
са породицом

Твој деда МИЛУТИН,
баба СТОЈАНКА, ујак
ЗОРАН и ујна ЈАСМИНА

(12/288019)

СЕЋАЊЕ

3. II 2014 – 3. II 2020.

И даље у нашим срцима и мислима чувамо успомену на тебе.
Породице РАЈКОВИЋ и ПЕТРУЦ

С љубављу и поносом
чувамо успомену на
тебе.
Твоји најмилији

(1/287976)

(73/288121)

СЕЋАЊЕ

ШКУЛИЋ

(10/288018)

(11/288018)

Последњи поздрав комшији

КОВИЉКА
КРУНИЋ
АЛЕКСАНДАР МИТРЕСКИ АЦА
Вечно ћеш бити у мом срцу. Никад те нећу заборавити.
Тетка ТРАЈАНКА

РАДОСЛАВУ ВУКАСОВИЋУ
од породице ЈЕВТИЋ
(81/288137)

(13/288019/24)

СЕЋАЊЕ

АЛЕКСАНДАР МИТРЕСКИ АЦА

(14/288020)

ТОМА

СЛАЂАНА

1996–2020.

2007–2020.

(37/288055)

ВЕРА

СЛАВКО

31. јануара 2020. навршава се година од
смрти наше мајке,
баке и прабаке
Њени најмилији

1997–2020.

1980–2020.

Има много лепих успомена да с поносом причамо о вама и да вас никада не заборавимо.

(55/288089)

(38/288056)

Син ЂОКА и ћерка ЈАСМИНА са породицама

РАДНО ВРЕМЕ
БЛАГАЈНЕ:

УРС

Увек ћеш бити у нашим срцима.
Нек те анђели чувају.
АЦИКА, ИВОНА и ЖЕЉКО

1927–2019.

Породица УРС

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

ДРАГИЦА
ТАДИЋ

ЦВЕТИН
ТАДИЋ

1954–2006.
Заувек у нашим срцима.

1946–2019.
Ваша деца
(39/288058)

Петак, 31. јануар 2020.
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СЕЋАЊЕ

Драги наш

МИЛОШ МАРКОВИЋ МРКА

МИХАЈЛО
ВУКМИРОВИЋ

СЕЋАЊЕ

2. IX 1986 – 2. II 2017.
Драги наш Милоше, прошле су три дуге, тужне године откако си
отишао.

2017–2020.

Учимо живети с болом, хранимо се сећањем, негујемо успомене и
захваљујемо драгом Богу за сваки дан проведен с тобом.

Живот је игра, свако је одигра на свој
начин, а сећања остају.
Твоја породица

Твоја ЈЕЛЕНА, тата РАДЕ и мама ЉИЉА, браћа ДАРИО и ВЛАДАН
с породицом, кумови МАТАРУГА и породица ВУЈАНОВИЋ

(6/288014)

(32/288044)

БОРИСЛАВ ИВКОВИЋ
СЕЋАЊЕ

3

Четрдесет дана нашој вољеној

2007–2020.

Оставио си нам сећања, доброту и љубав
која се памте.
БЕБА, БОРИСЛАВА,
МИЛИЦА и ГОРДАНА

ВЕЛИНКА
ГОЛИЋ

ОЛГА БЛАГОЈЕВИЋ

ОЛГИ БЛАГОЈЕВИЋ

1. II 2000 – 1. II 2020.
Заувек у мислима
ВЕСНЕ, ЕМИЛИЈЕ
и ЗОРАНА

Заувек у нашим срцима.
Твоји најмилији

Прошло је четрдесет тужних дана без тебе.
Празнина је све већа.
Увек ћеш бити са нама, у нашим мислима, причама и сећањима.
Твоја сестра МИРА са породицом

У суботу, 1. фебруара, у 10 сати, на Новом гробљу обележићемо једногодишњи помен нашој
драгој мајци, баки и прабаки

Шестомесечни помен драгом оцу и деди

У недељу, 2. фебруара дајемо годишњи помен
нашем драгом

(132/288203)

(64/288100)

(72/288120)

(106/288172)

Трогодишњи помен

МИЛОВАНУ ПЕТРОВИЋУ РАШИ
Година те није одвојила од нас. Нема заборава.
Бол и туга се не мере речима ни временом које
пролази, већ празнином која је остала твојим
одласком.

МИЛАНУ РАДУЈКО

ЂУРА
НЕСТОРОВ

АНИЦИ КЕЛЕБУДА

1929–2019.
Време пролази а туга и бол остају.
Твоји најмилији

Година прође а успомене на тебе не бледе, чувамо те и чуваћемо са поштовањем и великом љубави од заборава.
Ћерка НАДА и син МИЛОРАД са породицом

(9/288017)

1. II 2017 – 1. II 2020.

У срцу те носи твоја супруга СЛАВИЦА
(96/288156)

Мом тати, деди и тасту

Године пролазе, туга
и бол остају.

