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АПЛИКАЦИЈА ПОПУЛАРНА КАО „ИНСТАГРАМ” И „ФЕЈСБУК” СТИГЛА И У СРБИЈУ

РОДИТЕЉИ, ПРОВЕРИТЕ ТЕЛЕФОНЕ
ВАШЕ ДЕЦЕ! ВРЕБА ИХ ОПАСНОСТ!

Светом се незаустављиво шири игра у којој малишани ломе лобање.
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У неким државама је забрањена законом

ВРЕМЕНСКА КАПСУЛА ЗА ИЗГРАДЊУ ФАБРИКЕ КОМПАНИЈЕ „БРОЗЕ”
Немачка компанија „Брозе” започела је реализацију капитално интензивне инвестиције у
Панчеву, чија је вредност 180 милиона евра и која ће отворити 1.100 нових радних места.
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Шта је карантин и како ОСМАЦИ БИРАЈУ ЗАНИМАЊА
изгледа живот у њему ОД КОЈИХ ЋЕ МОЋИ ДА ЖИВЕ
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Кројачице и кројач
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P Најјефтинија ауто-школа у граду.
све полазнике бесплатни лекарски
P Запреглед
и полагање прве помоћи.
P Два часа вожње гратис.
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ДРУГА СТРАНА
ГРАЂАНСКА
ПРОМАТРАЧНИЦА
Пише: Јордан Филиповић

Прлe као
симбол
величине
Својевремено су се деца отимала око тога ко ће добити улогу у
једној много озбиљној уличној
игри, какве су данас готово ишчезле. (Ако их и има, игрице су
све само не дечје.)
Елем, у та соцреалистичка
времена клинчурија се радо забављала уз жмурке, клис, арјачкиње барјачкиње, али је вероватно најпопуларнија била она
„ратна” под називом киш-киш,
када су малишани постајали
Мирко и Славко, Валтер, пилоти
„Партизанске ескадриле”. Ипак,
убедљиво најинспиративнији
били су „Отписани”.
Ова небројено пута репризирана ТВ серија, направљена по
узору на холивудске авантуристичкe, имала је култни статус
седамдесетих и осамдесетих година прошлог века, а њени главни јунаци били су неустрашиви
хероји неупитних моралних
вредности на које је најмлађа публика могла да се угледа.
И колико год да су несумњиво
занимљиви били ликови као што
су Јоца и Мрки (Паја Вујисић и
Берчек), убедљиво највећу славу
доживели су Тихи и Прле. Иако
је сталожен, мужеван и непогрешиви вођа поменутих илегалаца
(тумачио га je Воја Брајовић)
имао све атрибуте савршеног хероја, ипак је најтраженија рола
била она у којој је непоновљиви
Драган Николић бриљантно изнео лик довитљивог, својеглавог
и бескрајно духовитог мангупа с
београдске калдрме. Може се рећи и с београдског асфалта, зато
што је и у приватном животу он
био истински шмекер светског
гласа, како га је, као Флојда у
„Националној класи”, описала
још једна легенда – Дадо Топић.
Баш као његов Прле, лепи Гага је
и приватно био права људска
громада.
А та неизмерна хуманост је и
лајтмотив за ову причу. Наиме, у
једном популарном ток-шоу програму о тој никад неукаљаној величини говорио је један од његових следбеника и наследника,
Сергеј Трифуновић, када је, поред
свих других врлина, апострофирао Гагину племенитост и спремност да помогне свима, а нарочито оболелој деци. Али шмекер с
Црвеног крста увек је имао један
децидиран услов – да се никако
не дозна да је он уплатио новац.
Како то звучи невероватно у
ова егоистична времена када се
сваки сићушни пувањак диже у
небеса као високоморални чин.
Остаје само да од све те бљузге сачувамо лик и дело људи
попут непоновљивог Гаге, уз наду да ће поново доћи дан када ће
се деца на улици грабити да буду Прле.

Петак, 6. март 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

КО СУ АПСТИНЕНТИ НА ИЗБОРИМА И КОЛИКО ИХ ЈЕ

ПОЛА ПОЛОВИНЕ ДОНОСИ АПСОЛУТНУ ПОБЕДУ
Зашто од увођења
вишестраначја наовамо
све више гласача
игнорише бирачке кутије

Холандији је око 70 одсто, а на изборима 2012. године на биралишта је
изашло 74,6 процената људи.
Наши политиколози су објаснили
ту појаву као „већи улог”, тј. да се

избалансираном систему случајеви
попут описаног умеју да потерају
гласаче на биралишта.
Елем, у комшијским државама
проценти се не разликују умногоме

тамо живи у идеолошком простору
где су толико различита уверења да
се људи страствено опредељују: за
миграције и против њих, за концепт
социјалне солидарности унутар нације или шири концепт, за овакву
или онакву визију Европе, а ту су и
класични политички спорови који се
ослањају на различите религије.
Можда ће следећи податак зазвучати контрадикторно, али када се
мало боље „истумба у глави”, он то и
није – пре деценију и по у швајцарској предизборној кампањи странке
су се поделиле око тога где ће се градити деоница ауто-пута. Разлог: ако

од оних код нас. Ево колико је бира ча про цен ту ал но, у од но су на
број уписаних, изашло на парламентарне изборе: у Хрватској 2016.
године 52,59, у Македонији 2016 –
66,54, а у Мађарској 2014 – 61,73
одсто.

Има и грађана који
никада ни под којим
условима неће гласати
јер су аполитични
Општи парламентарни избори у Србији заказани су за 26. април. Политичке партије су поларизоване, па самим тим и бирачи: актуелна власт,
односно коалиција која је чини, најављује убедљиву победу, док је њена
најоштрија опозиција прогласила
бојкот избора.
Тешко је, практично и немогуће
про це ни ти на колико процена та
гласача ће утицати позив опозиције
да се на изборе не излази, али је
истовремено врло једноставно утврдити трендове излазности од увођења вишестраначја код нас до данас –
испратићемо статистику и подсетићемо на објашњења стручњака. Такође, помоћу неколико примера читаоце ћемо „одвести” до бирачких
кутија у неким другим земљама како бисмо увидели да тамо негде нема велике разлике у излазности.
Осим кад је има.
Холандска свест и
швајцарске жабе
Последњеречено односи се, рецимо,
на Холандију. У земљама у којима се
живи заиста добро излазност уме да
пређе и 80 одсто. Један од свежијих
примера је онај из Холандије у 2017.
Тада је на парламентарне изборе
изашло за наше прилике невероватних 82 одсто бирача. Зашто су људи
похрлили на биралишта када је Холандија једна од најуређенијих земаља ЕУ, с високим животним стандардом?

АК ТУ ЕЛ НИ БРО ЈЕ ВИ
Према најновијим подацима, 6,8
милиона бирача уписано је у бирачке спискове у Србији. Од тога,
процењује се да чак два милиона
гласача живи ван земље.
Сасвим је природно да политичке странке на потпуно различите
начине говоре о томе колико ће
гласача уопште изаћи на изборе и,
потом, ко ће колико гласова освојити. Ипак, оно што је бројним истраживањима јавног мњења доказано
Колеге новинари из те земље су у
расправи која се тада о томе повела у
њиховим медијима утврдили да је
висока излазност у тој земљи уобичајена ствар, јер је то у друштвеној свести грађана, односно да постоји осећај грађанске дужности да се на изборима сачува холандски начин живота. Иначе, просек излазности у

после претходних парламентарних
избора, јесте да око 220.000 гласача на изборни дан, а 500.000 бирача у последњој недељи пред изборе одлуче да ли ће изаћи на биралишта и за кога ће гласати. Најзанимљивији податак је да се чак
700.000 људи који су заокружили
неку од опција на гласачком листићу одмах после избора у анкетама
изјашњавају да је њихова одлука
могла да буде потпуно другачија!
се крене на начин који би био јефтинији, градитељи би пресекли пут жаба, у том крају изузетно важних за
равнотежу екосистема. Епилог: кренуло се заобилазним путем, победиле су жабе! Дакле, „већи улог” може,
према поимању наше политичке
(не)културе, да буде незамисливо мала ствар, али у уређеном, социјално

Како је то код нас
Иако српски гласач који прати политику често мисли да су све ствари овде свима јасне, вара се; једино што је
„закон” јесте да код нас просечни бирачи имају бескрајну жељу (или обавезу) да буду у мејнстриму, да не
„штрче”. Или, једноставно, грађани
нису заинтересовани.
Ево примера: чак 45 одсто бирача
на председничким изборима у Србији 2017. године одлучило је да свој
глас не да ниједном од једанаесторице кандидата. Они активни на
друштвеним мрежама слаб одзив
гласача описали су користећи чувену сентенцу: „Ако вам је добро, онда
ништа.”
Највише гласача појавило се на биралиштима на самом почетку вишестраначја 1990 – 71,48 одсто од броја
уписаних. Излазност је од тада пала,
али је и незнатно варирала: године
2000 – 57,72; 2003 – 58,75; 2007 –
60,61; 2008 – 61,35, 2012 – 57,77;
2014 – 53,09, те 2016. године – 56,07
одсто од броја уписаних гласача.
Социолози тврде да је то тако јер
су „људи убијени у појам”, односно
да је „тешко очекивати од некога ко
једва преживљава да се много занима
политиком”. Они помињу и разочараност дела грађана политичком понудом, тј. сматрају да људи мисле да
немају за кога да гласају, а у редове

апстинената спадају и они што никада ни под којим условима неће изаћи
на изборе јер су аполитични.
Према двоталасном истраживању
Бироа за друштвена истраживања
(БИРОДИ) урађеном априла и маја
прошле године, људи који не излазе
на изборе друга су најјача политичка група у Србији, одмах иза СНС-а.
Направљен је и профил просечног
српског апстинента: према полу –
више је жена него мушкараца; према старосном добу – највише их је
од 40 до 49 година, а најмање их је
међу онима који имају од 50 до 64
године; број оних што не гласају пада с повећањем степена образовања
– најмање је апстинената међу власницима диплома виших школа или
факултета.
Коментаришући резултате овог истраживања, стручњаци су изнели
став да постоје две врсте апстинената: прво, то су припадници маргинализованих делова друштва који су
друштвено и политички искључени,
а то значи да су мало или нису нимало спремни да артикулишу своје интересе кроз излазак на изборе; и друго, то су они што долазе из виших
слојева и на политику гледају као на
забаву за народ, јер своје интересе задовољавају и штите ван политике,
односно политика као таква на њихов живот не утиче.
Иако ће се због следећег многи суграђани ухватити за главу, аналитичари потцртавају да Србија „вапи за
политизацијом”, јер се наше друштво
може подвести под високо аполитизовано! То значи да људи, када их
упитају за идеолошку опредељеност,
у највећем броју случајева одговарају
да су аполитични или антиполитични, чиме на неки начин потврђују да
не могу да се одреде.

Највише гласача изашло
је 1990 – 71,48 одсто.
Излазност је од тада пала:
2000 – 57,72;
2003 – 58,75;
2007 – 60,61;
2008 – 61,35,
2012 – 57,77;
2014 – 53,09,
2016 – 56,07 одсто
од броја уписаних гласача.
Да закључимо: свуда у свету већа
излазност (или смањење апстиненције) повећава демократски легитимитет изабраних. Тога су били свесни сви претходни и јесу сви будући
носиоци власти, а грађани... Па, они
ће ионако надаље по своме. Тако и
треба.
С. Трајковић

ВАЖНА ВЕСТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДНИКЕ

Држава исплаћује субвенције
Давања за земљиште
и гориво

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Бесплатан паркинг.
На кеју, ових дана
Снимио: Милан Шупица

Од 2. марта пољопривредници могу у
свим филијалама Управе за трезор да
се пријаве за субвенције, односно давања за земљиште и гориво. У Министарству пољопривреде саопштено је
да ће новац бити уплаћен седам дана
од подношења захтева: ради се о 20
динара по литру за 60 литара по хектару, с тим што се може пријавити
највише 20 хектара земљишта.
Процењено је да ће бити субвенционисано 1.850.000 хектара ораница, тј. 450.000 регистрованих пољопривредних газдинстава, с обзиром на то да је обезбеђено десет милијарди динара за ове мере. Министар пољопривреде Бранислав Недимовић казао је да је „у пољопривреди увек свега мало”, да се ради о
истим мерама као и у 2019, те да се

нада да ћемо „већ од јесени кроз измене законодавног система у области пољопривреде имати нека побољшања”. Према његовим речима,
важно је дефинисати ко је пољопривредни произвођач, односно требало би да већа права имају они који
од земље живе.

Што се тиче очекиваних цена за
двадесетак најзначајнијих пољопривредних производа, Недимовић је
најавио да ће до краја недеље с тим
изаћи у јавност, те да „ако не буде било неких екстрема у погледу падавина или суша, можемо да очекујемо
сасвим добру годину”.

3

АКТУЕЛНО

Петак, 6. март 2020.
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У ПОСЛЕДЊИ ЧАС ОДРЖАНА РАСПРАВА У СКУПШТИНИ

НОВЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ

ВЛАСНИЦИ ОРУЖЈА ОДБИЈАЈУ
ДА ПОСТУПЕ ПО ЗАКОНУ

Завод „Панчевац”
први у свему

Опет одложен рок
за пререгистрацију
оружја
У последњи час, само неколико дана пре истека четворогодишњег рока, датум за вађење
биометријског оружног листа
померен је с 5. марта ове на 5.
март 2022. године. Тако је настављен неозбиљан приступ једном крајње озбиљном послу који је отпочео првих дана марта
2016. године, када је донет нови Закон о оружју и муницији.
Између осталог, тим законом
је тада прописан нов, биометријски дизајн оружног листа,
а власницима оружја је дат рок
од три године да га изваде. Већ
две године касније се испоставило да је одзив грађана веома
лош: тек сваки пети од 600.000
власника пушака и пиштоља
одазвао се законској обавези.
Зато је у јануару 2019. рок померен за дванаест месеци – до
5. марта ове године. Али узалуд. У последњих годину дана
– незваничне су процене – поднето је тек занемарљивих 20.000
захтева!

Све рок до рока
Да би спасла част и ауторитет
и избегла да себе доведе у немогућу ситуацију да мора да
казни пола милиона својих грађана, држава је преко три посланика владајуће већине последњих дана фебруара поднела захтев да се рок продужи до
5. марта 2022. године.

Хоће ли тих пола милиона
грађана, власника оружја, до
тада испунити своју законску
обавезу?
Неће!
„Није то први пут да донесемо закон, а нисмо у стању да
га имплементирамо јер немамо административних капацитета, или грађани нису о томе
довољно обавештени”, рекао је
Алек сан дар Сте ва но вић из

налне асоцијације за оружје,
чији је циљ „уједињење свих
правних субјеката и физичких
лица која легално долазе у контакт са оружјем”, кажу да је
процедура обимна и непотребна и да закон тежи разоружавању грађана.

Странке модерне Србије, подржавајући предлог за продужење рока, уз напомену да
по сао убу ду ће тре ба бо ље
планирати.
Није, међутим, ствар само у
планирању. Биће да су разлози одбијања грађана да поступе по овом закону сложенији.
Од усвајања Закона 2016. године, наиме, власници оружја
(реч је о 650.000 грађана који
поседују 950.000 комада дугих
или кратких цеви) негодују због
обимне процедуре и високих
такси. Представници Нацио-

листа у полицијску станицу донесе оружје на увид, као и старе исправе. Поред тога, мора
доставити потврду да против
њега није покренут кривични
поступак, као и лекарско уверење о способности за држање
и ношење оружја. Саставни део
поступка биће и документ који доказује оправдан разлог за
поседовање оружја.
Оправдан разлог је другачији у односу на ватрено оружје
које се поседује. Примера ради, уко ли ко не ко по се ду је
ловачку пушку или карабин,

Процедура и трошкови
Власник оружја је у обавези да
при ли ком за ме не ору жног

мораће да приложи уверење о
положеном ловачком испиту
или копију ловне карте. Уколико је оружје намењено спорту, мораће да се приложи потврда о чланству у неком од
стрељачких клубова.
С друге стране, уколико су
пиштољ или пушка намењени
за личну безбедност, власник
је обавезан да „на записник”
да изјаву којом тврди да му је
због посла или других околности сигурност угрожена. Све ће
пратити и теренска провера полиције, пре издавања дозволе.
Што се трошкова тиче, издавање новог оружног листа
кошта 1.500 динара (600 динара је образац који израђује
Завод за израду новчаница, а
900 динара накнада за трошкове израде). Они који поседују
оружје са олученим цевима (пиштољи, револвери и карабини)
морају уплатити и републичку
таксу од 5.360 динара. Уз ове
трошкове, треба урачунати и
лекарско уверење, као и потврду о некажњавању.
Законом је такође укинуто
трофејно оружје, којег у Србији уопште није мало – било је
регистровано 63.558 комада.
Уз додатне трошкове, могуће
је превести га у „обично” или
колекционарско. Или га поклонити МУП-у.
У неким од коментара ове
одредбе Закона у медијима наводило се да су наредбу да предају оружје које поседују у кућама на овим просторима издавали Немци 1941.
Р. П.

„ПАНТРАНСПОРТ” ЈОШ НЕ УПРАВЉА ЈАВНИМ ПРЕВОЗОМ

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
Ср би је, Оп ште бол ни це
Панчево и са Института
„Дедиње” у Београду.
Та ко са да ко ри сни ци
услуга Завода „Панчевац”
имају прилику да суботом
ураде ултразвучни преглед
абдомена и мале карлице,
који обавља радиолог др
Жељка Ковачевић из Клиничког центра Србије.

АКЦИЈА
КОМПЛЕТАН
УРОЛОШКИ ПРЕГЛЕД
Цена: 2.500 дин
УЛТРАЗВУЧНИ
УРОЛОШКИ ПРЕГЛЕД
Цена: 2.500 дин
ПАКЕТ: ОБА ПРЕГЛЕДА
Цена: 4.500 дин

Нови аутобуси ту, али нема возача
Приватници још нису
добили дозволе за
неке линије, а много
радника жели да оде
Иако је својевремено најављено да ће јав но-при ват но
партнерство у Панчеву, оно у
сфе ри јав ног пре во за, профункционисати 1. марта, датум када ће нова превозничка фир ма „Пан тран спорт”
сменити АТП, одложен је за
почетак априла.

ВЕСТ ИЗ НСЗ-а

Успешан крај обуке
незапослених жена
Додела цертификата полазницима обука за кројење и
шивење, геронтодомаћице и
административно-техничке
секретаре, које је организовала панчевачка филијала
Националне службе за запошљавање, уприличена је у
четвртак, 27. фебруара, у
просторијама те филијале.
Све три обуке је спровела
Мокрогорска школа менаџмента са ангажованим подизвођачима из Панчева, а
кроз програм је прошло укупно двадесет пет дугорочно
незапослених лица с нижим
квалификацијама.
Цертификате је полазницима поделила Јелена Шиник, в. д. директора филијале НСЗ-а.
– Наша филијала је током 2019. године организовала укупно пет обука за тржиште рада, Ми на овај начин помажемо незапосленима, и то највише женама, да лакше дођу до посла
код одређеног послодавца
или да започну сопствени
посао – истакла је Јелена
Шиник.
Д. К.

Појавила су се два проблема: први је да још нису добијене дозволе за неке линије, међу којима је најбитнија она за
Београд. Друга невоља је неочекивано висок проценат радника АТП-а који су се изјаснили за одлазак из фирме уз отпремнине.
– Кад фирма почне да ради,
биће потписани уговори с новим послодавцем, а након тога људима који буду вишак или
буду желели да иду биће исплаћене отпремнине. Новац је

ПОЗИВ ЗА ГУРМАНЕ

Фестивал
руске салате
У организацији Друштва српско-руског пријатељства „Доситеј Обрадовић”, у суботу, 7.
марта, у просторијама КУД-а
„Шандор Петефи” у Улици цара Лазара 19 – у 17 сати за такмичаре и у 19 сати за посетиоце – почеће Осми међународни фестивал руске салате у
Панчеву. Циљ кулинарско-културног догађаја је промовисање овог, за многе народе националног специјалитета, јединственог по томе што га свако
спрема по свом рецепту. С. Т.