(21/2188030)

Породице
Живим пет година без моје вољене куме

НЕСТОРОВ,
ВЕЉКОВИЋ
и МАРИНКОВИЋ

МИЛОВАНУ ПЕТРОВИЋУ РАШИ

(48/288078)

КОСТА ЂОРЂЕВ

ВЕРОСЛАВЕ КРЧАДИНАЦ
Успомене и сећања на дивне тренутке и дане проведене с тобом ублажавају тугу која никада не пролази.
Кума РАДА са породицом

Четрдесет дана туге и бола … Недостајеш....
Заувек неутешни: супруга МИРЈАНА и ћерке
ЉИЉАНА, ИВАНА и БИЉАНА са породицама

У суботу, 1. фебруара
2020, у 11.30, на Новом
гробљу, даваћемо шестомесечни помен

ЧИКА

1930–2019.

Заувек у мислима и
сећањима.
Сестра ЉУБИНКА
са породицом
(35/288052)

(95/288156)

СЕЋАЊЕ

ЛАБУД
ВУКОВИЋ
ЈОВИЦЕ
СТОЈОВИЋА

Твоји: МАРИНА, МИЛОШ, МИЛИЦА и НЕША

(69/288112)

(5/288011)

3. фебруара је пет година од смрти

IN MEMORIAM
31. јануара 2020. навршава се петнаест година од смрти наше драге

МИЛОСАВА МИЛОРАД

Најтужнија година је прошла, откако ми те нема. Недостајеш сваког дана, све више и више.
Остале су успомене и сећања на лепе дане.
Тата, о теби причамо са поносом, јер те од смрти нисмо могли сачувати, али те чувамо од заборава.

ВИКТОР

15. XII 2000 – 2. 2. 2020. 2. II 2016 – 2. II 2020. 30. XII 2017 – 2. II 2020.

29. јануара 2020. навршава се година откако
није са нама.

Ваша породица

Супруга ВИДА, ћерке
ВЕСНА, СЛАВИЦА
и ВЕРА и син БОГДАН
са породицама

(7/288015)

(40/288059)

БРАНИСЛАВЕ
ВУКАЈЛОВИЋ
ГРУЈИЦА
ШАПОЊИЋ

рођ. Исаковић
С љубављу породица

5. II 2009 – 5. II 2020.

(44/288072)

МИЛЕНКУ
ЋУРЧИНУ
300-820, 300-830

Твоји најмилији:
породица ЋУРЧИН
(49/288079)

Душо, нема заборава.
Сестра МИЉКА,
зет НИКОЛА,
сестричине МАРИЈАНА
и СОФИЈА са породицама
(51/288080)
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СПОРТ

Петак, 31. јануар 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

ЈОШ ЈЕДАН РЕДАК СПОРТСКИ ЈУБИЛЕЈ

ИЗВАНРЕДАН УСПЕХ НАШЕГ СУГРАЂАНИНА

ШАХИСТИ СЛАВЕ ВЕК
УСПЕШНОГ РАДА

СТЕФАН МИХАЈЛОВ НАЈБРЖИ У СРБИЈИ

Цела година у знаку
игре на 64 поља
Отварање легата
Светозара
Глигорића
Панчевачки шаховски клуб,
који сада с поносом носи име
легендарног Светозара Глигорића, непоновљиве личности која је обележила 20. век
и почетак 21. века, основан је
1920. године, годину дана пре
оснивања Шаховског савеза
Југославије, и то у тренутку
када је Југославија била
друга шаховска си ла у
свету (ШСЈ је
осно ван 14.
августа 1921.
у Цељу).
Од за вр шетка Првог
светског рата
па до данас, пролазећи кроз
сва тешка времена и искушења, клуб из Панчева је у континуитету врло успешно радио и увек спадао у најуспешније шаховске колективе у
Војводини, Србији и Југославији. То је успевао јер је током читавог века имао изузетну подршку свог града, покрајинских и републичких
власти, успешних предузећа
и институција, као и многих
успешних привредника, али
и многобројних људи добре
воље који су му помагали.
Људима који тренутно предводе ШК „Светозар Глигорић
Глига”, онима који већ деценијама организују највеће међународне велемајсторске турнире, шампионате државе и
многе изузетне културне и
спортске приредбе, припала
је част и обавеза да на достојан начин обележе сто година рада клуба који је заштитни знак не само Панчева већ
и наше земље.

Читава 2020. година биће
испуњена културним и спортским манифестацијама посвећеним шаху, с посебним
освртом на живот и дело легендарног Глиге. Организациони тим је већ саставио детаљан списак планираних активности и акција које ће се
спроводити широм целе земље, у сарадњи са шаховским
савезима Србије и Војводине,
Министарством омладине и
спорта и Владом Републике
Србије.
Једна од најважнијих активности биће свечано отвара ње ле га та
Светозара
Глигорића у
про сто ри ја ма клуба, као
и велики међународни
тур нир по свећен легендарном Глиги. По ред
овога, биће одржан велики
број активности у основним
и средњим школама, шаховским клубовима и институцијама културе.
Шах се игра преко 1.500
година, а међународна шаховска федерација ФИДЕ постоји скоро један век... Током
свих ових година постојали
су изузетни шахисти, али је
тек након смрти Светозара
Глигорића ФИДЕ установила
награду за фер-плеј која носи име управо по нашој шаховској легенди. Ова награда
представља највећу могућу
част, а пр ви пут ће би ти
додељена крајем јануара ове
године.
На сва дешавања која буду
у вези са овим великим историјским догађајем руководство клуба ће позивнице послати највишим државним
функционерима, али и званицама из света спорта, културе, уметности, политике и
привреде.

АКТУЕЛНОСТИ ИЗ КАРАТЕ КЛУБА ДИНАМО

БОБА ДЕВЕТИ У ПАРИЗУ

Најбољи српски каратиста
Слободан Битевић прошлог
викенда је учествовао на првом великом међународном
такмичењу у 2020. години.
По традицији, у Паризу се
сваког јануара одржава турнир Премијер светске лиге,
а Боба овог пута није имало
ни ма ло сре ће при ли ком
жреба.
Већ у првом колу се састао
с Гогитом из Грузије, касније
ће се испоставити и победником овог турнира. Битевић се
одлично борио, али је поражен с 3:1. Ипак, с обзиром на
то да је Гогита тријумфовао,
наш суграђанин је добио нову шансу у реперсажу.

Стране припремио

Александар
Живковић

У првом мечу „доигравања” Боба је с ривалом из Пољске одрадио нерешено у регуларном делу меча, али је
„чудним” прегласавањем приликом изјашњавања судија
поражен с 3:2, па је на крају
морао да се задовољи пласманом на девето место.
Завршне припреме репрезентације Србије за кадете,
јуниоре и млађе сениоре одржавају се од 25. јануара до 1.
фебруара у Крагујевцу, а из
Динама је позван јуниор Александар Здешић, који ће почетком фебруара наступити
у катама на Европском првенству у Будимпешти.
Јуниори Дарко Спасковски
и Никола Ивановић с још неколико репрезентативаца и
савезним тренером, на позив
Карате федерације Кипра, боравили су у Никозији у заједничком кампу младих талентованих такмичара.

Три медаље на
најјачем државном
надметању
Испуњена норма за
Балкански
шампионат
У атлетској дворани у Београду, у организацији АСС-а, 25.
и 26. јануара одржано је Првенство Србије за старије јуниоре и јуниорке (такмичари
до двадесет година). Ово престижно и најјаче домаће такмичење уједно је било и изборно надметање за састав репрезентације наше земље која
ће почетком фебруара учествовати на Балканском првенству
у Истанбулу.
Конкуренција је била веома
јака, јер су се на једном месту
окупили сви најбољи млади
такмичари из Србије, управо
они који представљају будућност атлетског спорта у нашој
земљи, али и они који су увелико скренули пажњу на себе
и од којих треба очекивати да
нашој „краљици спортова” поврате стари сјај.
Један од њих је и наш суграђанин Стефан Михајлов, члан

Атлетског клуба Црвена звезда. Љубитељи
спорта у Панчеву могу
да буду поносни на овог
изузетног момка.
У веома јакој конкуренцији, коју је чинило преко педесет такмичара, Стефан Михајлов је у квалификационом надметању на 60
метара убедљиво тријумфовао у групи, да би
у финалу, у изузетно
брзој трци, која је по
многима била и трка
дана, освојио златну медаљу, свој први овогодишњи трофеј, а све то
уз нови лични рекорд,
који сада износи 7,04
секунде. Постигнутим
резултатом Стефан је
остварио и норму за
Балканско првенство.
У наставку такмичења, такође у суботу, 25.
јануара, наш суграђанин је зарадио још једно најсјајније одличје, и то у штафетној трци
на 4 x 200 метара.
„Црвено-бела” штафета је надмоћно победила своје ривале и
поставила нови државни рекорд
за јуниоре у дворани, с временом 1:32,12. Шампионску

ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ ЗА АТЛЕТИЧАРЕ
ДО ДВАДЕСЕТ ГОДИНА