обезбеђен за исплату отпремнина оном броју људи који је
и планиран у самом пројекту,
а ако их буде било више, мораћемо да тражимо додатна
средства у буџету – казао је
Павлов, уз напомену да је планирано да оду 123 запослена
од укупно око триста.
Како сазнајемо, власници
нове фирме возачима и механичарима нуде уговоре у којима се обавезују да ће свима
ко ји пре ђу из АТП-а у
„Пантранспорт” (и самим тим

ВАЖНО ПРИЗНАЊЕ

Доказан квалитет
Опште болнице
Након што је тим спољашњих
оцењивача Агенције за акредитацију здравствених установа Србије (АЗУС) средином децембра прошле године спровео процедуру оцењивања рада панчевачке Опште
болнице, стигло је коначно и
њихово мишљење: Болница
је задовољила прописане стандарде и добила реакредитацију на максималан период,
који износи седам година.
Претходни, и уједно први
пут, болница је акредитацију добила 2016. на период
од три године.
– У међувремену смо реновирали Интернистички блок,
подигли квалитет и квантитет услуга, проширили „асортиман” и повећали број оперативних захвата. Верујем да
ћемо са истим еланом наставити и убудуће, на шта нас
ова акредитација и обавезује
– истакао је др Слободан Овука, директор Болнице.
Њему је документ о реакредитацији, у уторак, 3. марта, уручио Владо Давковски,
шеф одсека за акредитацију
у АЗУС-у.
Д. К.

одустану од отпремнина) после пет година рада исплатити накнаду у висини садашње
отпремнине.
Градоначелник је рекао и да
су нови аутобуси, који су једна
од обавеза приватника-концесионара, већ набављени. Ипак,
они се неће појавити на панчевачким улицама док „Пантранспорт” не обезбеди довољан број квалификованих радника, пре свих возача. А када
ће се то и догодити, тешко је
проценити.
С. Т.

„БРОЗЕ”

И „Панчевац” у
временској капсули
Камен темељац за прву фабрику и развојни центар немачке компаније „Брозе” у Србији биће положен у петак, 6.
марта, у панчевачкој северној
индустријској зони.
Компанија „Брозе” започела је реализацију капитално
интензивне инвестиције у Панчеву, чија је вредност 180 милиона евра и која ће отворити
1.100 нових радних места у
нашем граду.
Полагању камена темељца
присуствоваће власник компаније Михаел Стошек и председник Србије Александар Вучић, а током ње ће за будућност бити положена и временска капсула. Њен садржај је
одредио менаџмент немачке
компаније, а на молбу градоначелника Саше Павлова у временској капсули ће се наћи и
издање „Панчевца” које држите у рукама.
„Брозе” је по величини четврта породична компанија на свету. У њој има 26.000 запослених у 24 државе. Свако друго
возило у свету садржи бар један
„Брозеов” производ.
С. Т.

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 хема то ло шко-би о хе миј ској
лабораторији те установе
пацијенти већину верификованих, контролисаних и
сумираних резултата могу до би ти за све га сат
времена.
У Заводу ће ускоро почети да се проводи и амбулантна хирургија, а све
интервенције, као и додатне хируршке и консултативне прегледе обављаће др Горан Додевски, спе-

Прегледе обавља др НЕБОЈША ТАСИЋ
Општа болница Панчево

Прегледи се врше
САМО СУБОТОМ
Заказивање

радним данима 7–14
путем телефона 013/21-90-900

Такође суботом, заин- цијалиста абдоминалне хитересовани могу да ураде рургије из Опште болнице
и све врсте ултразвучних Панчево.
Због свега овога не чуди
прегледа срца, а ускоро
ће се у Заводу „Панче- чињеница да све већи број
вац” радити и преглед сон- Панчевки и Панчеваца бидом преко једњака (ТЕЕ). ра Завод „Панчевац”, поИ за ове услуге ангажо- себно онда када је неопван је један од водећих ходно урадити прегледе и
стручњака у тој области – анализе на једном месту и
dr sc. med. Слободан То- добити резултате што пре.
С тим у вези,
мић, кардиолог,
треба подсетидок тор ме ди ти и на то да се
цинских наука
у Заводу, прии магистар кармера ради, све
ди о ло ги је са Телефон за
врсте лекарских
Института „Де- информације:
уве
рења издају
диње”.
013/21-90-900
за максимално
Суботом спедва сата.
цијалистичке
Као и увек до сада, и
ОРЛ прегледе ради др Горан Митевски из панчевач- овог месеца су у Заводу
ке Опште болнице, ендо- за клијенте осмишљени и
кринолошке др Гордана Ве- нови пакети услуга по изљовић, такође из Опште узетно повољним ценама,
болнице, а уролошке њи- а више о томе, као и о дохов колега из исте устано- датним погодностима које
ве 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 страДома здравља Палилула. нама актуелног броја наКао што је већ наглаше- шег 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 013/21тем телефона 013/21-90- 90-903, а новости пратите
и на сајту www.zavodpan900 и 013/21-90-903.
Сваког радног дана у За- cevac.rs, као и на „Фејсбук”
Д. К.
воду „Панчевац” могуће је страници Завода.
ПРОМО

4

ПОЛИТИКА
КОНЦЕПТ

Често се у последње време цитира мисао Иве Андрића
„у ћутању је сигурност”, која је, како ствари стоје, релативно добро прихваћена у нашој академској заједници,
али и у целокупном друштву. Као у оној песми која
описује период нацистичке Немачке: када су дошли по
комунисте, Јевреје, социјалдемократе и синдикалце, ја
сам ћутао, јер им нисам припадао, због чега сам мислио да сам сигуран. Али када су дошли по мене, више
нико није преостао да се побуни. Мислим да се то и овде дешава. Ћутање је одобравање, саучесништво.
(Професор Филозофског факултета у Београду Огњен Радоњић, „Ал Џазира”, 2. март)
* * *
За мене остаје велика мистерија због чега управо најексплоатисанији, лумпенпролетери, најсиромашнији окрећу леђа левици. Велико је питање шта ће бити с Београдом. Куда ће кренути? У променама политичког система деведесетих година Београд је играо ретроградну
улогу, сад му се пружа шанса да се прикључи осталим
главним градовима. Имам утисак да су грађани Београда чврсти у својим намерама, бојим се, међутим, да
партије нису у стању да изађу с модерним урбаним програмима. Већина опозиционих странака се заглибила у
прошлости, с којом напросто не зна шта да ради.
(Писац Ласло Вегел, „Аутономија”, 1. март)
* * *
То је слика Србије данас. То је слика заоштрених односа, где нема никаквог дијалога власти и опозиције и где
се страсти само продубљују, што мислим да је веома
лоша и опасна ситуација. „Друга Србија” није никаква
организована опозиција... Овде је тај појам патриотизам толико компромитован и управо су га највише компромитовали они који себе сматрају патриотама. Они
нису патриоте – они су или популисти или екстремни
националисти. Ми у српском друштву видимо све више
таквих појава и управо на такве ствари покушавају да
укажу људи који су критични према овом режиму.
(Писац Филип Давид, DW, 28. фебруар)
* * *
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ГРАД ИМА И СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКИ САВЕТ

ЗА ЧИЊЕНИЧНО УТЕМЕЉЕН ДИЈАЛОГ
Биће разматрано
како рад локалне
самоуправе утиче
на послодавце и
на запослене
После неколико месеци, колико је било потребно да се формира панчевачка Унија послодаваца, 28. фебруара, у Градској управи, градоначелник Панчева Саша Павлов и представници синдиката и Уније потписима су на конститутивној
седници оверили стварање Социјално-економског
савета Града Панчева.
Том догађају су присуствовали Милојица Живковић, председавајући Покрајинског социјално-економског савета, Љубисав
Орбовић, председник Савеза самосталних синдиката Србије, Милош Симић, потпредседник Уједињених гранских синдиката „Независност”, као
и први људи унија послодаваца Србије и Војводине: Милош Ненезић и Владимир Лалошевић.

Бодирога председник
На радној седници, коју је отворио Павлов, верификована су
најпре имена чланова и заменика чланова Савета. Затим, за
првог председника с једногодишњим мандатом изабран је Миланко Бодирога, потпредседник
Савеза самосталних синдиката
града Панчева и општина, а за
секретара Бојан Петров, дипломирани правник из Градске

управе. Уз то, усвојени су Пословник о раду и Оријентациони план рада за ову годину, а
Савет је донео и закључак о активном учешћу овог тела у организацији Сајма запошљавања.
Сви говорници су истакли да
очекују од Савета да решава
конкретне проблеме у односима између синдиката, послодаваца и локалне самоуправе.

ових трију страна, које ће међусобно да размењују информације из својих сектора, што
ће бити важно за креирање и
доношење одлука локалне самоуправе.
Социјални партнери с нивоа
Републике и Покрајине сложили су се да је ово корак унапред када се ради о координацији трију страна. Милојица

У том смислу, градоначелник
Павлов је изразио наду да ће
„ово тело бити функционално
и радити у континуитету”, а затим додао:
– Формирање Савета је веома значајно за социјални дијалог који ће се водити између
партнера. На седницама ће бити разматрано како то рад локалне самоуправе утиче и на
послодавце и на запослене. Мислим да ће се садржајно водити потпуно нов, чињенично утемељен и јако битан дијалог

Живковић је казао да је у Војводини формирано тек десетак локалних социјално-економских савета од 44, колико
би требало да их буде. И чланови Републичког социјалноекономског савета од панчевачког очекују иницијативе и
мишљења, посебно када су у
питању нови предлози закона,
подвукао је Љубисав Орбовић,
а Милош Симић је истакао важност социјалног дијалога у
процесима као што су јавнопри ват на парт нер ства и

приватизације у комуналном
сектору.

Кратка историја
Градско веће, Унија послодаваца града Панчева и представници репрезентативних синдиката – Савеза самосталних синдиката и УГС-а „Независност”
16. августа прошле године закључили су Споразум о оснивању, деловању и начину рада Социјално-економ ског са ве та гра да
Панчева. Он је основан
и делује ради остваривања демократског трипартитног дијалога о социјалним и економским питањима од заједничког
интереса за учеснике у
закључивању споразума.
Као посебно битни циљеви тада су наглашени
размена мишљења и информација и заузимање
заједничких ставова према питањима из надлежности органа локалне
самоуправе која утичу на
положај запослених, послодаваца и грађана, развој и унапређивање колективног
преговарања на нивоу града, помоћ у развоју дијалога између
послодаваца и синдиката, праћење стања и разматрање питања
у вези с политиком запошљавања, заштитом радне и животне
средине, као и здравствене и социјалне заштите и сигурности,
решавање евентуалних спорних
питања између социјалних партнера мирним путем...
Дванаесточлани савет чине по
четири представника Градског
већа, послодаваца и синдиката.

НА СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ ГРАДА

Именована Изборна комисија
Издвојено још новца
за АТП
* * *
Једна од великих опасности у којој се наше друштво
налази јесте релативизација ситуације у којој се налазимо. Мислим да политика не сме да нас не занима.
Што се тиче власти, мислим да је већ јасно да се они с
нама играју, али опозиција је мене лично довела на
ивицу тога да кажем „мене политика не занима”... Најважније је како се ви осећате и како легнете да спавате
и како знате сами са собом шта радите.
(Редитељ Војкан Арсић, телевизија Н1, 3. март)
* * *
Ми немамо демократско искуство и демократску политичку културу. То видимо већ из тога како смо лако
испустили слободе које смо имали, како трепнули нисмо кад су се укидале прве емисије и уводила цензура,
како смо брзо успели да се уплашимо, како смо се брзо
корумпирали и опет обгрлили партијску државу... Све
то, уз нашу несрећну недемократску историју, показује
да нам је друштво слабо, да не пружа отпор, да је сувише сиромашно и лако поткупљиво. Уз то, много пута
смо већ показали да овде превладава ауторитарна политичка култура, која тражи вођу, јер је тако лакше, јер
онда нема ризика, нема одговорности коју демократија захтева: вођа ће одлучити.
(Историчарка Дубравка Стојановић, „Време”, 27. фебруар)
* * *
Прича о дечаку Мухамеду за мене је била само повод
да направим филм о ксенофобији која је завладала
светом. У Италији је посебно изражена. И код нас се
мигранти све више сусрећу с мржњом. Заборављамо да
се из Србије у последње време иселио велики број људи, који су сада негде у свету имигранти. Италија је
својевремено била земља исељеника. Мигрантска прича није готова нити ће, бојим се, икада бити готова.
Морамо да схватимо да мигрантске кризе изазивају
немаштина, глад, ратови за које многи обични људи
нису ни најмање криви. Најгоре од свега је управо то
да су многа друштва опијена све више идејама разних
тоталитарних вођа који народу обећавају куле и градове, а за све неуспехе криве некога другог, често и мигранте. Спремни смо да окренемо главу од туђе патње
и наставимо својим путем. Емпатија све више нестаје.
Завладала је похлепа на свим нивоима. Лично сам уверен да ће нестанак емпатије и та болесна похлепа срушити ову цивилизацију.
(Редитељ Горан Паскаљевић, „Блиц”, 3. март)

На захтев градоначелника Саше Павлова 28. фебруара је
одржана хитна седница Скупштине града Панчева. Разлози
хитности су измене финансијских планова ЈКП-а АТП за период од 1. јануара до 30. јуна и
неопходност именовања изборне комисије града.
Председник панчевачког парламента Тигран Киш отворио
је седницу обавештавајући одборнике да је председник одборничке групе СНС-а доставио допис о иступању Станка
Богосављева и Игора Ставреског из ње, као и да су одборничкој групи СПС–ЈС–ДПМ
приступили Срђан Гламочанин
и Горана Петровић, о чему су
га известили и ти одборници.

Ипак, шест дана касније Гламочанин нас је информисао да
је оверио изјаву у којој стоји
да ће убудуће наступати самостално. Још четворица одборника иступили су из СНС-ове
групације и формирали одборничку групу „За социјално одговорно Панчево”.
Што се планова АТП-а тиче,
Павлов је у допису Кишу навео да су чланови Градског већа на седницама 13. и 26. фебруара изнели мишљење да одборници могу да дају сагласност на измене програма пословања и финансијског плана
АТП-а за наведени период. Тим
изменама предузеће је извршило корекције у планираној маси зарада, јер још нису „легле”
плате за први месец ове године, а маса планирана у важећим документима није довољна, па је град због несметаног

обављања јавног превоза путника у обавези да финансијски помогне рад фирме.
За реч се јавио опозициони
од бор ник Де јан Јо ва но вић
(„Слободно Панчево”), који је
за говорницом рекао да је „нови власник АТП-а у програму
пословања за текућу годину наја вио би ланс успе ха од
2.500.000 динара, што може да
се деси само под условом да
Град издвоји 80 милиона динара за регресиране категорије и 45 милиона ’текућих’ донација, и то из прошлогодишњег буџета, док се тек очекују нове дотације”.
– Поставља се питање која
је сврха приватизовања АТП-а
ако грађани и даље морају да
дотирају ново предузеће, а оно,
уз гред, на ја вљу је по ве ћа ње
профита и на основу уклањања нелегалног превоза с којим

Панчево и његове институције
нису могле да се изборе – закључио је Јовановић.
Измене планова су усвојене,
а одборници су имали још два
посла: да разреше стару и именују нову изборну комисију града Панчева. Нови председник
тог тела постао је Милан Балчин на предлог одборничке групе СНС-а, а његов заменик Дејан Савић, ког су кандидовали
СПС–ЈС–ДПМ. Именовано је
још по дванаест чланова и њихових заменика, а међу њима
има и оних које су предложиле одборничке групе „Слободно Панчево”, „За социјално одговорно Панчево” и „За наше
Панчево”, како би састав Изборне комисије одражавао онај
скупштински.
Секретар Изборне комисије
је Слађана Фератовић, а њен
заменик Дарко Аутишер.

НОВА КОАЛИЦИЈА У ГРАДУ

„Панчевачки фронт” излази на изборе
Као у још неколико градова у
Србији, и у Панчеву ће само
на локалним изборима кандидати бити удружене политичке организације грађанске оријентације. Лига социјалдемократа Војводине, „Толеранција Панчево” и део одборничке
групе „Слободно Панчево” из
садашњег скупштинског сазива створили су групу грађана
„Панчевачки фронт”.
Његови циљеви су, како је
могло да се чује на конференцији за новинаре 3. марта у
просторијама ЛСВ-а, окупљање гласача грађанске оријентације како би после избора
„Фронт” покушао да кроз институције система изврши корекције погрешних одлука власти, као и да понуди решења
проблема Панчеваца на које се
не обраћа довољно пажње.

Дејан Јовановић, одборник
„Слободног Панчева”, казао је
да се на изборима 2016. године у Панчеву преко 20.000 гласача определило за неку од грађанских опција. Додао је:
– Сматрамо да је неопходно
по ну ди ти гла са чи ма ко ји

мисле да је прави пут промена онај кроз институције, а не
преко улице и револуције, опцију која ће сигурно и одговорно заступати ставове грађана. Ако ова група грађана
освоји довољан број гласова за
улазак у институције, а недо-

вољан за самостално формирање власти, имаћемо довољно снаге да конструктивно утичемо чак и на одлуке које су
од највећег животног значаја
за овај град.
Он је на крају подсетио на
то да с трећином од укупног
броја одборника у локалном
парламенту (24 у панчевачком
случају) одборничка група може самостално да сазове седницу Скупштине града и да
тражи да се испитају проблематичне одлуке градске власти, што је коришћено на почетку актуелног сазива.

Страну припремио

Синиша
Трајковић
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УОЧИ УПИСА ОСМАКА У СРЕДЊЕ ШКОЛЕ

ВОДИЧ ЗА ПРЕЖИВЉАВАЊЕ УПИСНЕ ГРОЗНИЦЕ
Осмаци би у пекаре,
медицинаре, фризере,
нико неће у зидаре и
цвећаре, док су гимназије
и даље веома популарне
у великим градовима

програмера, и за јаче четворогодишње смерове у стручним школама.
Последњих година, с доласком немачких компанија ZF и „Брозе” и
модернизацијом панчевачке Рафинерије, уписна политика у Панчеву
се мења и све више осмака се опредељује за електротехничку и машин-

још једно одељење мехатроничара –
смер који је веома атрактиван осмацима који не желе да студирају, већ
да раде.

Шта се тражи у Србији
У Србији се, према речима струке,
као и претходних година, очекује нај-

Анализа досадашњих уписа у средње
школе показује да у мањим местима
влада интересовање за занимања с којима се одмах може наћи посао. Сви
желе да буду медицинске сестре, неговатељи, IT стручњаци, мехатроничари, авио-механичари, кувари и конобари, али и пекари и фризери, у
већим градовима је навала на гимназије, а нико неће да се школује за керамичара, паркетара, стаклоресца, водоинсталатера и зидара.
Тржиште рада, дакле, поступно и
код нас реформише образовни систем, јер се многи смерови, нарочито
у средњим стручним школама, због
не за ин те ре со ва но сти осма ка га се.
Атрактивна и добро плаћена занимања код нас и у иностранству диктирају уписну политику јер се већина осмака, односно њихових родитеља, опредељује управо за њих.

ску струку јер је на тржишту рада велика потражња за свршеним електротехничарима и машинцима. То
се нарочито односи на мехатроничаре, па је стога прошле године Министарство просвете омогућило панчевачкој Машинској школи да упише

МА ЛА МА ТУ РА ПО ЧИ ЊЕ 27. МАР ТА
Ученицима осмог разреда примакао се пробни завршни испит, па би морали да добро загреју столицу и освоје што више бодова, посебно ако
желе да упишу неки IT смер, медицину или гимназију, с обзиром на то
да се на овим профилима очекује и највећа навала.
Мали матуранти полагаће пробни завршни испит у петак 27. марта и у
суботу 28. марта, а завршни испит у среду 17. јуна, у четвртак 18. јуна и
у петак 19. јуна.

већа навала на медицинске школе,
IT, гимназије, али и угоститељско-туристичке. Међу клинцима су изразито популарни и смерови за пекаре,
куваре, масере и женске фризере. Према речима струке, у већим градовима, као што су Београд, Нови Пазар,
Параћин и Јагодина, највеће интересовање влада за здравственог радника. Медицинске школе су веома примамљиве деци и популарне су и у неким мањим градовима, а ту је за упис
потребно више од 90 поена. Популарни смерови су фармацеутски техничар, физијатар и медицинска сестра.
На другом месту су електротехничке
школе и у њима смерови за техничара информационих технологија, администратора мреже и техничара

Држава се неће тако лако одрећи заната, па је у току припрема за увођење двогодишњих занатских смерова
у српски образовни систем. Поред
тога, дуални систем је наишао на
одобравање привреде, па је све више
привредника који желе да потпишу
уговоре о стручној пракси са средњошколцима. Ове године у трку за
панчевачке ђаке укључује се и ZF, па
ће од наредне школске године на
праксу у погоне ове немачке компаније кренути и ђаци наших стручних школа.
Уједно, док чекамо да се у Панчеву изгради један од седам најављених тренинг-центара у Србији у којима ће се обављати и преквалификација и доквалификација радне снаге за потребе не само северне индустријске зоне, било би добро да на
нивоу Панчева заживи програм професионалне оријентације и да се о
трошку Града обави професионално
тестирање свих панчевачких осмака, ка ко би на ши осма ци што
квалитет ни је, у скла ду са сво јим
интересовањима, склоностима и способностима, одабрали будућу професију. Градски буџет је тежак преко
пет милијарди и ако има за промоцију града на светским тркачким
стазама, онда би требало да има пара и за професионалну оријентацију
малишана.

НИС-ов ПРОГРАМ „ЗАЈЕДНИЦИ ЗАЈЕДНО” 2020. ГОДИНЕ

Да нам деца буду безбеднија и паметнија
Нафтни гигант поклања
114,5 милиона динара
српским школама
Конкурс отворен до
17. марта
У жељи да допринесе безбедности деце у школама и унапређењу квалитета образовања у Србији, компанија
НИС је 25. фебруара потписала Меморандум о сарадњи с Министарством
унутрашњих послова и Министарством просвете, науке и технолошког
развоја Републике Србије. Тог дана
су потписани и споразуми о сарадњи
између компаније НИС и локалних
самоуправа – партнера програма друштвене одговорности „Заједници заједно”. Руско-српски нафтни гигант
ће ове године кроз овај програм у развој дванаест локалних заједница у којима послује уложити 114,5 милиона
динара у основне и средње школе.
Васпитно-образовне установе у Београду, Новом Саду, Пожаревцу, Нишу, Чачку, Зрењанину, Панчеву, Кикинди, Кањижи, Новом Бечеју, Србобрану и Житишту добиће новац да
купе савремене безбедносно-информационе системе и опрему неопходну за дигитализацију наставног програма, како би се повећала безбедност деце у школама и омогућили бољи услови за стицање нових знања и
вештина.
Тим поводом је у Палати „Србија”
у Београду организована свечаност
којој су присуствовали Кирил Тјурдењев, генерални директор компаније

Страну припремиo

Зоран
Станижан

Спој креативности,
знања и ентузијазма
У Основној школи „Стевица Јовановић” у Панчеву 27. фебруара одржан је Први фестивал науке. Кроз
презентације, добро осмишљене
огледе, квизове и игрице ученици
су приказали стечена знања из биологије, хемије, физике и географије, приближивши на тај начин
својим вршњацима свет природних наука.

Шанса за Панчево

Мехатроника за будућност
И у Панчеву је таква ситуација. Гимназија, Медицинска, Електротехничка, Економска и Машинска немају
проблема с мањком ученика, док је
судбина појединих смерова у Техничкој и Пољопривредној школи под знаком питања.
Када је реч о квалитету ученика,
добри ђаци у нашем граду углавном
се опредељују за Гимназију, нарочито за но во фор ми ра но оде ље ње

рачунара. Те две школе су доминантне, а малим матурантима је занимљива и Ваздухопловна академија у Београду, смер техничар за безбедност
саобраћаја и авио-техничар, где се
пријави њих седам на једно место.
Разлог је тај што МТУ, светски лидер
у авио-индустрији, отвара погон у Старој Пазови.
На четвртом месту тражених школа у Србији су угоститељство и туризам. У великим градовима, као што
су Ниш, Београд, Нови Сад и Крагујевац, популарне су и гимназије. Трећа београдска гимназија је изузетно
популарна и ту је за упис потребно од
90 до 96 поена, а затим Четрнаеста
гимназија.

ФЕСТИВАЛ НАУКЕ У
ОШ „СТЕВИЦА ЈОВАНОВИЋ”

НИС, Небојша Стефановић, министар
унутрашњих послова, и Младен Шарчевић, министар просвете, науке и
технолошког развоја. Присутнима су
се на свечаности обратили и Александар Антић, министар рударства и
енергетике Србије, као и Зоран Радојичић, градоначелник Београда.

Партнер државе
У свом обраћању Кирил Тјурдењев је
рекао да је НИС од 2009. године кроз
програм „Заједници заједно” реализовао готово хиљаду пројеката и да
је у развој српских локалних самоуправа уложено више од милијарду
динара.
– Потребе заједнице сагледавамо
у реалности данашњице, али увек с
погледом у будућност. У партнерству
с Владом Србије и локалним самоуправама одређујемо и приоритете.
Прошле године је то било здравље
деце, о којем ћемо, наравно, и даље
бринути. У овој години наш фокус
остаје на младима. У сарадњи с министарствима просвете и унутрашњих

послова, подржавамо дигитализацију у образовању и унапређење безбедносних система у школама – рекао је Тјурдењев.
Не бој ша Сте фа но вић, ми ни стар
уну тра шњих по сло ва, за хва лио је
НИС-у што пружа допринос тежњама Републике Србије да подигне квалитет живота грађана наше земље и
истакао да компаније треба да буду
друштвено одговорне и покажу да,
сем стицања профита у Републици
Србији, умеју и да уложе у локалне
средине и допринесу квалитетнијем
животу мештана. Младен Шарчевић,
министар просвете, науке и технолошког развоја, на свечаности је истакао да је улагање у образовање доказ да је компанија НИС окренута
деци и да је важно што НИС увек пита шта је потребно и неопходно, како би што боље одговорио на потребе заједнице.

Шта школе могу да купе
У НИС-у истичу да је образовање
стуб развоја сваке земље, који почи-

ње од најмлађег узраста, а да су савре ме ни тех нич ки и тех но ло шки
услови омогућили да развој образовног процеса буде све уједначенији и
да сваки ученик има једнаке услове
за стицање знања и вештина, без обзира на место у којем живи. Поред
тога, у НИС-у сматрају да је поред
унапређења наставног процеса важно и да школа буде место где се
сви осећају сигурно и зато ће ове године помоћи школама да набаве дигиталне пакете (интерактивна табла,
пројектор, лаптоп и сталак за лаптоп и пројектор), таблете и рачунаре за ученике, опрему за информатичке кабинете, системе за видеонадзор. НИС ће финансирати и унутрашње сређивање учионица у којима ће бити инсталирана дигитална опре ма за на ста ву (мо лер ски
радови, замена инсталација, унутрашње санирање влаге, прокишњавања, замена врата, прозора, набавка
клупа, столица, катедри, ормарића
и слично).
Вредност пројекта мора бити у распону од 750.000 до 2.500.000 динара, а за наш град укупно петнаест
милиона динара. Финансијска средства биће уплаћена након потписивања појединачних уговора с носиоцима пројеката, а све активности
предложене пројектом морају се реализовати до 31. децембра 2020. године. О избору пројеката који ће бити подржани одлучиваће Комисија
састављена од представника Министарства унутрашњих послова, Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије,
локалне заједнице и компаније НИС.
Сви услови и пропозиције јавног конкурса „Заједници заједно”, који траје до 17. марта, налазе се на сајту
www.nis.eu/zajednici-zajedno, а резултати конкурса биће објављени до
22. априла.

Ђаци су били у прилици да виде
како функционише систем органа
за варење, а како за циркулацију,
да науче шта је „слонова паста” која настаје услед распада водоникпероксида, да виде „духа из боце”
итд. Лаборанти и предавачи су показали висок ниво знања и вештина и пуно љубави и ентузијазма.

ТЕСТИРАЊЕ ЧЕТВРТАКА
У ЧИТАЊУ

Каква нам је култура
читања
Панчевачки четвртаци ће ове године први пут учествовати у међународном истраживању PIRLS (The
Progress in International Reading Literacy Study) којим се процењује
ниво читалачке писмености и разумевања текста. У појединим нашим основним школама биће одржано пробно тестирање овог месеца, али то је само део припрема за
главно тестирање, које ће бити реализовано у марту следеће године.
Тиме ће се наша држава придружити интернационалној студији која се спроводи сваке пете године.
Окосница истраживања је мерење и упоређивање развоја читалачких компетенција десетогодишњака у систему основног образовања.

„НИКОДЕНТ МЕДИК”

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

Како се спасава мозак

Пише:
др Мирослав Тепшић
Најава новог организационог
модела збрињавања акутног
можданог удара у Србији, а
по угледу на онај који се примењује код инфаркта срца, мотивисала нас је да кажемо нешто више о можданом удару
и значају његовог брзог препознавања и лечења. У нашој
земљи акутни мождани удар
представља први узрок смрти
код жена, а други код мушкараца. Ако се овим подацима
додају статистике о великом
броју инвалидности који настаје после инфаркта мозга,
јасан је његов значај по здравствене, социјалне и економске прилике једне земље.
Немерљив је значај референтних центара који примењују савремене методе успостављања циркулације у запушеним крвним судовима
срца после акутно насталог
срчаног инфаркта. Служба
хитне медицинске помоћи
Панчево била је у прилици
да брзим препознавањем инфаркта и брзим транспортом
до ових установа помогне стотинама пацијената да сачувају своје срце и наставе квалитетан живот. Када је акутни мождани удар у питању,
не можемо да се похвалимо
истим резултатима и зато ће

ова нова иницијатива бити од
изузетног значаја за ту категорију пацијената, као и за
друштво у целини. Треба нагласити да су четири петине
можданих удара такозвани
исхемијски, који се у великом проценту могу решавати
тромболизом. Једна петина
су хеморагијски код којих долази до крварења у мозгу.
Циљ успостављања циркулације у крвном суду мозга с
формираним тромбом је спасавање можданог ткива које
је изгубило функцију, али је
до вољ но ви тал но да се та
функција у целости поврати.
Дакле један део оштећеног
мозга ће формирати ожиљак,
а други део ће се потпуно опоравити. Да би се то десило,
потребна је ова врста интервенције, и то у року до четири и по сата. Што је интервенција бржа, шансе за потпуни опоравак су веће. Наравно, и мање неуролошке
последице су далеко прихватљивије од оних које проузрокују тешку инвалидност.
Зато се трудимо да препознамо прве знаке можданог удара што пре. Посебну пажњу
посвећујемо пацијенту са изненадно насталом слабошћу,
одузетошћу или утрнулошћу
једне стране тела (лице, рука, нога), изненадном конфузношћу или сметњама у говору, као и разумевању говора, изненадним сметњама вида, вртоглавици или губитку
равнотеже. Често је присутна
и нагло настала главобоља
праћена мучнином. Брзо препознавање можданог удара је
први велики корак у лечењу
ових пацијената. Следећи кораци су брзи транспорт, примена тромболизе уколико је
она индикована и на крају
одговарајућа рехабилитација
која треба да оспособи пацијента за самосталан живот.

КОЗМЕТИЧАРСКО ЋОШЕ

Радио-таласи у
служби лепоте

Пише: Бојана Ћорлука,
козметичар
Радио-таласи се у козметици примењују за: стварање колагена, смањење бора, подизање и затезање опуштене коже, стварање фибробласта,
подстицање циркулације, регенерацију постојећег колагена, освежавање коже с дуготрајним резултатима, као и
за уклањање целулита.
Принцип рада радио-таласног апарата базира се на коришћењу биполарне енергије РФ, односно селективне
термолизе у сврху загревања
дубљих слојева коже (не дуже од десет секунди), што
узрокује фрагментацију (дељење) колагена и тако га подстиче на стварање. Стимулацијом колагена и еластина

Страну
припремила
Драгана

Кожан

попуњавамо боре из унутрашњости, а самим тим се кожа затеже и нестаје опуштеност лица.
Колаген је главни протеин
везивног ткива и чини 25%
његове укупне масе. Једна је
од најдужих влакнастих структура и има велику моћ растезања и враћања у првобитно
стање. Колаген је главни састојак хрскавица, лигамената и тетива. Његова разградња или слабо и недовољно обнављање доводе до појаве бора, опуштене коже и целулита, и доприносе старењу.
Третмани се раде у серији,
зависно од година пацијента:
од четири до шест везаних на
седам дана, а потом још два
једном месечно. Препоручује се одржавање резултата једним третманом на шест месеци. Нема временских ограничења за рад у смислу годишњег доба. Ефекат је уочљив
одмах након третмана као резултат радио-таласима изазване контракције колагена и
еластина, а драстично расте
након другог третмана, чему
доприноси интензивна синтеза колагена и еластина, подстакнута дејством радио-таласа.
Након третмана лице изгледа свежије, поправљају се
квалитет коже, хидратација и
тонус, а бришу се ситне и смањују дубоке боре. Мушкарци
су и код ових третмана у предности, јер је ефекат бољи за
25% због тестостероном стимулисане синтезе колагена и
еластина.

Петак, 6. март 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

КАКВЕ ОПАСНОСТИ КРИЈЕ ПОПУЛАРНА ДРУШТВЕНА МРЕЖА

„ТИКТОК” – АПЛИКАЦИЈА КОЈА ВАМ
МОЖЕ НАНЕТИ ТЕЛЕСНЕ ПОВРЕДЕ
„Прошле среде су два ’пријатеља’ замолила мог сина да
учествује у ’такмичењу у скоку’ које су желели да сниме.
Када је скочио, та два дечака,
који су стајали с његове леве и
десне стране, шутнула су га у
ноге, тако да је изгубио тло
под ногама и пао право на леђа и главу. Док се борио да
устане, изгубио је свест и поново пао унапред. Школски
надзорник му је притрчао у
помоћ. Док је укочено бесвесно тело мог сина лежало на
асфалту, два дечака су се смејала. Да скратим причу, дете
је у болници, има повреду главе, огреботине на лицу, озбиљне посекотине у устима и два
предња зуба на која морам да
пазим. Ово је очигледно ’ТикТок’ изазов снимљен зарад прикупљања лајкова на друштвеним мрежама” – овако гласи
статус који је на „Фејсбуку”,
заједно с фотографијама повреда свог малолетног сина
Џејсона, 5. фебруара објавила
Ва ле ри Ход сон из Ту со на у
Аризони.
Статус је јаван и може се и даље погледати на поменутој друштвеној мрежи. До сада је подељен више од 54.000 пута, има
38.000 реакција и преко 18.000
коментара подршке дечаку и
његовој породици.
Ако сте помислили да је овај
случај усамљен и да читава
прича нема никакве везе са
Србијом, начинили сте двоструку грешку. Такозвани „лом
лобање” (Skullbreaker Challenge) само је један од популарних иза зо ва на дру штве ној
мре жи „Тик Ток”, ко ја је са
платформе „Google Play” до
сада преузета више од 500 милиона пута. Нашој деци, поготово основцима, једна је од
омиљених. Иако апликација
ни је на ме ње на мла ђи ма од
тринаест година, може је инсталирати свако: довољно је
само да наведе лажну годину
рођења.

Овај дечак је био жртва изазова „лом лобање”

Још један проблем:
коментари

тако. Но ствари су очигледно
измакле контроли…

Кинески производ
Статистике показују да су корисници ове кинеске апликације, четврте по броју преузимања, после „Фејсбука”, „Инстаграма” и „Снепчета”, углавном млади узраста од шеснаест до двадесет четири године.
Њеном муњевитом успеху вероватно се нису надали ни сами креатори апликације када
су је лансирали у Кини у септем бру 2016, под на зи вом
„Doyyin”. Пре две године, спајањем с музичком апликацијом „Musical.ly”, настао је „ТикТок” и – колективно лудило је
кренуло.
Младима се, како кажу, посебно допало то што ова мрежа нуди могућност прављења
и размене кратких снимака, у
трајању од петнаест до шездесет секунди. Тинејџери на „ТикТоку” себе најчешће снимају

РЕЧ ПСИ ХО ЛО ГА: РАЗ ГО ВА РАЈ ТЕ С ДЕ ЦОМ
– Иако постоје многобројне
предности друштвених мрежа, постоје и ризици при
њиховом коришћењу, који
посебно погађају младе у
адолесцентном добу. Ексцесивно излагање садржајима
на интернету, као и коришћење друштвених мрежа
путем којих се адолесценти
идентификују с „популарним” тинејџерима повезани
су са сликом о себи и самовредновањем и често доводе до промене расположења, узрокујући анксиозност
и депресију. Поред овога,
изложеност нецензурисаним садржајима поспешује
агресију како према другима, тако и према себи, што
може бити погубно – наглашава Јадранка Грујичић Ђурић, психолог и психотерапеут из панчевачког удружења „Психогенеза”.
Поред „лома лобање”, неки
од опасних изазова на „ТикТоку” подразумевају ђускање на
прометном коловозу уз ризик
да вас удари аутомобил или пак
задатак који се ради у пару, где
једна особа лежи отворених
уста, док јој друга најпре у уста
сипа пахуљице и млеко, а потом кашиком одатле једе ову
мешавину. Наравно, изумитељи „ТикТока” нису замислили
да та мрежа функционише баш

или прихваћени ако раде овакве ствари – реална.
– Свој први видео снимила
сам за минут тако што сам само
отварала уста и „позајмила” туђи глас, што је једна од популарних алатки на „ТикТоку”. На
моје изненађење, видео је имао
триста хиљада прегледа за можда дан и по. И тако сам наставила да снимам... Сада пласирам свој аутентични садржај.
Углавном су то неки хумористични снимци, које моји пратиоци радо гледају – каже Ирена.

Наша саговорница је упутила родитељима неколико
савета који би могли да им
помогну да своје тинејџере
заштите од непримерених
садржаја на интернету.
– Требало би да родитељи нађу начин да „упосле”
адолесцента кроз различите активности или обавезе
у ко ји ма ће уче ство ва ти
сви чланови породице и да
се с њим договоре о томе
колико ће времена дневно
провести на интернету. Уз
то, важно је да се родитељи интересују за садржаје
које адолесцент прати и да
их заједно с њим процењују и вреднују. Управо на тај
на чин се пот по ма же из градња критичког мишљења и формирање идентитета код тинејџера – истакла је Јадранка Грујичић
Ђурић.
како глуме, плешу или певају,
а притом користе различите
филтере, стикере, звукове и
анимације како би едитовали
свој видео и учинили га занимљивијим.

Проблематични моменти
За разлику од осталих популарних мрежа, корисник на
„ТикТоку” не мора да има свој
профил ако жели само да гледа снимке. Ипак, уколико жели

да објављује, профил ће му бити потребан. Као што смо већ
рекли, упркос формалном ограничењу које се тиче годишта,
на „ТикТоку” се може регистровати апсолутно свако.
И ту настају проблеми: кинеска компанија „Byte Dance”,
која је лансирала ову апликацију, пре годину дана је платила казну од чак 5,7 милиона долара за илегално прикупљање података особа млађих
од тринаест година, као што
су име и презиме и адреса становања. Уз то, „ТикТоку” се у
неколико наврата спочитавало и због цензуре одређених
садржаја. Но било како било,
„ТикТок” и даље расте и на
Балкану и те како има своју
публику.

Забавна страна медаље
Једна од најуспешнијих „тиктокерки” са ових простора је
средњошколка Ирена Марковић из Црне Горе. За свега четири месеца она је успела да
сакупи чак 21.000 пратилаца.
Према Ирениним речима, изазови попут „лома лобање” и
сличних у нашем окружењу нису популарни, али је опасност
од тога да се млади поведу за
идејом да ће бити занимљиви

Без обзира на то на којој мрежи „наступате” пред публиком
и колико година имате, негативни коментари су проблем
који нећете моћи да избегнете.
– Коментари су свакакви. Доживљавала сам да ме вређају
седмогодишњаци говорећи ми
да сам ретардирана, да сам дебил и слично. Замало сам обрисала профил када су мој видео
потпуно непознати људи шеровали на „Твитеру”, где су се сви
спрдали са мном. Тада сам причала са својима и они су ме подржали у намери да наставим
да снимам. Сад више не бих
одустала, јер већ имам своју
публику, коју не желим да изневерим – закључује Ирена.

Родитељски надзор
Оно што је позитивно у вези с
„ТикТоком” јесте чињеница да
је родитељима на располагању
неколико механизама заштите деце.
Постоји, наиме, опција „Digital Wellbeing”, која омогућава ограничавање времена проведеног уз апликацију на два
сата дневно, као и спречавање
приступа потенцијално непримереним садржајима. Ипак,
имајте у виду да је, кад се пријавите на ту мрежу, ваш налог
аутоматски јаван, што значи
да свако може да види ваше
објаве, пошаље вам поруку и
користи ваше податке о локацији. Креатори ове апликације сигурно ће у наредном периоду имати пуне руке посла
како би „закрпили” сва проблематична места која су корисници уочили. Док се то не
деси, додатни опрез је свакако добродошао.