НОВОСТИ СА АТЛЕТСКЕ СТАЗЕ

ПАНОНИЈА НИЖЕ МЕДАЉЕ

БРОНЗА ЗА САЊУ МАРИЋ
Запажен резултат на
атлетском Првенству
Србије за старије јуниорке и јуниоре прошлог
ви кен да у Бе о гра ду
остварио је и АК Тамиш.
Такмичарка тог клуба Сања Марић освојила је бронзану медаљу у трци на 800 метара, с ре зул та том
2:20,72. Ништа у овој
вести не би било толико необично да се не
зна да је Сања тако постала најмлађа спортисткиња у историји
панчевачке атлетике
која је успела да освоји медаљу на државном првенству за такмичаре до двадесет година, а има само тринаест лета и три месеца.
У финалној трци на 800 метара учествовале су најуспешније атлетичарке Србије, стандардне државне репрезентативке и учеснице балканских и
европских шампионата, што
говори да је Сања Марић освајањем медаље остварила истински подвиг. Треба напоменути
да је дан раније она учествовала у трци на 400 метара, у којој је, с резултатом од 61,82 секунде, победила у својој групи,
а у генералном пласману заузела шесто место. Ова сјајна
спортисткиња је уједно била и
најмлађа атлетичарка која је
успела да обори норме за учешће на државном првенству за
старије јуниорке.

екипу Црвене звезде сачињавали су: Стефан Михајлов, Богдан Видојковић, Милош Мијатовић и Стефан Каљуш.
Ниску освајања трофеја на
овом такмичењу Стефан није
ту завршио. Напротив, он је успео да приграби још једно одличје, овог пута сребрно.

У трци старијих јуниора на 200 метара Стефан Михајлов је освојио сребрно одличје,
мада му је и у овом
над ме та њу три јумф
умало умакао. Ипак,
умор и мали пад концентрације учинили су
своје... Било како било, Стефан је још једном показао да је прави бисер српске „краљице спортова” и да од
њега добре резултате
тек треба очекивати.
Младом Михајлову су
уједно ово и прве медаље у новом клубу,
АК-у Црвена звезда, у
који је прешао пре само неколико дана заједно са својим тренером Мирјаном Стојановић. Он је од 10. до
20. јануара боравио на
припремама јуниорске
репрезентације Србије, где је
брусио форму за наредна међународна и домаћа такмичења.
Наш суграђанин је тако на
најбољи начин отворио такмичарску сезону и најавио да ће
ова година бити можда и најбоља у његовој каријери.
Срећно, момче!

Прошлог викенда, у организацији Атлетског савеза Србије,
у нашем главном граду је одржан државни шампионат у конкуренцији старијих јуниора. На
овом престижном атлетском
надметању АК Панонија из нашег града представио се са осам
својих чланова, који су постигли запажене резултате.
Првог дана такмичења, у дисциплини брзо ходање на 3.000
метара, Милош Пророчић из
АК-а Сурчин оборио је национални рекорд, с резултатом
14:19,99 минута. Иако скоро
два месеца није тренирао због
здравствених проблема, сребрно одличје је заслужио „панонац” Стефан Лазић, а бронзу је за ра дио Алек сан дар
Дугић.
Атлетски клуб Панонија је
своју ризницу медаља обогатио и у другом дану Првенства

Србије, у штафетним тркама
на 4 x 400 метара.
Женски тим у саставу: Ана
Драгојевић, Јелена Грујичић,
Лајчи Штркаљ и Исидора Павловић заузео је четврто место.
Овај успех још више добија на
значају ако се зна да су наше
суграђанке од својих ривалки
биле млађе и до четири године.
Мушка штафета Паноније је
после велике борбе освојила
бронзану медаљу, с резултатом
3:46,04, одмах иза Београдског
атлетског клуба и АК-а Војводина. Бронзаним одличјима су
се окитили: Урош Остојин, Дамјан Чикић, Александар Дугић
и Стефан Лазић.
Већ следећег викенда атлетичари Паноније ће наступити
и на сениорском Првенству Србије у дворани, а сви у том
спортском колективу надају се
освајању нових трофеја.

– Поред одличних резултата
на такмичењима, чланови нашег клуба су у суботу, 25. јануара, учествовали у другој еколошкој акцији „Засади своје
дрво”, у којој су заједно с најпознатијим панчевачким спортистима, уметницима, глумцима и представницима града засадили дрво на зеленој површини поред цркве у насељу
Миса. Циљ акције „Засади своје дрво” јесте пошумљавање зелених површина у Панчеву ради побољшања услова за добијање чистијег и здравијег ваздуха за све суграђане – рекао
је тренер АК-а Тамиш Зоран
Коцић.
И тако. Спортски дани у нашем граду теку...

ЛЕПО ПРИЗНАЊЕ ЗА ОК ОДБОЈКА 013

МАША У РЕПРЕЗЕНТАЦИЈИ
Ових дана на адресу ОК-а Одбојка 013 у писаној форми стигла је једна лепа вест: играчица тог клуба Маша Рикановић
добила је позив да се јави на
припреме пионирске репрезентације Србије, које ће бити
одржане од 3. до 13. фебруара
на Убу.
Маша је рођена 2006. године, а поред тога што је исказала велики одбојкашки потенцијал, одличан је ученик ОШ
„Исидора Секулић”.

Игра на позицији коректора
и техничара, а недавно је лиценцирана и за први тим Одбојке 013, иако ће и следеће
године бити пионирка.
Ова талентована девојчица
има и спортски ген, јер јој је
ујак некадашњи фудбалски ас,
најбољи стрелац шампионата,
интернационалац и репрезентативац Југославије – Петар
Дивић.
– Маша је заиста екстра таленат, а поред свега опчињена

је одбојкашком лоптом. Није
мировала чак ни када је била у
гипсу. И тада је одрађивала
тренинге, лупала је лоптом о
зид стана – са осмехом о новој
репрезентативки Србије говори први човек ОК-а Одбојка
013 Иван Крговић.
У овом спортском колективу се вредно тренира, јер девојкама предстоје нова искушења. Ускоро следи наставак
трке за бодове и у сениорској и
у пионирској конкуренцији...

С РУКОМЕТНИХ ТЕРЕНА

ВЕСТ ПО ВЕСТ

ДИНАМУ ДВА
ТРОФЕЈА
На прошлонедељном Првенству Србије за старије јуниоре
Атлетски клуб Динамо је наступио с подмлађеним саставом, али традиција није прекинута – освојене су две медаље.

Марија Мркела је у трци на
400 метара зарадила бронзано
одличје, с временом 59,13. Иако је Марија дуго била ван
атлетске стазе због неугодне повреде коју је задобила у репрезентативном кампу и пропустила готово цео припремни
период, још једном је показала
како се бори за боје клуба. Поред свега, Марија је остварила
и норму за надметање на Првенству Балкана у Истанбулу.
Другу медаљу за Динамо освојила је женска штафета у трци
на 4 x 400 метара. Вицешампионке Србије постале су: Анђела
Кићовић, Анастасија и Марија
Мркела и Анђела Брошћанц.
У трци на 60 метара учествовао је Алекса Живанов и постигао резултат од 7,60 секунди. Он се вратио с репрезентативних припрема, на којима је
тренирао за испуњење норме у
бацању копља за учешће на Првенству Европе.
Такође прошлог викенда у
Ваљеву је одржана традиционална „Светосавска улична трка”, на којој су се надметали
атлетичари из тридесетак клубова из Србије и Републике
Српске. Динамо се овог пута
представио с три своја члана.
Страхиња Стевшић је победио у трци на 800 м у конкуренцији средњошколаца, Ксенија
Мркела је тријумфовала у надметању на дупло краћој деоници, а такође у трци на 400 м Петар Рула освојио је сребрно одличје. Све троје Динамових атлетичара надметало се против старијих ривала, па њихов успех
тако још више добија на значају.

СЛАВКО ОБАРА
РЕДОМ...
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ЛИДЕР ИЗ ПАНЧЕВА НАСТАВЉА ТРКУ
Динамо гостује у
Кикинди

Овог викенда
Рукомет
СУПЕРЛИГА
Кикинда: КИКИНДА–ДИНАМО

Припреме протекле у
најбољем реду
После кратке зимске паузе, бар
када је првенствена трка за бодове у питању, рукометаши Динама у суботу, 1. фебруара, настављају такмичење у Суперлиги Србије.
После четрнаест одиграних
утакмица у овогодишњем шампионату панчевачки „жуто-црни” чврсто држе лидерско место са скором од дванаест победа и два пораза. Имају 24 бода, четири више од тренутно
другопласираног Железничара
из Ниша.
Момци које предводи тренер
Аким Комненић започели су
још 8. јануара припреме за надметање у другом делу првенства Аркус суперлиге, а одиграли су и две контролне, међународне утакмице. У Хали
спортова на Стрелишту одмерили су снаге с Политехником
из Темишвара, а недавно су у
Аранђеловцу укрстили копља с
мађарским Веспремом 2. Обе
утакмице су завршене без победника, али много више од резултата стручном штабу екипе
из нашег града ови мечеви су
користили да види где се тренутно Динамо налази у односу
на ривале из суседних земаља.
Љубитеље рукомета у нашем
граду посебно може да радује
чињеница да је играчки кадар
остао на оку пу и да то ком

СПОРТСКИ
ВОДИЧ

Одбојка
ПРВА ЛИГА
жене
Врање: ВРАЊЕ–ДИНАМО
мушкарци
Панчево: БОРАЦ–МЛАДЕНОВАЦ
субота, 16 сати