ЗЕЛЕНА АПОТЕКА

Домаћи сируп
против кашља
Сезона је грипа и прехлада, а већину оболелих, поред високе температуре,
највише исцрпљује упоран
кашаљ који не престаје.
Уколико и ви имате исти
проблем, пробајте да га решите помоћу овог старог
рецепта наших бака.
Састојци: 150 грама шећера, два децилитра воде, десетак листова ловора и две кашике сушене жалфије.
Припрема: Упржите шећер док не добије лепу браон боју, али пазите да не загори. Прелијте водом, поклопите и
кувајте док се шећер не отопи. Након тога додајте ловоров
лист и жалфију и кувајте још десетак минута. Скините с
ватре и оставите сируп у поклопљеној посуди у којој се и
кувао све док се не охлади, а затим процедите и сипајте у
флашицу или теглицу. Пијте трипут дневно по једну кашичицу пола сата пре јела.
За олакшавање тегоба код грипа и прехладе могу се користити и сирупи од белог слеза, јагорчевине, боквице и
ехинацее, као и препарати с прополисом (капи и спреј за
децу и одрасле). Чајеви од листова липе и зове олакшавају
презнојавање, а корен белог слеза и лист жалфије добри су
за испирање уста и грла.
Босиљак, лист жалфије и цвет камилице могу се користити као средства за инхалацију, док је витаминско-ароматичне чајеве од шипка и хибискуса препоручљиво пити
током дана уместо воде.
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ЗАШТИТА ОД ЕПИДЕМИЈА КРОЗ ИСТОРИЈУ

БОЛЕСТИ ДОЛАЗЕ И ПРОЛАЗЕ, КАРАНТИНИ ОПСТАЈУ
Епидемија болести Kовид-19, изазване новим коронавирусом (SARS-CoV-2),
приморала је здравствене
раднике, али и политичке
лидере да се окрену старој
и опробаној методи спречавања ширења болести:

карантину. Вухан, град од
једанаест милиона становника у кинеској провинцији Хубеи, са чије пијаце Хуанан је крајем прошле године нови вирус кренуо у
свој поход, још је у јануару
претворен у џиновски

карантин. Након тога су „затворени” још неки градови
у провинцији Хубеи, па се
процењује да је карантином у Kини обухваћено чак
56 милиона људи.
Но карантини су убрзо
почели да ничу у свим

дини италијански градови
обуставили трговину ради
заштите од ширења те болести. Историчари наводе да
је први град у свету који је
1377. године увео карантин
без прекида трговине био
Дубровник. Венеција је, додуше, нешто пре тога увела
потпуно затварање трговине, али то није био карантин
у правом смислу те речи.
У то време нико ко је долазио из заражених подручја није смео да уђе у Дубровник, а да најпре не про-

да тај карантин није био
делотворан, јер се током
две недеље изолације од
3.700 људи на броду заразило више од 600 путника
и чланова посаде.
Свету ово није први сусрет с карантином: у нови-

јој историји такве превентивне мере биле су увођене због епидемије еболе и
SARS-а, а карантини су се
први пут појавили још у 14.
веку, када је Европом харала куга.
Драгана Кожан

Шпански грип страшнији од рата

Шта је карантин
Дефиниција каже да је карантин поступак којим се ради заштите од ширења заразних болести одвајају особе,
животиње и предмети за које се сумња да су заражени.
Термин води порекло од
италиjанске речи quarantа –
четрдесет, будући да је у почетку карантин трајао четрдесет дана.
Прва идеја о карантину
појавила се, по свему судећи, након велике пандемије
куге која је харала Европом
1348. године, када су поје-

земљама у којима је забележена нова болест Ковид19. Нарочито велику медијску пажњу привукло је
претварање луксузног крузера „Diamond Princess” у
карантин у јапанској луци
Јокохами. Али показало се

веде тридесет дана („трентина”) на оближњем острву
Мркану, или у Цавтату. Касније је изолација продужена на четрдесет дана, па је
тек тада уведен назив карантин. Пример Дубровника
су следили и остали градови. У наредним вековима су
саграђени и карантини (лазарети) на Данчама, на Локруму и у дубровачком
предграђу Плоче, где је сачуван до данас. Слично је
било и у читавој Европи и на
Медитерану.

На самом крају Првог светског рата човечанство је похарао шпански грип, најстрашнија пандемија у историји. Од марта 1918. до
марта 1920. та болест је однела између педесет и сто
милиона људи, можда више
него Први и Други светски
рат заједно.

Ова пандемија је подстакла стварање карантина и
изолацију, као и затварање
школа у Европи, те забрану
јавних окупљања у деловима САД. Нажалост, ове методе су само привремено задржале ширење болести.
Разлог лежи у чињеници да
је грип једна од најзаразни-

јих болести на свету: свега
неколико минута проведених с пацијентом који кашље и кија може бити довољно за пренос болести.
Поређења ради, требало би
да проведете осам сати с пацијентом оболелим од туберкулозе да бисте били заражени.

Колико је опасан коронавирус
Kоронавируси су велика породица вируса који узрокују
обољења код животиња и
људи.
Према
Светској
здравственој организацији
(СЗО), неколико коронавируса код људи узрокује инфекције дисајних путева, које
могу бити благе попут обичне
прехладе или озбиљне попут
блискоисточног респираторног синдрома (MERS) и тешког акутног респираторног
синдрома (SARS). Недавно
откривени коронавирус који
тренутно хара светом, 2019nCoV, узрокује заразну болест Ковид-19. Овај вирус је
био непознат све до избијања епидемије у кинеском
граду Вухану.
Најчешћи симптоми болести Ковид-19 су температура, умор и суви кашаљ. Подаци СЗО потврђују да се већина оболелих, њих отприлике 80%, опорави од боле-

сти без потребе за посебним
лечењем. Озбиљнији симптоми, који најчешће подразумевају тешкоће с дисањем,
вероватнији су код старијих
људи и особа с хипертензијом, срчаним проблемима, те
шећерном болешћу.
Досад објављене студије
сугеришу да се коронавирус
углавном шири преко контакта с капљицама. Треба
имати у виду да постоје особе које имају Ковид-19, али
су симптоми код њих изразито благи, поготово на почетку болести. Стога треба
бити посебно опрезан и
спроводити превентивне мере чак и када су наизглед
сви у вашој околини здрави.
Да бисте спречили ширење заразе, учестало и темељно перите руке сапуном и
водом или течношћу за прање на бази алкохола, јер тако
убијате вирусе који су присут-

ни на вашим рукама. Држите
се на најмање метар удаљености од сваког ко кашље
или кија, јер се тако најлакше
можете заразити будући да
особа кашљањем и кијањем

Подаци СЗО потврђују
да се око 80%
оболелих од болести
Ковид-19 опорави
без потребе за
посебним лечењем.
око себе распршује капљице
с вирусом. Уколико ви кашљете или кијате, покријте
уста и нос лактом или марамицом, па марамицу одмах
баците у смеће. Избегавајте
додиривање очију, носа и
уста уколико претходно нисте
темељно опрали руке.

Карантин постојао и у Панчеву
У 18. и 19. веку нормална
појава на граничним прелазима била је зграда карантина у коју би се смештали
путници што долазе из земље где је постојала епидемија неке заразне болести. У
Панчеву је, примера ради,

изграђен контумац (карантин) још 1726, а у Земуну
1730. Основни разлог је био
низак ниво хигијене у областима под турском управом.
У панчевачком контумацу
људи су остајали десет, двадесет један или четрдесет

два дана, а роба четрдесет
дана. У време епидемија биле су ангажоване посебне
кордонске јединице с циљем
да спрече илегалне преласке
границе и уношење болести.
Овај карантин је био у функцији око сто тридесет година.

Почело је с црном смрћу
Најзлогласнија болест у
историји била је свакако
пандемија куге – црне смрти, која је 1348. године захватила читаву Европу.
Европа се од тада штити све
до 19. века, без обзира на то
да ли је реч о класичном карантину или санитарном
кордону Војне крајине за
време аустријске управе.

Карантинске мере су се
спроводиле и у време колере
током 19. века и других епидемија. Али оне нису ни издалека биле тако строге као
оне за време куге. Ако се нисте придржавали стриктних
правила карантина у Дубровнику, то јест ако бисте
побегли и били ухваћени,
могли сте бити осуђени

на смрт. Строге казне су се
спроводиле управо зато да
се епидемија не би ширила.
У тих четрдесет дана карантина вршиле су се основне
дезинсекцијске мере робе и
терета и људи. Највише се
кадило, димило и палило, а
користило се и сирће, као
најстарије дезинсекцијско
средство.

„Модерне” болести: SARS и ебола
Ризик од болести у Србији – умерен
С обзиром на појаву интензивне локалне трансмисије
инфекције у више земаља,
поред Кине, као и на то да се
јављају кластери оболелих
код којих није могуће утврдити начине заражавања (ланце трансмисије), односно везу са импортованим случајевима, као и на могућност да
су преносиоци вируса особе

без симптома или с благим
клиничким обликом болести
који их не приморава на
обраћање лекару, без обзира
на примењене мере спречавања уношења, раног откривања, дијагностике и лечења
оболелих, расте ризик од
импортовања
инфекције
узроковане новим коронавирусом у Републику Србију и

може се оценити као умерен
– наводе у Институту „Батут”.
Да бисте добили релевантне актуелне податке о коронавирусу, пратите нови сајт Министарства здравља и Института „Батут”: http://covid19.rs.
На сајту се сваког дана, у 8 и
18 сати, објављују најновије
информације у вези с бројем
оболелих у целом свету.

Почетком 2003. године у кинеској провинцији Гуангдонг
појавила се нова болест
SARS (тешки акутни респираторни синдром), узрокована тада новим коронавирусом SARS-CoV.
Вирус се током неколико
недеља проширио у тридесет седам земаља света и
однео животе око 800 од
8.000 заражених људи. Највећи карантин успостављен
је тада у Торонту. Око
30.000 људи било је затворено у болницама и својим
домовима. Толико људи је
било у карантину и у Пекин-

гу, где је забележено 2.500
случајева SARS-а.
У најсвежијем сећању
нам је епидемија еболе, с
којом су се 2014. и 2015. године суочиле Гвинеја, Сијера Леоне и Либерија, три сиромашне земље Западне
Африке с готово непостојећим системима јавног здравља. Ова страшна заразна
болест однела је животе око
11.000 од укупно 28.000 заражених људи.
„Лекари без граница”, медицинска организација која
је играла важну улогу у борби против еболе у Западној

Африци, на крају су закључили да карантинске мере у
Гвинеји, Сијера Леонеу и
Либерији нису биле делотворне.
Kарантинске мере се и данас спроводе, као што се може видети и код актуелне
епидемије коронавирусом,
али тежиште савремене медицине је на борби са узрочницима појединих болести.
Кад су у питању непознати
вируси, ту борбу компликује
то што тек треба пронаћи
средства за њихово сузбијање. За то време карантини
су од изузетног значаја.
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ГРАДСКА
МИ ПИ Т АМО З А ВАС

Ако се телефон поквари,
имате ли право на нови?
Наша суграђанка која није желела да
објавимо њено име пожалила се на
проблем с радњом у којој је пре четири месеца купила мобилни телефон.
Према њеним речима, уређај је до
сада већ два пута био на сервису. Недуго након куповине јавили су се проблеми: телефон блокира при долазним позивима, то јест екран се „заледи”“ и немогуће је одабрати било
коју опцију осим гашења апарата. Када се жалила, трговац је без њене сагласности послао уређај на поправку.
Већ после месец дана поново се јавио
исти проблем. Телефон је опет био у
сервису, да би се сада исти квар јавио
и трећи пут.
Иако је овог пута захтевала замену
за нов телефон, овој Панчевки су у
продавници рекли да то није у складу
с прописима и да је једина опција да
уређај поново пошаљу на поправку.
Читатељку занима да ли су трговци у
праву или је закон ипак на њеној страни.
У Националној организацији потрошача Србије кажу да је чланом 52 Закона о заштити потрошача прописа-

КУДА СА ИСЛУЖЕНИМ КУЋНИМ АПАРАТИМА

КАД СМЕЋЕ НЕ МОЖЕ ПОД ТЕПИХ

но да, уколико испоручена роба није
саобразна уговору, потрошач који је
обавестио продавца о несаобразности
има право да од њега захтева једну од
три ствари: да отклони несаобразност
без накнаде, оправком или заменом,
да умањи цену или да раскине уговор.
У случају поновљеног квара закон
је јасан: „Потрошач има право да захтева замену, одговарајуће умањење
цене или да раскине уговор због истог
или другог недостатка саобразности
који се после прве оправке појави, а
поновна оправка је могућа само уз
изричиту сагласност потрошача.”
Према томе, наша читатељка има
право на било коју опцију која јој одговара: или замену уређаја или пак
раскид уговора и повраћај новца. Процедура за остварење тог права је следећа: уложите трговцу писмену рекламацију у којој ћете истаћи свој
захтев. Трговац има рок од осам дана
да одговори на рекламацију, а тридесет дана да је реши. У случају да се
то не деси, обратите се тржишној
инспекцији.

У О ЧИ Т Е ПРО БЛ Е М

Рај за Пепу Прасе

Читатељка са Стрелишта обратила се
нашој редакцији жалећи се на велики проблем који имају становници
тог насеља.
У Улици Душана Петровића Шанета смењивали су се, наиме, у претходном периоду, различити мајстори
за све и свашта. Сви су они свој посао
мање-више успешно обавили, само
су, као по договору, за собом оставили трагове, ваљда да бисмо имали доказ да су долазили. Раскопана улица
је тако до првих киша била само

Петак, 6. март 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

ружна, а сада се коначно претворила
у непроходни брлог.
Коликом броју грађана Стрелишта
ове баруштине стварају проблем, довољно говори чињеница да се одмах
пре ко пу та на ла зи Основ на шко ла
„Мирослав Антић”. То значи да ђаци пре и после часова, хтели – не
хтели, имају и практичну наставу
сналажења у природи. Како им изгледа одећа и обућа након те авантуре, није тешко замислити. „Благо”
родитељима!

ЈКП „Хигијена” помаже
само у априлу и октобру,
у осталим месецима
морате да се снађете сами
Није баш да већина нас има превише
пара, али ту и тамо деси нам се да купимо неку крупнију ствар за кућу.
Истина, најчешће кад нас мука натера: бојлер процури ко зна који пут, па
мајстор више неће да га крпи, „цркне” фрижидер, или се распадне судопера... Али бацимо се некад у луксуз,
па купимо нову фотељу или орман. И
шта онда бива? Бива главобоља: куда
са старим, поквареним и непотребним делом покућства?
Радници погона ЈКП-а „Хигијена”
одвозе кабасто смеће само два пута
годишње: у априлу и октобру. Тада се
организује сакупљање и одношење старог намештаја, беле технике, амбалаже, олупина аутомобила, гума, баштенског смећа и другог отпада изузев грађевинског шута. Ове громогласно најављиване акције, „пролећна” и

„јесења”, трају од седам до тридесет
дана и то је за сваку похвалу, али шта
између њих грађанин да ради с поквареним бојлером од 80 литара? Да
га држи у кревету, или да га ноћу,
кришом, изнесе у паркић испред зграде и ризикује да плати казну, што се у
Панчеву само реткима десило? Од једанаесторо суграђана које смо питали шта би они урадили, сви су се одлучили за ово друго!
Али... Казне за несавесно одлагање
смећа (одношење у парк или шуму,
или бацање у реку) могу да достигну
и до педесет хиљада динара. Према
важећој градској Одлуци о одржавању чистоће, физичко лице које несавесно изнесе смеће платиће казну од
8.000 динара. За правна лица глоба
износи од 50.000 до милион динара.
Овакво понашање, које је за осуду,
дакле, и не исплати се.
Шалу на страну, фрижидер и микроталасна могу да откажу и у децембру, јануару, септембру, марту...
У том случају, подметање кабастог
смећа у парку, као кукавичјег јајета,

НЕ РА ДИ ТЕ ОВО, А ЕВО И ЗА ШТО
Када у контејнерима заврше комади алуминијума, лима, старог гвожђа и других чврстих материјала,
а радници „Хигијене” их због осталог кућног смећа не примете на
време, долази до озбиљних кварова на камионима. Штета је за све
грађане тада двострука: ем нема

довољно исправних возила за одношење смећа, па се оно гомила у
контејнерима, ем се поправка камиона финансира из буџета Града,
значи новцем свих нас. Истовремено, на тај начин се уништавају
контејнери, који су имовина „Хигијене” и Града.

П ЛА Н И РАНИ РАД О ВИ И И СКЉУЧЕЊ А

Страну
припремила
Драгана

Кожан

Омољице, Старчева и Панчева. У Старчеву струје неће бити од 8.30 до 9.30 у
Улици Вука Караџића од Лењинове до 7. јула, затим у
Улици Жарка Зрењанина од
Вука Kараџића до ЈНА и у
Пролетњој, у делу од Улице
Жарка Зрењанина до Утринске улице. Од 9 до 12 сати
струје неће имати део Омољице од Улице Ивана Милутиновића ка Банатском Брестовцу, док ће од 10.30 до 11.30 без струје бити Панчевци који живе у Охридској улици.
У среду, 11. марта, од 8.30 до 9.30,
искључења могу очекивати становници Улице Михајла Пупина од Димитри ја Ту цо ви ћа до Kарађорђеве и
Kарађорђеве од Михајла Пупина до
Уроша Предића, а од 10 до 11 сати
становници непарне стране Карађорђеве улице, и то само у делу од Улице
браће Јовановић до Улице Светозара
Милетића.
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.

МОЖЕТЕ И ДА ЗАРАДИТЕ
Рециклажни центри, чији се телефони и адресе могу наћи на
интернету, откупљују неисправне
комплетне кућне апарате. Истина, долазе на позив само ако су
у питању „велики кућни апарати”, иначе им ствар треба однети,
али може да се заради. За стари
електрични шпорет можете добити 800 динара, за веш-машину
880, за бојлер до 50 литара 440,
за ТА пећ 110 динара...
Они долазе на кућну адресу и износе оно што желите, а цене се, стекли
смо утисак, формирају прилично произвољно и зависе од тежине старог
комада покућства, спрата... и процене
спремности муштерије да плати тражену суму. Али, мање-више, одношење једног комада кабастог смећа коштаће вас између 500 и 800 динара.
Када, дакле, мењате бојлер, уз десет до петнаест хиљада за куповину
новог и хиљаду-две за „руке” мајстору, планирајте и овај издатак. Осим
ако нисте имали срећу да процури у
априлу или октобру.
Ј. Катана

НАША АНКЕТА

Без струје делови Панчева,
Старчева и Омољице
Ако сте овај примерак „Панчевца” купили у четвртак, 5.
марта, пре подне, онда ће вам
можда бити од користи информација да је „Електродистрибуција” најавила да ће тог
дана, због радова на мрежи,
од 9.30 до 13.30 без струје
остати Улица Милоша Требињца, део Улице цара Душана од Kраљевића Марка до
Првомајске и део Првомајске
од Милоша Требињца до Цара Душана.
У петак, 6. марта, од 8.30 до 11.30,
струје неће имати парна страна Улице војводе Радомира Путника у делу
од Улице цара Душана до Улице цара
Лазара.
У понедељак, 9. марта, од 9 до 13
сати, искључења су планирана за Омољицу, и то за Улицу Николе Тесле и
део Улице Ђуре Јакшића од Николе
Тесле до Балканске.
У уторак, 10. марта, без напајања
електричном енергијом остаће делови

никако не препоручујемо – и ваше
дете се игра у том парку! Једино што
вам преостаје јесу огласи у новинама. Ту ћете наћи приватнике који ће
вас ратосиљати непотребног дела намештаја и решити беде!

ДА ЛИ ИГРАТЕ ДРУШТВЕНЕ ИГРЕ?

Карте не излазе из моде

Ђ. СТЕФАНОВИЋ

С. МИЛОСАВЉЕВ

Кроз друштвене игре деца се забављају, користе машту, сарађују и уче
нове ствари. Оне могу бити стратегијске, игре картама, коцкицама...
Све ипак имају заједнички циљ:
треба престићи противнике и изаћи
из игре као победник.
ЂУЈА СТЕФАНОВИЋ, пензионерка:
– Тренутно немам с ким да играм
карте. Живим сама. Раније смо сви
то волели и на овај начин се забављали. Друштвена окупљања су тада била лепша и боља.
СТЕВАН МИЛОСАВЉЕВ, месар:
– Немам времена, сувише сам окупиран послом. Раније сам уживао у

М. ЦВЕЈИЋ

М. КАПОР

М. МЛАДЕНОВИЋ

С. ЗЕМАН

овој врсти забаве знатно више. Сада
понекад успем с дететом да одиграм
„не љути се, човече”.

правцу, да бих је одвојила од телефона. Њени вршњаци углавном мисле
да је то без везе.