Кошарка
ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Панчево: ТАМИШ–БОРАЦ
субота, 19 сати
ДРУГА СРПСКА ЛИГА
Ковин: РАДНИЧКИ – КРИС КРОС
субота, 19 сати
Панчево: ДИНАМО–БНС
недеља, 14 сати

Прошлонедељни
резултати
Одбојка

зимске паузе није било промена у екипи.
Тако ће Динамо и у други
део шампионата ући с провереним снагама, а „жуто-црни
дрес” носиће: Вељко Милошевић, Марко Иванчевић, Урош
Павловић, Миљан Буњевчевић,
Младен Шотић, Иван Димитријевић, Милош Савић, Никола Јездимировић, Дејан Златановић, Иван Дистол, Дарко
Миленковић, Милош Баруџић,
Милан Голубовић, Милош Костадиновић, Војислав Милуновић, Ненад Вучковић, Никола
Радовановић и Урош Митровић.

Припремни период је протекао по зацртаном плану и
програму, а оно што је најбитније, повреде су овог пута заобишле табор популарних „вукова с Тамиша”. Прошлог викенда „експедиција” Рукометног клуба Динамо боравила је
на мини-припремама у Врбасу, старој, провереној бази, где
је имала одличне услове за рад
и стварање још боље „хемије”
у екипи.
Најбољи рукометни клубови
у нашој земљи настављају трку
за бодове у викенду пред нама.
Пан чев ци ће у су бо ту, 1.

фебруара, гостовати у Кикинди и поделити мегдан са истоименим домаћим тимом.
Сви по кло ни ци „ле пљи ве
лопте” у нашем граду моћи ће
да виде своје миљенике на делу у суботу, 8. фебруара. Биће
то дуел за све панчевачке рукометне сладокусце, јер ће тог
дана у Хали спортова на Стрелишту гостовати зрењанински
Пролетер, који с клупе предводи наш суграђанин, селектор женске репрезентације Србије, Љубомир Обрадовић.
Ова утакмица почеће у 19
сати.

НОВОСТИ С ВАТРЕНЕ ЛИНИЈЕ

ПРВА ЛИГА
жене
Панчево: ДИНАМО–СРЕМ
мушкарци
В. Градиште: ВГСК–БОРАЦ

0:3
0:3

Кошарка
ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Београд: ОКК БЕОГРАД – ТАМИШ

88:86

ВЕСТ ПО ВЕСТ

АЉЕХИН НАСТАВЉА
УСПЕШАН НИЗ...
Недавно је у Суботици одржан Кадетски фестивал Војводине у шаху. Међу учесницима из целе покрајине били
су и чланови ШК-а „Аљехин”
из Панчева.

ОДЛИЧЈА СТИЖУ СА СВИХ СТРАНА
Прошлог викенда у Новом Саду је одржано Првенство Војводине у гађању из ваздушног оружја,
на коме је учествовало и
тринаест такмичара Стрељачке дружине „Панчево
1813”.
Екипа сениора из нашег гра да убе дљи во је
тријумфовала у надметању из пушке. Тим су чинили Дејан Пешић, који
је с 592 круга освојио сребро у појединачном надметању, Габриел Даутовић, који је с 589 кругова
био трећи, и Алекса Ракоњац, који је с 583 круга био седми сениор, а с
588 кругова је освојио сребрну медаљу у конкуренцији јуниора. Наступио је и сениор Далибор Павловић (565
кругова).
Млада екипа јуниорки у гађању из пушке заузела је четврто место, а пуцале су Теодора Кондић, Ива Ракоњац и
Ана Токић.
Тим јуниора у гађању из пиштоља био је једини, па му је
припала и златна медаља. Гађали су Велимир Нинковић (с
534 круга освојио сребро у појединачном надметању), Марко
Нинковић и Стефан Кешишјан.
Екипа сениора „пиштољаша”
осво ји ла је тре ће ме сто, у

саставу: Велимир Нинковић
(542 круга), Стефан Кешишјан
(525) и Јован Павлица (521
круг). У конкуренцији јуниорки у гађању из пиштоља Марина Мијатовић је заузела девето
место, са 484 круга.
Сви такмичари су се пласирали и на Првенство Србије.
Такође прошлог викенда, у
Врбасу је одржано треће коло
Лиге кадета и млађих јуниора
Војводине, у којем је учествовало осам стрелаца СД-а „Панчево 1813”.
Алекса Ракоњац је с 577 кругова био други кадет и четврти
млађи јуниор. Исти пласман у

обе конкуренцији имала је и
женска екипа у саставу: Теодора Кондић, Ива Ракоњац и Ана
Токић.