МАРИЈА ЦВЕЈИЋ, пензионерка:
– Играла сам док сам била у радном односу, али годинама након тога
нисам. Сада сам окренута другим стварима: чланица сам Удружења за борбу против рака, па имам много обавеза. За картање немам времена.

МИЛАН МЛАДЕНОВИЋ,
професор технике и информатике:
– Не играм. Рецимо да не желим.
Престале су да ме занимају друштвене игре. Раније сам играо карте и даме, али је то било баш давно. Нисам
чуо да неко данас још то практикује.

МИРЈАНА КАПОР,
хемијски техничар:
– Играм са својом ћеркицом. Претежно монопол, ризико, реми, „не љути се, човече”, домине... практично
све што постоји. Едукујем је у овом

СРЂАН ЗЕМАН, машински техничар:
– Иако се чини да су друштвене игре
изумрле, ја и данас играм све. Од таблића, преко клуеда, до шаха... Ове
активности су веома корисне, а уједно
и забавне.
Јелена Катана
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ОЗИМИ УСЕВИ НА НАШИМ АТАРИМА

ПШЕНИЦА У СОЛИДНОМ СТАЊУ
Фаза бокорења фино
одмиче
Без снежног
покривача, али
с довољно влаге
Упркос томе што зиме више
нису тако снежне као некад,
не памти се да је и једна прошла без белог покривача.
Поред тога што умањује идиличност визуелног ефекта, претходни податак може да утиче
и на стање озимих усева.

Сетва добро прошла
Један од најпозванијих да о томе говори је дипломирани инжењер Богдан Гаралејић, задужен за ратарство и повртарство
у
По љо при вред носaвeтoдавној служби Институт
„Тамиш”.
Сагледавајући тренутну ситуацију, он најпре наводи да у
јужном Банату протекле јесени није било великих измена
на сетвеним површинама под
стрним житима у односу на
претходну годину.
– Код уљане репице је дошло до смањења површина због
изостанка ницања у јесен 2018.
године, праћеног сушом која
је у неким атарима трајала више од два месеца. Можемо рећи да је тада производња била
десеткована. Сетва на крају прошле године протекла је без проблема у вези с ницањем, иако
се на неким површинама одужила и до средине новембра –
каже Гаралејић.

Како ствари стоје, житна поља ће лепо озеленети
по се ја но је нај ви ше ози ме
пшенице, и то на 22.130 хектара; озими јечам је заузео десет пу та ма њу по вр ши ну
(2.206), док уљане репице има
на 533 хектара, а других озимих стрних жита (раж, овас,
тритикале) на 258.

Време je за прихрану
– Сада је озима пшеница у фази бокорења, када су видљива
два-три стабла. Вегетација је
практично кренула захваљујући падавинама и високим средњим дневним температурама
у претходном периоду. Време
је за прихрану и почетак коришћења азота, на пример амонијума нитрата, који је одмах
доступан биљци. Препоручена
количина у првој прихрани до

БЕС ПЛАТ НИ РЕ ЗУЛ ТА ТИ ОГЛЕ ДА
Сви заинтересовани пољопривредни произвођачи
могу добити бесплатан примерак публикације „Резултати огледа у 2019. години”.
Тамо је обједињен велики
број информација о сортама,
хибридима, агротехници, заПре ма еви ден ци ји „Еу ро стат”, која се ради за републички Завод за статистику, а попуњава је Институт „Тамиш”,

штити биља на гајеним усевима, као и на засаду јабуке
и нектарине.
Ова публикација се штампа и дели од 2007 године, а
ко жели да је преузме, треба да се јави на телефон
013/313-092.
краја прве декаде марта је шездесет килограма по хектару
активне материје. Ово би требало поновити почетком апри-

ла, када би требало да прву
прихрану раде они који су користили уреу, амидни азот, током ледених дана у јануару –
истиче овај стручњак.
Прихрана озимог јечма обавља се само једном, али треба
водити рачуна да количине азота не пређу дозвољене вредности, док се уљана репица обично најпре прихрањује амосулфаном (што би већ требало да
буде обављено), а затим амонијум нитратом.
– За све наведено неопходно је утврдити потребне количине азота, и то не само зарад
заштите животне средине и рационалне примене него и због
планирања трошкова у производњи. То се ради помоћу неколико метода, а најстарија је
Nmin, која се још од 1988. године обавља сензорском технологијом преко земљишта.
Постоји и новија варијанта која
је на пољима од 2014. године.
Ту се малим ручним сензором
преко нормализованих вредности индекса вегетације одређује покривеност земљишта
усевом, као и његова развијеност исказана бројчаном вредношћу, након чега се из таблице прочитају потребне количине азота. Постоје и скупи
уређаји хлорофилметар, Х-тестер и Х-сензор, који користе
мерење садржаја хлорофила и

биомасу. Они захтевају веће
површине, али омогућавају раци о нал ну при ме ну азо та и
стабилан уједначен принос на
парцели – напомиње запослени у Институту „Тамиш”.

Важно је информисати
се о болестима
Тренутно стање болести на стрним житима није алармантно
и не захтева третирање. За обавештења и праћења задужена
је Прогнозно-извештајна служба заштите биља (ПИС), чији
је регионални центар у Институту „Тамиш”, који на четири
пункта прати стање патогена
на усевима.
– На тај начин наша служба
и ПИС пружају пољопривредницима правовремене информације о стању на терену, као
и препоруке шта и када радити на усевима – наглашава
Гаралејић.
За ближе информације о усевима, агротехници, сортименту и примени пестицида заинтересовани се могу обратити
на телефон 013/313-092 (Инсти тут „Та миш”), а за све
информацијe ПИС-а, као и за
препоруке за третирање патогена треба отићи на интернет
страницу www.pisvojvodina.com и отворити линк Панчево,
где се може сагледати и стање
на нашем терену.

СКУПОВИ ПЧЕЛАРА И ВОЋАРА У СТАРЧЕВУ И ДОЛОВУ

(У)дружења с правом на мишљење
Ово доба године, када још увек
нема озбиљнијих активности
на терену, многи пољопривредници користе како би се припремили за наредну сезону. То
важи, рецимо, и за локалне
пчеларе и воћаре, а у Старчеву
се чланови тих двеју групација
окупљају крајем фебруара из
неких других, не мање важних
разлога.

које постоји двадесет година,
важи за успешно и компактно,
овог пута су се чули дисонантни тонови, што само говори о
томе да се његови чланови не
либе да изнесу став.
Тако су, рецимо, представници надзорног одбора, поред осталог, критиковали недостатак ангажовања у односу са широм
заједницом или то што скуп-

да за то једноставно није било
слуха надлежних, док је, с друге стра не, обезбеђено десет
стручних предавача за најмање
могуће пара. Секретар Стеван
Петровић, који је у последње
време због оставке благајника
радио и тај посао, додао је и то
да је понаособ обавештавао чланове о сваком догађају.
Након једногласног прихватања финансијског рачуна скупштина је ипак убедљиво усвојила и извештај о раду удружења за протеклу годину, а једини против тога били су поменути Туцаков и Дехељан.

буде јавно. Напослетку је, убедљивом већином, нови председник постао Горан Станковић,
док је други кандидат, Милан
Ковачевић, добио два гласа. Нови надзорни одбор чиниће Златко Радочај, Верољуб Павловић
и Добре Трајкoвић, а извршни
одбор ће бити изабран на наредној седници скупштине.
Без обзира на све, чланови
су наставили неформално дружење у цивилизованој атмосфери, на шта би многе институције могле да се угледају.
Истог дана се и четрнаест
доловачких пчелара окупило

Нови и стари руководиоци: Станковић и Аћа (слева)
Тако је Друштво воћара, виноградара и дестилера Старчево у среду, 26. фебруара, у просторијама Месне заједнице обележило своју славу Свети Симеон Мироточиви, када је након ритуалног ломљења колача Божидар Димитрић, председник удружења, поздравио
све званице.
Међу њима су, као и увек,
били и локални пчелари, који
су већ у суботу, 29. фебруара,
приредили своју изборну скупштину. Премда ово друштво,

штина није сазвана по статуту.
Ненад Туцаков је указао на неблаговремено извештавање о
терминима предавања, док је
Лазар Дехељан оценио спорним
и начин доделе захвалница.
Одлазећи председник Коста
Аћа реаговао је речима да је
све рађено као и годинама раније, да не мањка ни динара,
као и да су он и други чланови
Извршног одбора дали максимум у погледу представљања
друштва, па и када је реч о добијању новца од пројеката, али

Доловачки пчелари у оснивању
Уследио је и избор председника, када је Аћа навео да би и
његов наследник морао да буде
из Старчева, што је Туцаков
оспорио уз напомену да тако
нешто није назначено у статуту.
Било је и дилеме око начина
гласања, али је одлучено да оно

управо с намером да оснују своје удружење, а теме разговора
су се тицале и заштите пчела
од болести, тровања и варое,
ефикаснијег искоришћења сунцокретове паше, начина сарадње с колегама са стране и садње медоносног дрвећа.

Месне актуелности
Банатски Брестовац: У току
је чишћење сеоске депоније.
Бесплатни превентивни прегледи штитне жлезде и абдомена приређени су у суботу,
29. фебруара, у организацији
Дома здравља, Завода за јавно здравље, Опште болнице
и институција из села. Месна
заједница планира да на сеоској плажи изгради терен за
одбојку на песку.

вали су у Народној скупштини изложби поводом бугарског празника Мартеница. Бесплатан лекарски преглед спроведен је у недељу, 1. марта, у
Дому културе. Ових дана је
заклано стадо Матеје Штарка
од једанаест оваца и две козе,
а сумња се да су то урадили
пси луталице, који су потом
изуједали и осам оваца из стада Божидара Саба.

Банатско Ново Село: Комунално предузеће ремонтује бунаре и припрема штафле и
фосне за пролећну рехабилитацију спољних клупа. Удружење жена „Новосељанке/Boboacele” приредило је изложбу
ручних радова под називом „У
сусрет Осмом марту” у недељу, 1. марта, у Дому културе.

Јабука: По налогу Месне заједнице ускоро ће бити настављено чишћење депоније,
као и други радови. У току су
креативне осмомартовске радионице за децу из другог разреда основне школе, а изложба тих радова биће отворена у петак, 6. марта, у 12 сати, у Дому културе.

Долово: Комисија за пољопривреду Савета Месне заједнице
и ове године организоваће предавања за пољопривреднике
сваке суботе у марту, почев од
10 сати. Удружењe свих пензионера одржаће песничко вече у суботу, 7. марта, од 17 сати, у њиховом клубу у Дому
културе Долово, а учествоваће
сви заинтересовани мештани
који се баве литерарним радом.
Србислав Ћојбашић је апсолутни победник овогодишњих
„Дана вина у Делиблату”.

Качарево: Хуманитарна акција размене одеће и обуће под
називом „Ко има нека остави,
а ко нема нека узме” одвија се
сваког радног дана од 8 до 14
сати, испред Месне заједнице, којој у томе помаже Удружења жена „Етно-кутак”. На
истом месту у недељу, 8. марта, чланице те организације
имаће два штанда, на којима
ће излагати и продавати производе. Очекује се почетак реконструкције фасаде риболовачког и голубарског дома.

Глогоњ: Месна заједница и
мештани већ дуже време се
труде да тамишка обала буде
максимално уређена. Удру-

Омољица: Месна заједница
је, у сарадњи с другим институцијама, у недељу, 1. марта,
ор га ни зо ва ла ул тра звуч ни
преглед штитне жлезде.

жење жена организоваће другарско вече у недељу, 8. марта, у Дому културе. Сунчица
Пешић је поклонила сеоској
библиотеци комплете дела
Достојевског и Перл Бак.
Иваново: Представници школе и Дома културе присуство-

Старчево: Књижевно вече под
називом „Књижевност у четири годишња доба – зима” уприличено је суботу, 29. фебруара, у ККК-у. Друштво пчелара
је истог дана одржало годишњу скупштину, када је за новог председника изабран Горан Станковић. Удружење жена „Неолит” уприличиће дружење са ученицима нижих разреда у петак, 6. марта, од 13.30,
у Дому културе. Предавање под
називом „Пчелиња заједница
као супер организам” биће одржано у среду, 10. априла, од
18 сати, у свечаној сали Месне заједнице, а говориће пчелар и филозоф Иван Умељић.

ЗИМСКЕ АКТИВНОСТИ БРЕСТОВАЧКИХ ЛОВАЦА

Борба за очување
дивљачи
На брестовачком ревиру од око девет хектара
обитује разноврстан животињски свет – срне,
дивље патке, дивље свиње, лисице, шакали, јазавци, дивље мачке, а у
ово доба и дивље гуске...
Како би сви они колико-толико успешно прегурали најхладније дане, ло кал на сек ци ја
удружења ловаца Панчево под називом „Стрела”, која броји око 35
чланова, настоји да их
прехрани.
Тако је само у последња два месеца у ловиште изнето преко 500
килограма кукуруза, а
најагилнији у том послу
били су председник секције
Драган Алексић и Јасмин Гегић. Они су били запажени у
изградњи извиднице, у чему
су им свесрдно помагали и
чланови Сима Мијуцић, Јован Штрбан, Иван Степанов,
Ферид Гегић и Русмир Гојак.
– Пре тога смо саградили
и фазанерију, на којој гајимо
преко триста фазана, а пошумљавали смо и терене које су
пољопривредници незакони-

Редовна прихрана зими
изузетно је важна
тим спаљивањем прилично
уништили. На тај начин угрожавају природна станишта
дивљачи, коју свим силама
насто ји мо да са чу ва мо –
наводи Јасмин Гегић.

Страну припремио

Јордан
Филиповић
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КУЛТУРА

Субота, 7. март, 12 сати, дворана Културног центра: представа за децу „Залеђено краљевство 2”.

Музика
Петак, 6. март, 21 сат, дворана „Аполо” Дома омладине:
RATM трибјут.
Уторак, 10. март, 19 сати, дворана Културног центра: концерт
Тамбурашког оркестра Панчева. Наступа вокални солиста
Милан Бујаковић.
Недеља, 8. март, 18 сати, агенција „КомуникАрт”: отварање
стрип-изложбе „Шта се крчка” ауторке Јане Адамовић.

Изложбе
Четвртак, 12. март, 20 сати, Дом омладине Панчево: изложба карикатура „Није смешно” Николе Драгаша.

Тематски програм
Петак, 6. март, 19 сати, читаоница Градске библиотеке: вече
пољских и бугарских афоризама и руске поезије за певање. Гости: Александар Чотрић, Миливоје Баћовић и Елена Рошкова
Станисављевић.
Понедељак, 9. март, 19 сати, читаоница Градске библиотеке: отварање изложбе слика Ордана Трајковског.
Уторак, 10. март, 19 сати, Свечана сала Народног музеја: трибина „Сто година Руске болнице у Панчеву”.
Среда, 11. март, 19 сати, читаоница Градске библиотеке: представљање књиге „Југословенски филм и криза социјализма”. Гости Сања Лазаревић Радак, Даница М. Савић и Милан Орлић.

КОНЦЕРТ У МУЗЕЈУ

Барокна радионица
Студенти и професори ФМУ у Београду,
чла но ви ан сам бла
„Београдски барок” и
професори МШ „Јосип Славенски” заједно ће извести завршни концерт „Барокне радионице 2020”
у Народном музеју у
среду 11. марта у 19 сати.
Здружени ансамбл предавача и полазника радионице
извешће ремек-дела италијанског барокног мајстора Антонија Вивалдија. Програм
чине дела чувеног аутора, која

МОЈ

одлично представљају Вивалдијево стваралаштво. Као солисти ће наступити Каролина Бетер (блок-флаута) и Ана
Цветковић Стојнић (колоратурни сопран).
Улаз на концерт је слободан.

избор

МОЈ

Отвори очи
Горан Јелесијевић,
председник Бадминтон клуба
„Динамо” и међународни
бадминтонски судија
КЊИГА: Ками – „Куга”. Камијев „Странац” је књига која
се налази у школском програму као обавезна лектира и
у њој је стање ума појединца
у првом плану. „Куга”, с друге стране, веома сликовито
приказује стање ума становника једног града који је затворен због опаке болести.
Надам се да они који прочитају ову књигу неће развити
осећај панике због тренутно
актуелне ситуације с коронавирусом.
МУЗИКА: „Open Your Eyes”
Дејвида Хаселхофа људи везују за серију „Чувари плаже”
и за глумачку каријеру. Ретко ко зна да је овај глумац и
музички веома активан. Албум који је издао прошле године, према мом мишљењу,
један је од најквалитетнијих
музичких албума објављених
у протеклој деценији. Реч је
о обрадама поп и рок нумера
у сарадњи са сјајним музичарима, као што су Стив Стивенс, гитариста Билија Ајдола, Џејмс Вилијамсон, гитариста Игија Попа и „Стуџиса”, као и многи други. Послушајте овај албум и бићете
пријатно изненађени избором
нумера и квалитетом самог

Страну припремила

Мирјана
Марић

албума, звука, стила и продукције.
ФИЛМ „Ford v Ferrari”. Додела „Оскара” ове године је
била сјајна. За разлику од неких претходних година, велики број заиста квалитетних
филмских остварења био је у
трци за ову престижну награду у разним категоријама.
Филм који сам издвојио премашио је сва моја очекивања. Нисам љубитељ филмова
о историјским спортским јунацима и догађајима, иако
сам спортски радник, али овај
филм је нешто посебно. Музика, фотографија, режија, изузетно динамичне сцене, акција која има смисао и феноменални Мет Дејмон и Кристијан Бејл само су неки од
разлога да не пропустите овај
филм, који се с разлогом нашао у конкуренцији за најбољи филм, уз изванредног „Џокера”, феноменалног „Паразита”, грандиозан „1917” и
сјајан „Некада давно” у Холивуду.

ПАНЧЕВЦУ И БЕОГРАЂАНКИ
ПРИЗНАЊЕ ЗА ДИЗАЈН
Давид Билобрк из Панчева и
Бојана Марковић из Београда
освојили су признање „German
Design Award 2020” за модуларни штанд од дрвета, осмишљен за Сајам књига у Београду. Обоје раде у београдском
студију „Такт”, а награђени су
у категорији ентеријера за пројекат павиљона „4 земље 1 језик”. Овим поводом смо разговарали с њима.
ПАНЧЕВАЦ: Недавно сте освојили награду за дизајн у Немачкој. Колико вама лично ово
признање значи?
ДАВИД БИЛОБРК И БОЈАНА МАРКОВИЋ: Добили смо
„German Design Award” у категорији „Excellent Architecture”.
Почетком фебруара 2020. одржана је церемонија доделе награда у Франкфурту, на тамошњем сајму. Ова награда је за
нас од великог значаја с обзиром на то да су ретке прилике
да пројекти на нашем подручју,
за које су буџети углавном доста скромни, имају прилику за
међународно признање. Награду смо добили за пројекат штанда на Сајму књига у Београду
2017. за немачки језик у фокусу сајма, односно за немачку,
аустријску и швајцарску амбасаду заједно с Лихтенштајном.
Поред поменуте награде, овај
пројекат је добио и награду на
Салону архитектуре у Београду
и награду „Ранко Радовић 2018”.

l Направили сте модуларни
штанд од дрвета за потребе Сајма књига. Шта подразумева
термин модуларан? Објасните
нам мултифункционалност овог
штанда.
– Основни концепт сегментације предметне правоугаоне

Изломљени линијски елемент дели простор на две основне јединице – библиотеку и трг,
док истовремено чини инфраструктуру штанда са свим неопходним елементима, као што
су полице, љуљашке, клупе, изложбени панели, бина, пулт,

ФОТО: А. ДМИТРОВИЋ

Представе

РАЗГОВОР С ПОВОДОМ: ДАВИД БИЛОБРК И БОЈАНА МАРКОВИЋ, АРХИТЕКТЕ

парцеле од 210 квадратних метара базиран је на функционално двојном карактеру и динамичкој композицији. Форма
је таква да успоставља изражени идентитет штанда како би
он својим карактером нагласио почасно гостовање у оквиру Сајма књига и представља
нове стандарде у односу на типичне сајамске штандове од
алуминијумских префабрикованих елемената.

Давид Билобрк је дипломирао на Архитектонском факултету у Београду. Радио је као сарадник у настави на предметима архитектонска графика, визуелна истраживања,
простор и облик. Тренутно се бави дигиталном илустрацијом и графичким дизајном. Излагао је на више самосталних
и колективних изложби у земљи и иностранству. Добитник
је више награда и признања из области архитектуре и дизајна. Један је од оснивача студија за дизајнирање друштвених игара „Kerber Games” и члан програма „Nordeus HUB
Booster Development” и асоцијације „Serbian Games”.

пројектујемо и прођемо кроз
процес извођења нових стамбених и пословних објеката,
реконструкцију постојећих објеката, пројекте ентеријера различитих простора, од којих бисмо издвојили коворкинг (coworking) простор „Impact Hub
Belgrade”, немачки инстутут
„Гете”. Ово су уједно и клијенти с којима и даље сарађујемо
и који су нам велика подршка
у ра ду и раз ви ја њу сту ди ја
„Такт”. У оквиру студија се такође бавимо израдом модуларног намештаја погодног за мултифункционалне просторе, за
клијенте као што су „Microsoft”, „Nordeus”, „Ubisoft”, „Књаз
Милош” и многи други.
Бојана Марковић је дипломирала на Архитектонском факултету у Београду,
где је и радила неко време
као сарадник у настави.
Оснивач је студија „Такт” и
лиценцирани архитекта. Такође ради као консултант
на пољу архитектуре за глобалну мрежу „Impact Hub”.
Освојила је многобројне награде за свој досадашњи
рад, као што су награда
„Ранко Радовић 2018”,
„Леонардо 2019” на Међународном бијеналу младих
архитеката у Минску.

отвори за пролаз или визуелно
сагледавање. Подела елемента
инфраструктуре на осам сегмената учињена је из два разлога. Први је остваривање ефикасног и економичног транспорта, као и једноставније монтаже на финалној дестинацији. Други је остваривање квалитета модуларности, пружање могућности за постизање
већег броја комбинација при
организацији простора.
Данас се штанд пројектован
за потребе представљања почасних земаља на Сајму књига
налази у Циглани – Клубу љубитеља тешке индустрије и чини подлогу за богат културни
програм, представе, концерте,
изложбе.
l Шта иначе пројектујете?
– Портфолио нашег досадашњег искуства је разноврстан.
У сарадњи с различитим колегама имали смо прилику да

Од актуелних пројеката у студију издвојили бисмо реконструкцију и доградњу објекта
од 1.200 квадратних метара на
Сењаку за потребе вртића немачке школе у Београду, као и
пројекат штанда од 550 квадратних метара за Сајам књига у Лајпцигу у Немачкој где
ће бити представљене земље
југоисточне Европе под организацијом „Традуки”.

До са да су об ја ви ли три
студијска албума и један ЕП,
а за ову годину имају у плану
да издају „лајв” албум с песмама које нису раније објављивали.
– Јако смо срећни због одзива и хуманости панчевачке публике која је донирала новац
за нашег друга у суботу. Притом

смо имали фантастично вече
које ће се дуго памтити. Свима
смо веома захвални – закључио је Владимир.
Уколико желите да донирате новац за помоћ Ралету Рајачићу, можете то урадити уплатом на рачун Банке „Интеза”
160-5800100377084-89, на име
Марија Дурковић.

шњи простор”. Друга награда,
за рад „Посматрач”, уручена је
Сузани Вучковић, а трећа, за
рад под називом „Неће те заобићи”, Ивани Радовановић.
На ликовни конкурс „30 х
30” пријавио се двеста један
аутор из Србије, Хрватске, БиХ,
Републике Српске, Северне Македоније, Црне Горе, Словеније и Италије. Жири је радио у
саставу: Ана Станар, историчарка уметности, мр Вукашин
Миловић и мр Милутин Мичић, академски сликар и аутор
пројекта. Награде су додељене
у децембру у Културном центру Зрењанина.
„Ово проблемско промишљање отвара све аспекте нашег
односа према стварности, како локално, тако и глобално.

Како ти је као уметнику, интелектуалцу, обичном човеку, гласачу, детету, родитељу, пријатељу? Како ти је као посматрачу, као члану заједнице? Како
ти је док ствараш, док постављаш питање има ли смисла
стварати данас? Како носиш
своје бриге? Како ти је кад увиђаш да си у праву, а немоћан
си да промениш стварност? Какав је данас однос доминантног и подређеног, великог и
малог, пуног и празног, видљивог и невидљивог?”, написао је
за каталог аутор пројекта.
У Панчеву ће изложба бити
отворена до 10. марта, а биће
представљена и у Кући Ђуре
Јакшића у Београду, Музеју Срема у Сремској Митровици и
Културном центру Новог Сада.

КОНЦЕРТ ГРУПЕ „МЕЛМАК РАЈДЕРС”

Енергија сјајних музичара
У дворани „Аполо” Дома омладине у суботу, 29. фебруара, одржан је концерт групе „Мелмак
рајдерс”. Том приликом је прикупљан новац за лечење панчевачког музичара Ралета Рајачића, а хумани Панчевци су ове
вечери донирали 45.000 динара.
Подсећамо да је претходне недеље на хуманитарном концерту сакупљено 304.000 динара.
Гру па „Мел мак рајдерс”
(„Melmac Riders”) постоји једанаест година и од почетка на
духовит и крајње занимљив начин спаја различите песме у
једну такозвану mash up целину.
– Жеља нам је била да будемо другачији од осталих кавер
бендова и у томе смо дефинитивно успели. У почетку смо
свирали само у Панчеву и око-

лини, али је прича с временом
добила на значају. Аранжмане
радимо углавном гитариста Милош Кнежевић и ја, направимо предлог, а онда сви заједно
на пробама то усавршавамо. У
бенду су и басиста Лазар Кебић
и бубњар Милан Тополовачки
– рекао је Владимир Јездимировић Алф, певач бенда.
Поред наступа у нашој земљи,
панчевачки састав може да се
похвали бројним концертима по
целој Румунији, а све чешће свира и у Бугарској. Гостовао је и у
Немачкој, Швајцарској и БиХ.
– Планирамо да овај наш јединствени музички перформанс презентујемо и у осталим
земљама, где год за то будемо
добили фер понуде – рекао је
Владимир.

ИЗЛОЖБА ЛИКОВНОГ САЛОНА „30 Х 30”

Данас – како ти је?
У Галерији савремене уметности 24. фебруара отворена је
изложба Ликовног салона „30 x
30” Културног центра Зрењанина, под називом „Данас – како
ти је?”. Радови су резултат конкурса за четрнаести салон, који
је заједно с том културном уста-

ФОТО: Г. ФИЛИПОВИЋ

Културни телекс

Петак, 6. март 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

новом организовао аутор пројекта мр Ми лу тин
Мићић.
Прву награду, која подразумева самосталну изложбу, освојио је
Марко Вукша за дело „Унутра-
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ПАНЧЕВАЧКЕ КРОЈАЧИЦЕ И КРОЈАЧИ

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА”
ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

ЧАРОБЊАЦИ ИГЛЕ И КОНЦА
Имате идеју шта бисте волели да обучете за одређену прилику, само што
таква ствар не постоји. Али постоје
они који вашу замисао могу да претворе у стварност. У нашем граду има
више кројача који одлично раде свој
посао. Они шију све – од класичних
панталона и сукања, преко матурских
хаљина и венчаница, до компликованих костима. Хаљину за матуру можете имати већ од пет хиљада па навише, одела за десетак хиљада, а венчанице за око тридесет.

Фолклор у срцу
Марина Куруц (61) шије од детињства. Овај занат је научила од комшинице у вишим разредима основне
школе, па је већ хаљину за своју малу матуру сашила сама. Упоредо је
завршила економску школу, запослила се у једној фирми као благајник и
на том месту остала преко тридесет
година.
– У почетку сам учила од комшинице и моје снаје, која је шила из
„Бурде”. Уз њу сам научила да „вадим крој”. У том часопису је било
свакаквих модела, а оно што је најлепше, ствари су биле прилагођене
свим узрастима – прича Марина.
Она се, уз свој посао благајнице,
годинама бавила и шнајдерајем. Шила је прво за своју породицу, а онда и
за колегинице.
– Најтеже је искројити и сашити
нешто за особу која је ван уобичајених пропорција. Ствар мора да буде
удобна и да прати линију тела – каже.
У последње три године игра фолклор, а већ неко време се бави израдом ношњи.
– Углавном шијем за наше друштво
„Чигра”, али сарађујем с још неким
културно-уметничким друштвима из
Панчева.
– Радим све делове одеће од белог
платна, али шијем и прслуке и кецеље. Ми смо мало промениле начин
израде у односу на оно како су жене
радиле некад. Прилагођавамо се садашњим материјалима: за хаљине се

Мира и Чедомир Антић
можете на брзину да завршите – прича Верица.
Шије по мери сву женску гардеробу. Све је више девојака које траже
матурске хаљине, а како Верица каже, већина захтева моделе који одговарају њиховом узрасту.
– Ја највише волим да радим јединствене ствари, које су тешко наплативе. Тренутно, тако, шијем шатор за
једну породицу. Родитељи нису хтели
да за дете купе неки јефтин кинески
шатор, већ су желели једнобојан, да
би могли да сликају по њему. А једном сам шила девојци венчаницу од
завесе. Донела је десет метара завесе
и ја сам била одушевљена њеном необичном идејом – прича нам Верица.
Каже да је најтеже угодити незадовољном човеку. Често у њену радњу
долазе девојке које су сјајно грађене,
али оне нису свесне тога, или желе да
су другачије.
– Највише шијемо сукње и панталоне, на тржишту нема довољно широке
понуде те пословне гардеробе, превише је младалачко или превише елегантно. И доста се бавимо поправком
гардеробе купљене на интернету. На
слици делује све савршено, а у реалности то није од материјала који су
они видели. Има и оних који доносе робу купљену у секондхенду.
Траже да се замени рајсфершлус
на панталонама које су узели за
двеста динара, а после тога негодују јер им поправка изађе скупље. Мада има више оних којима
то не смета, јер су нашли неку
маркирану ствар која и с поправком буде далеко јефтинија него
нова – прича Верица.
Наравно, није све у новцу. Има
нечег и у осмеху којим је при
сусре ту по здра ви за до вољ на
муштерија.

Знање и стручност
Чедомир Антић (63) по струци је
текстилни инжењер. Почео је да
ради у панчевачком „Новитету”
као приправник, а 1984. године
је прешао на место директора у
фабрици „Слобода” у Ковачици.
Након четири године се вратио у
Марина Куруц „Новитет” и тамо био технички
директор још годину дана. Своју
користи бело кепер платно, а детаљи фабричку каријеру завршио је у „Беза прслуке могу бити већ готове апли- ку”, као директор фабрике у Ковину
кације, или се раде ручно. Ја волим и пуних десет година. Од 2000. године
знам да везем, па и то радим – обја- је приватник. Ради са супругом Мишњава Марина.
ром (62), која је по струци машинац.
Ћерка јој је омиљени модел, саши– Био сам последња генерација ковена ствар на њој буде још лепша.
ја је с трогодишњим занатом могла
– Имам „пуно конца у игли”, ши- да иде на Вишу текстилну. Ја сам одајем од своје тринаесте, па сам доста брао смер конфекционара. Специјалискусна с материјалима. Знам одмах ност су ми тешка и лака конфекција:
како ће неки модел изгледати и да ли мушка одела, женски комплети, панће пристајати особи која га наручује талоне, капути... – прича Чеда.
– закључује она.

Почело је као хоби
Верица Сретеновић (53) заволела је
шивење на часовима домаћинства у
основној школи. Завршила је Хемијско-технолошку школу и затим почела да студира на Рударском факултету, али ју је живот онда усмерио на
породицу. Међутим, кад год је имала
времена, бавила се својим хобијем.
Супруг је приметио њен дар и посаветовао је да упише курс шивења. То
је учинила 1999, а већ 2004. имала је
своју занатску радњу.
– Овде сваки динар мора да се заради, не можете да не радите ништа
два-три дана, пошто ће вас после
тога сачекати гомила посла који не

– Оне праве господе која носи одела има све мање, шију углавном само
они који су „ван стандардних мера”,
па не могу да нађу конфекцију – каже мајстор Чеда.
Цена одела шивеног по мери износи око сто шездесет евра, а унапред
сашивена, конфекцијски, могу се купити за осамдесет до сто. У то је укључена и корекција: сужавање, попуштање шава и слично.
– Ја радим већ четрдесет година,
двадесет приватно, сви нас знају. Сада ми већ долазе и унуци неких му-

– Могу да кажем да сам креаторка
на неки начин, јер волим да радим
уникате. Никада не бих одабрала други посао. Дешава се некада да се муштерије пресвуку одмах овде, у радњи,
и изађу у новом, толико им се допадне. Тад сам заиста срећна – каже она.
Она шије све, па чак и униформе
за фирме и обезбеђења, али највише
ужива у изради матурских хаљина.
Често јој доносе слике светских звезда и желе исте такве хаљине, па онда траже начин да ускладе жеље и
оно што може да се изведе. Некада
јој чак донесу обућу, да сашије хаљину која ће с њом да се слаже. Хаљине
за матуру могу да коштају од пет до
тридесет хиљада, y зависности од тога каква врста чипке и материјала се
користи.
– У просеку имам од тридесет до
четрдесет матуранткиња годишње –
прича Елеонора.
Њој се остварио сан из ђачког доба, јер сада држи и часове обуке кројачима.
– Никада ми није досадно. Скоро
све од гардеробе коју носим шила сам
сама, а често шијем и поклоне за друге – каже са осмехом.

Костими из бајке

Ана Анкуцић (62), по жељи своје мајке, почела је да учи кројачки занат
код једне познате кројачице у Ковину. Касније се сама усавршавала,
а кад јој се указала прилика, запослила се у фабрици „Новитет”.
Та мо је ра ди ла
седамнаест година, а од 2001. године је кројачица у Ба лет ској
шко ли „Ди ми трије Парлић”.
– Био ми је
изазов да се окушам у ши ве њу
костима. Морала
Слађана Накић и Ана Анкуцић сам доста да истражујем, ишла
штерија. Кажу често муштерије: ми сам у Народно позориште и Балетску
када видимо вас, знамо да је све што школу „Лујо Давичо”. Није то само да
радите квалитетно – каже Чеда, који седнеш и шијеш, већ је сваки костим
прича за себе – прича она.
од 1975. носи искључиво одела.
Процедура израде костима за школЊегова супруга додаје да им долазе
људи и из Смедерева, Београда, Шап- ске приредбе и такмичења отприлица, Вршца... Кажу: има и тамо кроја- ке је оваква: прво наставник на основу тачака које се увежбавају каже
ча, али нико није као што је Чеда.
– Ја сам машинац – каже Мира
– али имам тај
дар за шиве ње.
Док радим, уносим целу себе и
ако моје око није
задовољно, ја не
могу да испоручим ствар. Нема
веће среће него
када муштерија
оде задовољна, то
нам даје елан.

Креаторка
снова

Еле о но ра Мун ћан (45) из Банатског Новог Села црта и креира од
најранијег детињства, иако тада није
ни знала шта значи бити кројачица.
– Маштала сам да будем креаторка, па сам прво уписала кројачку
школу у Панчеву. У почетку је било
тешко, али сам после прве године у
потпуности заволела овај позив. Након средње школе три и по године
сам ра ди ла у
рад њи мог на став ни ка Жи ве
Илића. Он је био
мој узор. Још док
смо били у школи, долазили смо
на праксу у његову радионицу
и ту сам схватила да желим да
имам своју радњу у којој ћу обучавати ученике
као он – прича
Елеонора.
Већ девет годи на има сво ју
Верица Сретеновић занатску радњу.

Елеонора Мунћан
какви му костими требају, а затим
кро ја чи ца ши је пач ке и ко кет ке.
Пачке су хаљине од тила са жицом и
корсетом, а кокетке само доњи део
тог костима.
Украшавањем пачки више се бави
Слађана Накић (53), економ у школи, и тако употпуњује Анин рад. За
једну пачку треба и по неколико дана
рада: прави се од десетак редова тила, па затим иде део с гаћицама који
носи и жичану конструкцију, да би
све стајало како треба.
– Чипку набављамо готову, али кад
има пуно шљокица, ради се данима –
каже Ана.
– Кад је дете задовољно костимом,
бо ље од и гра сво ју тач ку – ка же
Слађана.
– Овај посао пред нас стално поставља нове изазове. Имамо концерте два пута годишње, па такмичења...
Али круна свега је кад радимо представе, јер ту има разноврсних костима. У „Малом принцу” се појављују:
Краљ, Слуга, Писац, Лисица, Артичока... – каже Ана.
Мирјана Марић

„Друга страна”
Алфреда Кубина

Једног дана у дому једног човека
појављује се чудан посетилац. Он
му преноси поруку: „Клаус Патера, апсолутни господар Царства
снова, овлашћује мене као агента
да вам уручим позив за селидбу у
његову земљу.” Али показује се да
је свет снова земља под тоталним
надзором у којој започиње апокалиптичка борба...
Два читаоца који до 11. марта, у
12 сати, СМС-ом на број 1201 пошаљу најдуховитији одговор на питање: „Колико је битно увек саслушати и другу страну?”, 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

„Еротска
интелигенција”
Естер Перел

Мудра, духовита, а опет једноставна, ова контроверзна књига преобликоваће ваш поглед на живот и
љубав. Уз њу ћете преиспитати ставове и предрасуде које имате о сексуалности и сазнати како да превазиђете све оно што вас спутава.
Дозволите чаролији да поново испуни вашу спаваћу собу!
Два читаоца који до 11. марта, у
12 сати, СМС-ом на број 1201 пошаљу најдуховитији одговор на питање: „Да ли је страст напустила
вашу спаваћу собу?”, 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
шта је за вас задивљујућа храброст.
Књиге из „Вулкана” добиће аутори
следећих порука:
„Моја ћерка каже да је задивљујућа храброст да одеш у школу, а
да не научиш лекцију.” 063/8881...
„Задивљујућа храброст је кад мој
муж каже да стиже за петнаест минута, а дође за два сата, иако зна
ка кве га санк ци је че ка ју.”
060/4421...
„Лагуна” ће наградити ове одговоре на питање да ли ви радите све
на време:
„Нажалост, толико свуда и у свему касним да је мене најбоље по
смрт послати.” 064/1121...
„Радим све на време, ал’ џаба
кад у раз во ју ма ло за о ста јем.”
064/2715...
Д. К.
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ЗАМРЗИВАЧ 210 л, веш-машина, фрижидер, комбиновани, алфа пећ, камин.
063/861-82-66. (289486)

ВОЗИЛА
ПОНУДА

ЈУГО 55, 2000. годиште, регистрован до септембра.
065/331-63-58. (289324)

ПРОДАЈЕМ брачни кревет
храстов, са душеком, орман
дводелни, пећ алфа врање
нов, кожна гарнитура, вешмашина горење, фрижидер
180 л горење. 063/805-63-54.
(289348)

ПРОДАЈЕМ томос аутоматик.
013/631-156. (289314)
ПРОДАЈЕМ фијат пунто 1.2,
2001. годиште. 062/548-990.
(289561)
ПРОДАЈЕМ мазду 323, у супер стању, 1997. годиште.
Тел. 060/604-06-89. (289308)
РЕНО МЕГАН 1.5 ДЦИ, 2005,
годиште, регистрован до јула.
060/311-29-64. (289390)

КУПУЈЕМ стара и неисправна
возила. 064/119-59-24. (289449)
КУПУЈЕМ аутомобиле у било
ком стању, од 70 до 1.500
евра. 062/193-36-05. (289567)

РАСПРОДАЈА нових столица
од 1.600, столова од 4.500.
060/600-14-52. (189482)
ПРОДАЈЕМ замрзивач од 410
литара. Тел. 601-281. (289364)
НА ПРОДАЈУ детелина балирана, веома повољно.
064/438-54-15. (289426)
НА ПРОДАЈУ стара цигла, велики формат и цреп разни.
063/755-29-05. (289418)

ЈУГО 55, 1999. одличан, регистрован, оригинал боја.
063/776-16-77. (289423)

МАШИНЕ

ФИЈАТ браво 2002. годиште,
дизел 1.9, на продају. Тел.
065/386-56-00. (289495)

ВИЉУШКАР линде Х 25, 1982,
мотор дајца, у добром стању.
064/144-37-33. (288522)

УГАЉ
НАЈПОВОЉНИЈЕ
Сирови вреоци

7.500

Костолац

7.700

Сушени вреоци
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ГАРАЖЕ
ПРОДАЈЕМ гаражу на Котежу 2. Тел. 062/814-84-25 (СМС)
ПРОДАЈЕМ лимену гаражу,
Содара. 060/551-64-50. (289492)

АПАРАТИ

12.000

Тел. 061/176-34-08
(4/289270)