У финале, које ће бити
одржано 5. априла у Новом Саду, пласирали су се:
Алекса Ракоњац, Теодора
Кондић, Ива Ракоњац, Велимир и Марко Нинковић, Стефан Кешишјан и
Марина Мијатовић.
Шесто коло Лиге пионира Војводине одржано
је такође у Врбасу.
Те о до ра Кон дић је
освојила сребро са 184
круга, док је Ива Ракоњац с три круга мање била четврта. Екипа дечака
из нашег града заузела је
четврто место, а пуцали
су Огњен Лукић, Огњен
Бунчић и дебитант Немања Ђорђевић.
Традиционални Светосавски турнир за школску децу одржан је у понедељак, 27.
јануара. Учествовало је двана-

Наши млади суграђани су и
на овом такмичењу били веома успешни, па су у свој град
донели три медаље.
У конкуренцији најмлађих
учесника, дечака до осам година, Андреј Добричан је освојио
бронзано одличје. Јана Стошић
је у надметању девојчица до десет го ди на та ко ђе за ра ди ла
бронзу, док се Милица Амиџић такмичила у групи шахисткиња до дванаест година, у којој
је заслужила сребрну медаљу.
Већ годинама чланови Шах
клуба „Аљехин” освајају трофеје на овом шампионату, а до
сада је преко двадесет медаља
с Првенства Војводине постало власништво чланова овог
спортског колектива.
Талентовани и успешни кадети се сада спремају за првенство државе, које ће бити
одржано у априлу.

ШАХОВСКИ КУТАК

Kovačević
8
7

У француском граду Лилу прошлог викенда је одржан традиционални куп за џудо-ветеране из Мастерс серије.
Наш суграђанин, члан ЏК-а
Динамо Славко Станишић поновио је успех из претходних
година и освојио шампионски
пехар.
Он се такмичио у категорији М7 + 100 кг, у којој је до
златне медаље дошао победама над два француска борца.

6

Тим млађих јуниора у гађању из пиштоља освојио је прво
место. Велимир Нинковић је с
520 кругова био други појединачно у конкуренцији млађих
јуниора, Стефан Кешишјан је
с 513 кругова био најбољи кадет и трећи млађи јуниор, док
је Марко Нинковић са 494 круга зарадио сребро у надметању
кадета. Марина Мијатовић се
пласирала на пето место.

ест стрелаца из панчевачких
школа, који су се надметали у
пријатној атмосфери, уз сокове и переце.
Иако су резултати били у другом плану, победници Ана Токић и Алекса Ракоњац добили
су и пригодне награде. Наредни турнир за све суграђане у организацији СД-а „Панчево 1813”
јесте осмомартовско надметање под називом „Даме бирају”.
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Сф4)
Избор Р. Радојевић

СПОРТ

ДЕШАВАЊА ПОД ОБРУЧЕВИМА

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

ТАМИШ БЕЗ ГРАМА СРЕЋЕ
ФЕ НЕР НО ВО ПО ЈА ЧА ЊЕ!
У финишу првенствене трке КК
Тамиш је ангажовао још једно
појачање.
То је D. J. Fenner, момак који је
играо у NCAA шампионату за Неваду. Рођен је 7. децембра 1993. године, а висок је 198 цм. Игра на
позицији бека, а наступао је и за
Широки, Албу Фехервар, Ifestos
Limnou и Salon Vilpas.

Ребус

Фото: Фејсбук ОКК Београд

Фигуре поређане око тебе, у теби.
Оне из прошлости.
Неке од њих се тек назиру.
Скоро да су нестале, јер су нејак утисак оставиле.
Друге стамене као споменици.
Не можеш да их избациш из главе ни кад се напнеш.
И не покушавај више, ту су с разлогом, штеди енергију.
За сортирање фигура које ће ти тек ући у видокруг.