ПЕЖО 206, 2.0 ХДИ, 2000.
петоа врата, фул опрема.
064/587-50-24. (289472)
ПАСАТ 1.9, ТДИ, 1999. караван, фул опрема, прва боја.
064/587-50-24. (289472)
САКСО 1.4, 2002, петора врата, прва боја, на име.
064/587-50-24. (289472)
ГРАНДЕ пунто 1.4, 2006, троје врата, фул опема, на име.
064/130-36-02. (289472)
РЕНО клио, 1.2, 2002, троје
врата, регистрован. 064/58750-24. (289472)

ВЕШ-МАШИНА, кухињски
бојлер 10 л, половни делови
од веш-машина. 013/252-0510, 063/703-76-07. (289473)

ПРОДАЈЕМ траку за трчање.
062/816-47-57. 8289402)

ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ полован намештај,
перје, плинске боце, акумулаторе, гвожђе. 066/900-79-04.
(289319)
КУПУЈЕМ старо гвожђе, вешмашине, фрижидере, замрзиваче, телевизоре, долазим на
кућну адресу. 064/158-44-10,
063/101-11-47. (289454)
КУПУЈЕМ исправне и неисправне ТА пећи и сво остало
покућство. 061/641-30-36.
(289549)

НОВ проточни бојлер „коспел” од 15 кв, немачки.
064/409-68-04. (289400)
ПРОДАЈЕМ ремонтоване ТА
пећи, достава, монтажа.
063/705-18-18, 335-930.
(289395)
ПРОДАЈЕМ кавез за коке носиље, 600 комада, два полукавези. 065/331-82-63. (289510)
КРМАЧЕ за клање продајем,
вреди видети. 062/113-20-28.
(289553)

КУПУЈЕМ старо гвожђе, акумулаторе, алунимијум, бакар,
месинг, телевизоре, фрижидере, веш-машине. 061/32204-94. (289575)
КУПУЈЕМ старо гвожђе, фрижидере, замрзиваче, веш-машине, телевизоре и све од метала. 061/321-77-93. (289575)
КУПУЈЕМ старо гвожђе, лим,
телевизоре, белу технику,
акумулаторе, алуминијум, бакар, месинг. 061/206-26-24.
(289575)

ПОНУДА

БРИКЕТ, пелет и дрва.
063/776-56-58. (ф)

ПРОДАЈЕМ кућу са 19 ари
плаца, Банатско Ново Село.
066/887-84-00. (289328)

ПРОДАЈЕМ половну угаону
гарнитуру. 063/346-855.
(289258)
ПРОДАЈЕМ шапурине.
062/548-990. (289561)
ПРОДАЈЕМ прасиће.
061/277-87-99. (289389)

ПАСАТ Б 6, 1.9 ТДИ, караван,
2007. годиште. 069/331-0397. (289509)
ПРОДАЈЕМ југо корал ин 1.1,
2004, регистрован до 31. јула
2020, бензин, гас, генерално
сређен. 064/129-45-43. (289527)

ПРОДАЈЕМ судоперу и остале кухињске елементе, судопера 3.000, нова. 063/773-4597. (289450)

ВОЗИЛА
ПОТРАЖЊА

ШПОРЕТ на дрва, пуромат,
мушки бицикли, моторна косачица. Тел. 061/644-62-07.
(289445)
ПРОДАЈЕМ лепу балирану
детелину, 230 динара и елеватор за кукуруз. 063/706-2361. (289546)

КУПУЈЕМ кућу или део куће у
Качареву. 064/369-47-02.
(288863)

ПРОДАЈЕМ две куће на једном плацу. Звати на тел.
060/728-46-02. (289301)

РАСПРОДАЈА канцеларијског
намештаја. 064/822-37-03.
(288888)

ПРОДАЈЕМ орахове талпе дебљине 6 цм, сушене седам година. 060/715-80-93. (289265)

ПЛАЦ, Борча, 3 ара, Братства
јединства, могућа замена за
мањи стан, 21.000 евра.
060/555-64-05. (289307)

БАВАНИШТАНСКИ пут, преко пута Новог гробља, 14 ари,
градско грађевинско земљиште, ограђено, струја, вода,
канализација. 063/732-62-93.
(289373)

КУПУЈЕМ перје, старе слике,
сатове, стари новц, пенкала,
сифон флаше, старе играчке
и остало. 063/705-18-18, 335930. (289395)

КУПУЈЕМ аутомобиле од 80
до 1.800 евра, стање небитно.
063/165-83-75. (289568)

КУПОПРОДАЈА

КУПОПРОДАЈА

ГРАНДЕ пунто 1.9 мултиџет,
2007, петора врата, фул
опрема, на име. 064/130-3602. (289472)

НАЈПОВОЉНИЈИ откуп свих
врста возила, катализатора,
продаја делова, долазим на
адресу. 069/203-00-44,
066/409-991. (288426)

ПРОДАЈЕМ веш-машину горење 583-60065, беко, може
ваше неисправно уз доплату.
064/129-73-60. (289500)

ПРОДАЈЕМ болнички електрични кревет са три функције
подизања и спуштања и душеком. 062/868-97-82. (289461)
ПРОДАЈЕМ две врсте сена,
једно обично, друго детелина. 063/714-01-30. (289470)
КОФЕР шиваћа машина, самачки кревет, угаона гарнитура, кухињски сто, телевизор. 063/861-82-66. (289486)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

НА ПРОДАЈУ легализован
плац са кућом. Стара Миса, 7
ари 064/514-12-98 (СМС)
ИНВЕСТИТОРУ потребан
плац за изградњу вишепородичног стамбеног објекта.
Плацеви већи од 6 ари, на
локацији ужег и ширег центра
града. 064/128-52-21. (ф)
ПРОДАЈЕМ четири и по ланца грађевинског земљишта,
северна зона, преко пута Секиног салаша. 062/102-89-16.
(289260)
БАВАНИШТАНСКИ пут, ПР +
I, 113 квм, 7,17 ари, усељива,
36.000. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (289565)
ЦРЕПАЈА, приземна, 125, одлична, 1,68 ари, 36.000. (67),
„Милка М”, 063/744-28-66.
(289565)
КОЗЈАК, нова прелепа, СУ +
ПР, ЕГ, 160 квм, 57 ари,
20.000. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (289565)
СТАРЧЕВО, усељива кућа, помоћни објекти, 9.5 ари, укњижено. 063/725-99-37. (289239)
ПРОДАЈЕМ укњижену непокретност, башта, прво српског поље, Новосељански пут.
064/128-22-06. (289100)
ПРОДАЈЕМ кућу, три стамбене јединице, 8 ари плаца,
Горњи град. 063/829-89-48.
(289203)
КУЋА, легализована, плац 12
ари, подрум/помоћне просторије. Старчево. 065/26240-30. (289164)

ПРОДАЈЕМ кућу на Златибору, може замена за Панчево.
069/158-63-76. (288542)
КУЋА са 27 ари грађевинског
плаца, Иланџа, 18.500 евра.
065/342-23-91. (189358)
ПРОДАЈЕМ плац на Кудељарцу. 063/895-85-79. (289045)

ПРОДАЈЕМ два ланца земље
у Качареву. Тел. 601-281.
(289364)

ИЗУЗЕТНА кућа, центар
Старчева, 7 ари, одмах усељива. 063/753-10-09. (289434)

ПРОДАЈЕМ плац 33 ара, са
кућом, Новосељански пут
131. 064/276-08-08. (289408)

ПЛАЦ, нова миса, 8 ари,
22.000. (188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (289427)

ПРОДАЈЕМ кућу 240 квм, 2.5
ара, 72.000. (679), „Трем 01”,
063/836-23-83. (289397)

КУЋА, стара Миса, 80 квм, 2
ара. (188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (289427)

БАВАНИШТАНСКИ пут, викендица, 11 ари, струја, вода.
(679), „Трем 01”, 063/836-2383. (289397)
СТРЕЛИШТЕ, 148 квм, за реновирање, 2,2 ара, гаража,
40.000. (049), „Мустанг”,
062/226-901. (289451)
КУЋА, Омољица, 80 + 20 квм,
легализована, 7 ари, власник.
064/961-00-70. (289398)
ПЛАЦ 32 ара, Пелистерска,
преко пруге, пола под воћем.
0647113-47-76. л(289394)
ПЛАЦ, Јабучки пут, Баваништански пут, Топола. (188),
„UnaDalli”, 064/255-87-50.
(289427)

ТЕСЛА, 61 квм, двособна, 2,2
ара, 38.000. (049), „Мустанг”,
062/226-901. (289451)
ЦРЕПАЈА, 252 квм, 21 ар, лепа, 30.000. (049), „Мустанг”,
062/226-901. (289451)
ПЛАЦ на Баваништанском путу, 7 ари, вода, струја, ограђен. 063/163-97-17. (289452)
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ДОО „Кутко” издаје локале од 50 квм до 250 квм, на
Новосељанском путу 37, у комплексу иза Максија.

ПОНУДА

СТАРИ ТАМИШ, новија кућа,
11о квм, 6.5 ари, 40.000.
(398), „Кров”, 060/683-10-64.
(289492)
ПРОДАЈЕМ кућу са пословним простором на 5 ари плаца, угао Д. Туцовића и М. Пупина. 061/607-81-00. (289487)
ВИКЕНДИЦА на девојачком
бунару поред будућег аква
парка. 064/450-78-91. (289462)

НЕДОВРШЕНА хала и 15 ари
плац, шири центар, камионски
улаз. 063/389-972. (289519)
ПРОДАЈЕМ плац у 7. јула са
темељом и постојећим објектом и дворишну кућу за реновирање у Војловици. 061/81518-14. (289534)
КУЋА 20.000 евра, 100 квм, 3
ара, Козарачка 10-ц.
063/721-62-13. (289538)
КУЋА, 15.000 евра, 70 квм, 2
ара, монтажна, Козарачка 10ц. 063/721-62-13. (289538)

НОВА МИСА, 180 квм, 1.4
ара, гаража, 57.000. (353),
„Премиер”, 063/800-44-30.
(2189507)
ПАНЧЕВО, кућа две стамбене
јединице, договор; Старчево,
реновирана кућа, 40.000.
(396), „Лајф”, 061/662-91-48.
(289505)
СТАРЧЕВО, 15 ари, 240, локал 40, 43.000; Миса, три
етаже, ЕГ, 63.000. „Јанковић”,
348-025. (289504)
ЦЕНТАР, гимназија, приземни део куће, гарсоњера и подрум, 45.000 евра. 061/11411-34. (289511)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ у Иванову кућу од 100 квм са помоћним објектима, на плацу
од 17 ари, легализовано.
062/415-359, 064/828-36-26.
(289516)
ПЛАЦ 6.5 ари, 1/1, 33 х 21 м,
струја, вода, ограђено,
30.000 евра. Козарачка.
063/135-29-76. (289536)

ПРОДАЈЕМ кућу у Старчеву.
Тел. 064/211-50-80. (289559)

СТАНОВИ
ПОНУДА

СОДАРА, двоипособан, 62
квм, XII спрат, усељив, власник. 064/327-54-10. (289336)
ПРОДАЈЕМ нов одмах усељив, четворособан стан, дуплекс, 115 квм, подно грејање, лифт, Иве Курјачког 35,
69.000 евра. 069/214-41-49.
(289209)
ПРОДАЈЕМ дворишни стан,
27 квм, тренутно се реновира, у центру, Војводе Радомира Путника 14. 063/800-4394. (289360)

ВИКЕНД кућа 34 квм, са 56
ари земље у Баваништу, близу манастира. Трофазна струја, артерска вода. 063/14152-77. (289540)
КУЋА, 13.000 евра, 60 квм, 2
ара, Козарачка 10-а.
063/721-62-13. (289538)
ТРИ куће за 34.000 евра, 100
квм, 70 квм, 60 квм, 6.5 ари,
Козарачка. 063/721-62-13.
(289538)
ВОЈЛОВИЦА, одлична кућа
109 квм, две стамбене,
40.000. (300), „Ћурчић”,
063/803-10-52. (289518)
ПРОДАЈЕМ грађевински плац,
49 ари, Новосељански пут 91.
064/131-42-02. (289574)

ПРОДАЈЕМ двособан стан у
кући и продајем таван за надоградњу. 063/835-6071. (289363)
НОВА МИСА, 85 квм, високо
приземље, двостран, укњижен, 44.000. 063/252-559.
(289379)
ПРОДАЈЕМ стан, 98 квм, нова Миса. Контакт телефон
064/944-40-79. (289403)
МИСА, приземље, 38 + 12 +
17, усељиво, само 26.000. (67),
„Милка М”, 063/744-28-66.
(289565)
КОТЕЖ, двособан, IV, доградња, 117, ЦГ, 55.000. МИСА,
приземље, 38 + 12 + 17, усељиво, само 26.000. (67),
„Милка М”, 063/744-28-66.
(289565)

КОТЕЖ 1, 35 квм, ЦГ, сутерен,
усељив, 20.000. МИСА, приземље, 38 + 12 + 17, усељиво,
само 26.000. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (289565)

Издаје се магацински простор од 500 до 3000 квм.

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

ПРОДАЈЕМ станове у Светозара Милетића 5 и Војводе Радомира Путника 22/1.
Контакт: Маријана, 063/693-944,
Љупко – 063/313-844
СОДАРА, војне зграде, троипособан, ЦГ, VI, 55.000.
(679), „Трем 01”, 063/836-2383. (289397)

СТРЕЛИШТЕ, 37, ЦГ, V, две
терасе, сређен, 23.000. МИСА, приземље, 38 + 12 + 17,
усељиво, само 26.000. (67),
„Милка М”, 063/744-28-66.
(289565)

КОТЕЖ 1, двособан, 57 квм,
II, ЦГ, са стварима, 40.000.
(300), „Ћурчић” , 362-816,
063/803-10-52. (289518)

СТРЕЛИШТЕ, једносоан, ВП,
ЦГ, усељив, 33, 26.000. МИСА, приземље, 38 + 12 + 17,
усељиво, само 26.000. (67),
„Милка М”, 063/744-28-66.
(289565)

СТРОГИ ЦЕНТАР, 173 квм,
салонски, четворособан.
(470), „Дива некретнине”,
064/246-05-71. (289436)

ПРОДАЈЕМ стан у Карађорђевој од 50 квм. Тел.
064/842-25-80. (289469)

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

ТЕСЛА, двособан, ЦГ, 54 квм,
VI, леп, 42.000. (049), „Мустанг”, 062/226-901. (289451)
ДВОРИШНИ, 31 квм, близу
Тесле, 17.000. (049), „Мустанг”, 062/226-901. (289451)
КОТЕЖ 1, двособан, сређен,
50 квм, ВП, 39.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-64. (289492)
КОТЕЖ 2, трособан дуплекс,
70 квм, ЦГ, V, 42.000. (353),
„Премиер”, 063/800-44-30.
(289245)
ПРОДАЈЕМ/ИЗДАЈЕМ двособан стан и гарсоњеру.
065/222-80-39. (289424)

ЈЕДНОИПОСОБАН, 34 квм,
Котеж 1, ЦГ, сутерен, екстра
сређен, 24.000 евра. (470),
„Дива некретнине”, 064/24605-71. (289436)
(7/274828)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ТЕСЛА, комплетно намештен
једноипособан, 43.000; двоипособан, II, 42.000. „Лајф”,
061/662-91-48. (289505)
СТРОГИ центар, четворособан, тераса, 18 квм, ЦГ, лифт,
65.000. „Лајф”, 061/662-9148. (289505)
СОДАРА, једноипособан,
40.000; Горњи град, дворишни, 46, реновиран, 23.000.
„Лајф”, 061/662-91-48. (289505)
ЦЕНТАР, 2.5. 68, ЦГ, 47.000;
двоипособан, 65, реновиран,
28.000. (338), „Јанковић”,
348-025. (289504)
ДВОИПОСОБАН стан, 66
квм, строги центар, 58.000
евра. 064/171-22-70,
064/090-10-92. (289570)
ОСЛОБОЂЕЊА, дворишни,
једнособан, 32 квм, подрум,
16.000, договор. (336),
„Олимп”, 351-061, 063/274951. (289537)

СТРОГИ центар, трособан
стан, 72 квм, трећи спрат,
лифт, ТА, могућност ЦГ. Звати после 17 сати. Тел.
064/119-60-06. (289401)
СТАРА МИСА, једнособан,
ВПР, ТА, тераса, 20.000.
(679), „Трем 01”, 063/836-2383. (289397)

КОТЕЖ 2, једнособан, 39
квм, V, ЦГ, 25.000. (188),
„UnaDalli”, 064/255-87-50.
(289427)
ЦЕНТАР, продаја станова и
локала од 48 до 136 квм,
укњижени у изградњи.
063/323-584. (289528)
ПРОДАЈЕМ двособне, трособне, једнособне станове на
Котежу и Стрелишту.
066/937-00-13. (289520)

ПРОДАЈЕМ реновиран стан у
Качареву, 52 квм,, први спрат.
063/776-14-67. (289557)
МАРГИТА, двособан, И, 46
квм, гас, 28.000. (353), „Премиер”, 063/800-44-30. (289245)

ТАМИШ КАПИЈА, двоипособан, 78 квм, IV, ЦГ, двострано оријентисан, 72.000, договор. (336), „Олимп”,
351-061, 063/274-951.
(289537)
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НАЈЈЕФТИНИЈА АУТО-ШКОЛА У ГРАДУ
ЦЕНА
за Б категорију
64.000 динара

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

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

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

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ
АБДОМЕНА И МАЛЕ КАРЛИЦЕ

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ
СРЦА (ТТЕ и ТЕЕ)

др Жељка Ковачевић

dr sc. med.
Слободан Томић
Институт „Дедиње”

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

др Небојша Тасић
Општа болница Панчево

ЕНДОКРИНОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ
др Гордана Вељовић
Општа болница
Панчево

КОМПЛЕТАН ОРЛ ПРЕГЛЕД
др Горан Митевски
Општа болница
Панчево

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

Клинички центар
Србије

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

ПАКЕТ 3
• АНАЛИЗА AST
• АНАЛИЗА ALT
ПАКЕТ 4

• АНАЛИЗА CRP

Цена: 400 динара

ПАКЕТ 5

• АНАЛИЗА ТУМОР МАРКЕРА ПРОСТАТЕ:

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

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

др Ненад Маргитин
Општа болница
Панчево

Цена: 90 динара
Цена: 90 динара

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

•
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ИЗДАЈЕМ нов стан, празан, I
спрат, код Авива. 063/72225-22. (289455)

СТАНОВИ
ПОТРАЖЊА

ИЗДАЈЕМ кућу са двориштем,
стара Миса. 060/011-96-66.
(28954789

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

ИЗДАЈЕМ трособан стан, Котеж 2, Панчево. Тел. 064/16412-56. (289554)

КУПУЈЕМ мањи стан, ниже
спратности, на Стрелишту.
Позив власницима као и
агенцијама. 069/251-57-57.
(289456)
КУПУЈЕМО станове на свим
локацијама, брза исплата.
(353), „Премиер”, 063/80044-30. (289507)

ИЗДАЈЕМ смештај за раднике
у близини Рафинерије.
061/244-67-84. (289556)
СТАН за издавање, Карађорђева 94, Панчево. 062/353413, 063/894-21-80. (289564)
КОТЕЖ 2, двособан стан, издајем, 200 евра. 064/823-8859. (289321)

СУПЕР стан, Тесла, две собе,
трпезарија и кухиња, намештен, 150 евра. 069/777-842.
(289466)
ИЗДАЈЕМ двособан ненамештен стан у центру, клима,
интернет, кабловска. Тел.
064/178-42-42. (289108/р)
ИЗДАЈЕМ једносоан стан на
Стрелишту, 40 квм, са централним грејањем. 064/27434-87. (289341)
НАМЕШТЕН једноипособан
стан, центар, интернет, клима, супернова, 150 евра.
069/113-00-73. (289354)

КУПУЈЕМО станове, куће, исплата одмах. (679), „Трем
01”, 063/836-23-83. (289397)
АГЕНЦИЈИ „Милка М” потребни станови, куће, све локације. 063/744-28-66. (289565)

ИЗДАЈЕМ намештен стан на
новој Миси, за самце, студенте. 013/370-398, 063/839-5681. (289470)

ИЗДАЈЕМ трособан стан,
комплет намештен у центру
Панчева, приземље, етажно
грејање на гас. Тел. 063/311369. (289366)

ИЗДАЈЕМ локал на Зеленој
пијаци, први на улазу, бивша
мењачница. 064/404-91-49,
Бошко. (289063)
ИЗДАЈЕМ локал 36 квм, у самом центру, повољно. Тел.
063/861-90-53. (289281)
ИЗДАЈЕМ локал у центру.
063/722-49-98. (ф)
ПРОДАЈЕМ локал у центру,
64 квм. 013/341-173,
061/178-97-40. (ф)
ТАМИШ капија, локали за издавање, 107 – 200 квм.
063/338-332. (288827)