Жестока борба до
последњег кола
Ни седамнаесто коло Кошаркашке лиге Србије неће остати у лепом сећању
поклоницима „краљице игара” у нашем
граду и околини. Панчевачки Тамиш је
и овог пута био тако близу тријумфа,
надиграо је ривала, имао је и шут за победу, али остао је празних шака...
Још један драматичан меч одиграли
су момци тренера Бојана Јовичића прошлог викенда. Гостовали су у нашем
главном граду, где су одмерили снаге с
популарним „клонферима”. То је био
врло важан меч за тим из нашег града,
па су му момци тако и приступили...
Играло се жестоко, за сваку лопту и сваки кош, четрдесет минута паклене борбе није било довољно да се одлучи победник, а играо се и продужетак, у коме је срећа окренула леђа Панчевцима:
ОКК Београд – Тамиш 88:86, по четвртинама 18:22, 21:19, 16:28, 24:10 и продужетак 9:7.
Београђани су тако стигли до шесте
овосезонске победе, а Панчевци су остали на четири остварена тријумфа, па
ће се оба тима до краја шампионата
грчевито борити за опстанак у друштву
најбољих.
Кошаркаши Тамиша су добро отворили овај сусрет. Свесни његове важности, од самог почетка су ситуацију на
терену држали под контролом. Играло
се храбро, с много енергије, а такав однос према утакмици одразио се и на
резултат, па је после првих десет минута на семафору писало 18:22.
Домаћи су у другој четвртини успели
да се одупру налетима гостујући кошаркаша и тај део утакмице су решили у
своју корист, па се на одмор отишло са
само два поена „вишка” у корист панчевачког тима – 39:41.
Почетак другог полувремена протекао је у апсолутној доминацији Тамиша. Разиграо се Алекса Чабрило, који је
у тим моментима био централна фигура на терену, убацио је чак шест „тројки” и умногоме допринео да његов тим
поведе и с петнаест поена разлике. После треће четвртине тим из Панчева је

водио с 55:69, али ни тада утакмица
није била одлучена.
„Клонфери” су у последњој деоници
полако топили предност ривала, а нешто више од два минута пре краја утакмице успели су да поведу са 75:74.
Ушло се у неизвестан финиш, али после истека четрдесетог минута није
било победника. На семафору је стајао
ре зул тат 79:79, па се мо ра ло у
продужетак.

(четири), Павићевић (четири), Вукојичић (пет), Филбиш, Прља (12), Јанковић (два), Лучић (два), Роудс (14) и
Лабудовић.
– Једноставно је, немамо играча који
ће да преузме одговорност и да погоди
кош када је најтеже. Дали смо све од
себе, мислим да смо били бољи тим, да
је требало да победимо. Заслужили смо
због свега тога и мало среће, али... Жао
ми је момака, већ другу утакмицу играмо

Куда?
Вечно се враћаш на питање куда идеш.
Не брини, ниси усамљен случај.
Нема мислеће особе која не разврстава идеје.
На добре и лоше.
Очајне и фантастичне.
Ирационалне и реалне.
Само духовно убоги се не загледају дубоко у себе.
И није им боље, само то не знају.

Фото: Фејсбук ОКК Београд

Промашен шут за победу

Права кошаркашка драма одвијала се
и у последњих пет минута. До последњих секунди победник није могао ни да
се наслути. Нешто боље су се снашли
Београђани, али Тамиш је и даље држао
ситуацију под контролом... На крају су
Панчевци имали и шут за победу, али
лопта једноставно није хтела у кош.
– Ужасно се осећам. Ово је друга узастопна утакмица коју губимо у последњим секундама. Тешко је рећи било
шта после оваквог пораза – видно утучен, једва је успео да изусти после утакмице један од најбољих актера Алекса
Чабрило.
Тамиш је играо у саставу: Николић
(14 по е на), Ча бри ло (29), Ва сић

на једну лопту и губимо. Шта је – ту је.
Идемо даље и никако не смемо да одустанемо од свог циља, то је најважније.
Борићемо се до последњег кола – истакао је Бојан Јовичић, тренер екипе из
нашег града.
Кошаркаши Тамиша ће у суботу, 1.
фебруара, бити на још једном великом
искушењу. У госте им долази лидер КЛСа и један од најбољих српских тимова,
Борац из Чачка. Не треба сумњати да је
пред нама права кошаркашка посластица, а уз велику помоћ с трибине панчевачке Хале спортова домаћин ће се лакше супротставити великом фавориту.
Утакмица почиње у 19 сати.
А. Живковић

У центар!
Када околишаш, дајеш времена другима да буду бржи од тебе.
А то не желиш.
Ако хоћеш да те озбиљно разумеју, гађај у центар.
Кажи им колико и како су лепи.
Или гадни.
Бескомпромисност не повлачи нужно усамљеност.
То чине претерани страх и неодлучност.
Љубав је закон, љубав под вољом!

µМ. Шупица ?С. Трајковић

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?
Кристина
Даниловић,
студенткиња:
– Спремаћу
последњи испит,
завршавам Економски
факултет. Време ћу
утрошити на
понављање пословног
права. У суботу ћу ићи
у читаоницу Градске
библиотеке.

Дејана Грујић,
студенткиња:
– Испитни рок је у
току. Претходни није
прошао како смо се
надали, па је учење
један од приоритета.
Имам и тренинг, ићи ћу
код бабе и деде на село
и, надам се, негде
изаћи у суботу.

Александар
Стојадиновић,
комерцијалиста:
– Идем у Белу Цркву.
Девојка и ја желимо да
се мало одморимо,
уживамо и шетамо у
природи.
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