ИЗДАЈЕМ локал код градске
библиотеке, 24 кв. 064/13406-08. (289337)

АГЕНЦИЈИ „Кров” хитно потребни станови, брза исплата.
060/551-64-50. (289492)

ИЗДАЈЕМ локал у Новом Селу, 180 евра месечно. Погодан за магацински простор,
радњу. 063/301-219. (289371)

СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру за ученицу или студенткињу. Синђелићева 21.
063/436-737 (СМС)

ИЗДАЈЕМ локал, 70 квм, Синђелићева 35, шири центар.
064/217-48-56. (289111)

ИЗДАЈЕМ локал, Карађорђева
15. 063/825-83-25. (289560)

ПОСАО
ПОНУДА

РЕСТОРАН тражи одговорног
кувара и конобара. Информације на 069/248-88-26 (СМС)
ПОТРЕБАН тракториста са
искуством, за рад у пољопривредни у Долову. 064/200-5692. (289430)
ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕРСКОЈ
радњи „Elektro in” из Панчева поребни електроинстлатери са и без искуства.
064/179-27-83. (289039)
ЈАВНОБЕЛЕЖНИЧКОЈ КАНЦЕЛАРИЈИ потребан правник. Пријаве на advjukic@gmail.com.
Тел. 064/668-87-78. (ф)

ПОТРЕБНА радница – продавница смрзнуте хране
Стрелиште „Frosti”. 064/32407-40, 013/362-406. (289488)

ИЗДАЈЕМ локал од 86 квм,
код Аутобуске станице.
063/278-421. (289374)
ИЗДАЈЕМ једнособан намештен комфоран стан, ЦГ, кабловска, интернет, интерфон,
170 евра, депзит. 063/246509. (289355)

U cilju formiranja uspešnog tima, novoosnovano privredno društvo „PANTRANSPORT“ d.o.o. raspisuje

KONKURS
za prijem radnika na sledećim pozicijama:

• Lični asistent (VII stepen stručne spreme
ekonomskog ili pravnog usmerenja)
• Referent održavanja

• Šef smene održavanja
• Mehaničar

ПОТРЕБНА цимерка за заједничко становање. 063/246509. (289355)
ИЗДАЈЕМ собу и кухињу,
Маргита. 013/354-703, Панчево, Светозара Шемића 70А. (289350)
ИЗДАЈЕМ стан на Тесли, сутерен, 35 квм, није намештен.
064/177-19-81. (289351)
ИЗДАЈЕМ смештај за раднике, самце, студенте, раднички
смештај, центар. 063/502-211.
(289377)
ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру, Котеж 1, ЦГ, на дуже.
064/137-63-19. (289410)
ИЗДАЈЕМ намештен једноипособан стан, Котеж 1, ЦГ, на
дуже. 066/494-900. (289410)

• Bravar

ЧЕТВОРОСОБАН лукс намештен, центар, грејање, сауна,
џакузи, 400 евра, месечно.
064/054-55-54. (289409)

• Higijeničar

ИЗДАЈЕМ собе за раднике и
самце. 064/305-73-01. (289404)

• Domar

БЕСПЛАТНО, собу, кухињу,
купатило, издајем станарки у
Иванову. 064/372-94-71. (289387)

• Električar

• Terenski kontrolor
• Dispečer
• Vozač autobusa
• Nabavljač
• Magacioner
• Blagajnik
• Referent obračuna zarada
• Prodavac karata
• Dispečer na autobuskoj stanici
• Najavljivač na autobuskoj stanici
Kandidati svoje radne biografije mogu dostaviti
– slanjem na e-mail adresu
pantransport2020@gmail.com
– doneti lično na adresu Vojvode Radomira Putnika
br. 33, Pančevo, svakog radnog dana od 7,00 do
15,00 časova
Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati
na broj 066/8841296 (radnim danima od 7,00 do
15,00 časova)
Biografije dostaviti do 20.03.2020. godine.

ИЗДАЈЕМ једнособан намештен стан, услови одговарајући. 065/335-55-37, 013/355537. (289412)
ИЗДАЈЕМ једносоабн стан на
Стрелишту, центрлано грејање, близу Авив парка, 120
евра, обавезан депозит.
064/142-68-65. (289414)
ИЗДАЈЕМ кућу са 15 кревета,
три купатила, за смештај радника, 2 евра по кревету, на
дужи период. 062/208-828.
(289424)
ИЗДАЈЕМ намештен двособан
стан, 64 квм, у строгом центру. 061/621-32-18. (289448)
ДВОРИШНИ већи стан, 48
квм, намештен, комфоран,
леп. Стрелиште. 064/218-8345. 8289435)

ИЗДАЈЕМ локал на Стрелишту, 35 квм, Мажуранићева
бр. 3. 063/121-83-85,
065/570-95-70. (289393)
ИЗДАЈЕМ нов локал, центар,
опремљен салон лепоте, може
празан. 063/734-82-31. (289419)
ЦЕНТАР, канцеларија локал
12,5 квм, укњижен, 10.000
евра. (470), „Дива”, 064/24605-71. (289436)
ИЗДАЈЕМ локал 23 квм, у
Панчеву, др Жарка Фогараша. 064/866-22-70. (289496)
ИЗДАЈЕМ локал, сутерен,
Змај Јовина 16. Моментално
играоница до 1. 4. 2020, цена
100 евра месечно. Тел.
066/332-919. (289484)

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”

063/897-55-04
(2/289177)

ИЗДАЈЕМ локал на Стрелишту, 32 квм. 064/842-25-80.
(289469)
ЦЕНТАР, Дом омладине, 80
квм, 20.000 евра. 061/114-1134. (289511)
ЛОКАЛ продајем, 28 + 12
квм, ТЦ Змај Јовина, први до
Његошеве, сређен. 063/489958. (289532)

Потребна женска особа
за посао

ПОСЛОВОЂЕ
у ћевабџиници

ИЗДАЈЕМ супер намештен
стан од 40 квм, у Панчеву, на
Котежу 1, 250 евра. 064/18487-50. (289513)

Плата у зависности
од искуства + пријава
+ топли оброк.

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру, намештену, за два самца, центар,
засебан улаз. 061/131-79-04.
(289515)

„Хало Лесковац”
Тел. 062/896-39-78

Ћевабџиница

(1/289177)

ПОТРЕБНИ возачи Ци Е категорије са искуством, на неодређено време. 060/033-56-10,
061/213-37-66. (289475)

Општа и васкуларна хирургија – прегледи
и операције – хипербарична комора.
Комплетна лабораторијска, ултразвучна,
гастроскопска и колоноскопска дијагностика. Прегледи свих специјалности из
интерне медицине, неуропсихијатријски
прегледи и дијагностика и давање терапија у поликлиници Panmedica, а по
потреби и у вашем стану.
За Вас Поликлиника Panmedica
Панчево, Жарка Зрењанина 125
Тел. 013/351-551, моб. 064/133-54-98,
061/333-54-98 и 060/333-54-98
ПОТРЕБНА жена за чување
детета (дечак десет година).
064/151-26-36. (289420)

ПОТРЕБНИ радници, возачи
на киперу, багеристи, помоћни физички радници за рад у
Хрватској. CV послати на viber
број: +385 91 259-41-11. (289479)
ПОТРЕБАН помоћни радник/ца – кувар/ца. 069/620325. 2894659

ИЗДАЈЕМ локал од 86 квм,
код Аутобуске станице.
063/278-421. (288881)

ХИТНО купујемо једносоан,
гарсоњера и двособан стан.
060/551-64-50. (289492)

ИЗДАЈЕМ стан преко пута
Авив парка. 013/631ч423,
066/631_42-31. (289552)

ЛОКАЛИ

ИЗДАЈЕМ два локала по 106
квм, ул. В. Р. Путника 17, у
дворишту, паркинг, може и
заједно. 062/272-510. (289543)

ПОТРЕБАН возач Ц и Е категорије са искуством за домаћи
транспорт . Пријава, сталан
посао. 069/301-17-00 (СМС)
ПОТРЕБНИ конобари, достављачи хране и помоћно особље у кухињи. За све информације јавити се на 060/05278-99. (289092
САЛОНУ у центру потребан
фризер са искуством, плата
30.000. 065/555-54-44. (289125)
ПОТРЕБНИ возачи Ц и Б категорије, магационер за дистрибуцију пића Weifert,
062/446-291. (289197)
АУТО-ПЕРИОНИЦИ Strong
Wash потребан радник са искуством. 060/758-30-03. (289224)
ШИВАЋОЈ радионици у Омољици, потребне шнајдерке за
шивење на индустријским машинама. 065/210-41-52. (289266)
РЕСТОРАНУ ROYAL у Авив
парку, потребни радници у
продаји и кухињи. 063/216788. (289269)
ПОТРЕБНЕ раднице у пекари.
062/404-144. (289316)
ПОТРЕБАН комплетан пекар.
062/404-144. (289316)
ПОТРЕБНИ вредни и одговорни људи за поделу флајера. 060/664-60-06. (289341)
ПОТРЕБНА жена за помоћ у
кући. Тел. 061/194-61-89. (289357)
ПОТРЕБАН возач Б за доставу
хране. 064/255-84-58. (289361)
ПОТРЕБНА девојка за разношење пића на бувљаку.
064/132-98-12. (289369)
ПОТРЕБАН пекар бурекџија
и радница у пекари. 062/82147-70. (289375)
ПОТРЕБНА радница у пекари,
Качарево, искључиво из Панчева. 065/570-57-63. (289375)
ПОТРЕБНА девојка за рад.
Пожељно познавање корела
или фотошопа. 062/355-154.
(289380)
ПОТРЕБНИ молери за рад у
Београду. 062/564-494. (289406)
ПОТРЕБНА радница fast food
Vicotory, Браће Јовановић 99.
065/352-78-88. (289551)
ПОТРЕБАН радник за трећу
смену у трафици код Спортског. 064/853-83-50. (289388)
РЕСТОРАНУ потребна куварица са искуством, за стални
радни однос. 062/478-394,
013/631-872. (289440)
РЕСТОРАН тражи кувара и
конобара. Контакт 069/24888-26 (СМС)

ДОМУ за стара лица потребна медицинска сестра са радним искуством, спремачица
са радним искуством. За све
остале информације позвати
065/523-05-95. (ф)

АУТОПЕРИОНИЦИ „Мака
17” потребан радник са искуством. 061/551-95-31. (289491)
РЕСТРОРАНУ Стара Вајфертова пивара потребно особље. 060/074-34-85. (289483)
ПОТРЕБНИ радници за рад у
иностранству, зидари, армирачи, фасадери, CV послати
на masa.office2@gmail.com
или на 062/854-79-73. (289479)

ПОТРЕБАН возач Ц категорије са картицом возача за обављање домаћег транспорта.
Пријаве слати на office@simpletrans.net. Тел. 060/151-4294. (289498)
CAFFE FLAMINGO тражи девојку за рад. 069/364-10-04.
(289524)

ПОТРЕБНА продавачица у пекари. 063/130-75-40. (289531)
ГОЛУБ такси тражи возаче
таксија. Неопходни услови:
завршена средња саобраћајна школа, пет година искуства на пословима возача или
поседовање Ц категорије са
било којом средњом школом.
Контакт Марија Симоновић,
060/663-64-63, радним данима од 8 до 16 сати. (289526)

POTREBAN

radnik u proizvodnji
(operater na mašini)
Mesto rada: CARDS PRINT DOO,
Kudeljarski nasip prva 124g, Pančevo
Poslati CV na adresu: info@cardsprint.rs

„ЈМД” ДОО
Гробљанска 50, Панчево

Фирми за нискоградњу потребни

физички радници
Инфо на тел. 013/332-526
(3/289416)

Štampariji Cards Print doo potreban

radnik/ca za pakovanje
proizvoda
Mesto rada:
Kudeljarski nasip prva 124g, Pančevo
Poslati CV na adresu: info@cardsprint.rs

Петак, 6. март 2020.

ПОСАО

ОГЛАСИ

POTREBNA

ПОНУДА

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. (289526)

radnica za šivenje sa
minimalnim iskustvom

BEDEM ENERGY SOLUTIONS
тражи точиоца за рад на гасној станици. Услови: средња
стручна спрема, годину дана
радног искуства. Контакт Марија Симоновић, 060/663-6463, радним данима од 8 до 16
сати. (289526)

Mesto rada: CARDS PRINT DOO,
Kudeljarski nasip prva 124g, Pančevo

ПОТРЕБАН конобар-ица са
искуством – Perla. 065/34454-66.

Poslati CV na adresu: info@cardsprint.rs
РУЧНИ ископи, комплет септичке шахте, канализације,
сечење, вађење дрвећа, остали физички послови.
064/422-52-00. (289327)

ПОТРЕБАН ВОЗАЧ Ц КАТЕГОРИЈЕ,
са искутвом, на Стоваришту „Голија”
063/776-56-58
ПОТРЕБАН пица мајстор у пекари. 063/130-75-40. (289531)
КОНОБАРИЦА у кафе ресторану потребна, прва смена
10-17. 062/806-02-58. (299541)

ПОСАО
ПОТРАЖЊА

ШЉУНАК, песак сејанац одвоз шута малим кипером до
два кубика 064/664-85-31,
013/342-338 (СМС)
СТОЛАРСКЕ и браварске
услуге. Александар, 064/15720-03. (289112)
Sony 3-4. Поправка хлађења,
ласера, чипа. Замена и откуп
игара. Гаранција. 065/67784-67 (СМС)
SONY 3-4. Поправка хлађења,
ласера, чипа. Замена и откуп
игара. 065/677-84-67 (СМС)
КЕРАМИЧАР, постављање
свих врста плочица и комплетна адаптација купатила.
061/249-29-90. (288570)
ГИПСАРСКИ радови, брзо, повољно. 065/523-02-73. (289478)
ЗА ПОМОЋ у кући – само Котеж. 064/409-50-85. (289331)
ЧИШЋЕЊЕ олука, висински
радови на крову. 065/535-2456. (289329)
ЧИШЋЕЊА тавана, шупа, одношење ствари, обарање стабла, бетонирања, итд.
060/035-47-40. (289463)

(ф)

АЛУ ПВЦ столарија, ролетне,
комарници, венецијанери,
тракасте завесе, уграђујем,
поправљам. 063/882-25-09.
(289334)
ЕЛЕКТРИЧАР: поправке бојлера, шпорета, разводних табли, инсталација. Мића.
064/310-44-88. (289368)
ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгушење судопере, купатила, адаптације, замене, поправке, одмах, 0-24. 013/331-657,
064/495-77-59. (289411)
ТАПЕТАР који пресвлачи намештај, са искуством, тражи
посао. 064/120-77-64. (289392)
МОЛЕРСКО-ГИПСАРСКИ радови, брзо, педантно, повољно. 065/523-02-73. (289478)
ДРВОСЕЧА, исећи ће моторном тестером свако дрво које
вам смета. 063/369-846. (289391)
ВОДОИНСТАЛАТЕР, купатила, преправке, поправке, славине, вентили, славине, одгушење канализације. 061/19300-09. (289386)
РАДИМО све физичке послове; рушења кућа, шупа, ископи, чишћења тавана, подрума,
бетонирања. 064/122-69-78.
(289463)
МАТЕМАТИКА, физика, хемија, механика. Тел. 251-1981, 063/852-22-43. (289476)

ТВ и сателитске антене, дигитализација вашег ТВ-а, ИПТВ
антена плус. 064/866-20-70.
(289417)
ОСНОВНА обука за рад на
рачунару, основна solid works
обука. 062/105-94-00, или се
обратити путем поруке. (289490)
ПАРКЕТ и ламинат поставка,
хобловање и лакирање. 601892, 065/314-90-18. (289317)
НЕМАЧКИ, часови свим узрастима. Преводи, припрема за
полагање свих нивоа знања.
061/6567-04-04, 352-892. (289468)
ЧИСТИМО подруме, таване,
шупе, превоз обезбеђен.
063/841-65-39. Неша. (289385)
ЕНГЛЕСКИ свим узрастима,
долазим, јефтино, 25 година
искуства. 013/251-78-97м,
063/782-51-48. (289577)
ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгушења канализације, адаптације
купатила, сервис. 013/377930, 063/115-71-67. (289508)
ШЉУНАК, песак, сејанац. Одвоз шута малим кипером до 2
кубика. Лаза. 065/2334-23-38.
(289293)
КАМИОН кипер превоз: шљунак, песак, сејанац, ризла,
утовар одвоз шута. 060/47474-57. (289525)
ЧИСТИМО таване, подруме,
шупе, комплет услуге. 061/32204-94, 061/206-26-24. (289575)
КОМБИ превоз робе и селидбе. 063/841-65-39. Неша. (289385)

УСЛУГЕ

СЕЛИДБЕ КОМБИЈЕМ
И КАМИОНОМ
Иван, 061/288-28-38
(3/285078)
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ПАРКЕТ постављам и хоблујем, мајстор с дугогодишњим
искуством из Дебељаче, с материјалом или без њега. Ноле
(имам и паркет), 013/266-5220, 063/847-74-38. (288874)

2. марта 2020. године преминула је наша драга

ЕЛЕКТРИЧАРСКЕ услуге, електроинсталације, замена табли,
расвета. 063/644-353. (289112)
ТЕПИХ сервис „Путник”. дубинско прање тепиха и намештаја.
302-820, 064/129-63-79. (289284)
БАЛТОКАД када, обнова глазуре, пластифицирање, гаранција. Www.baltokad.co.rs 065/34755-02, 011/288-30-18. (287717)
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,
063/253-028, 064/444-66-74.
bomboncicb@gmail.com,
www.selidbe-bomboncic.com
(289383)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић” – Борис, комбијем и камионом,
Војводина, Србија, са или без
радника. 063/253-028,
064/444-66-74.(289383)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић” – Борис
– комбијима, камионима, професионално, екипа радника, све
релације по Србији. 063/253028, 064/444-66-74. (289383)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић” Борис,
све релације по Србији с комбијима, камионима, екипа радника, кутије, фолија за заштиту
намештаја, 0-24, сваког дана и
недељом. Бесплатан долазак и
процена посла. Плаћање могуће чековима и преко рачуна.
Борис. 063/253-028, 064/44466-74. bomboncicb@gmail.com,
www.selidbe-bomboncic.com
(289383)
РАДИМО: зидање, бетонирање, оправке старих, нових
кровова. 013/664-491,
063/162-53-89. (289161)
СЕЛИДБЕ, превоз друге робе,
Панчево-даље, цена договор.
013/366-843, 063/193-22-29.
(287623)
МОЛЕРСКО, гипсарски, фасадерски радови, постављање
ламината, проверите. 062/81666-78. (289459)
МОЛЕРСКО-КЕРАМИЧАРСКИ
радови: комплетно уређење,
подови, уградња кухиња, подвои, гипс. 060/145-99-09, керамичар, 060/037-13-90. (289530)

СВЕТЛАНА КУЗМАНОВИЋ
1940–2020.
Хвала ти за све.
Твоји: син ЂУРА, ћерка ЈАСМИНА, снаја БИЉАНА, зет СРЂАН,
унуци АЛЕКСАНДАР, ТЕОДОРА, ДЕЈАН и ДАНИЈЕЛА и праунук МИХАЈЛО
(85/289514)

25. фебруара 2020, у 94. години, преминуо је наш драги супруг и
пријатељ

ЈОВАН ЖИВКОВИЋ
дипл. инж. учесник Сремског фронта, бивши директор
Фабрике „Тесла” и члан Привредне коморе Панчево
Сахрањен је 29. фебруара ове године, на православном гробљу у
Старчеву. Остаће заувек у нашим срцима.
Супруга САША, породице БАРОВИЧ и ПОТОЧНИК
(103/289558)

ЗИДАЊЕ, малтерисање, реновирање кровова, стиропор, бавалит фасаде, бетонирања, повољно. 063/865-80-49. (289049)
ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгушење
купатила, канализације, водоводне адаптације, замена вирбли, вентила, батерија, санитарије, све за воду, 0-24 сата.
Пензионерима екстра попуст.
Долазим одмах. 013/348-139,
063/811-74-89, Јовичин. (289365)
ЛИМАРСКИ радови, олуци,
окапнице, лајсне, кровопокривање, санација цурења, кровова, хидрозолација. Најповољније. 061/108-66-99. (289529)
ВЕШ-МАШИНЕ, фрижидере,
замрзиваче, климе, шпорете,
бојлере, ТА пећи, поправљамо
квалитетно са гаранцијом.
„Фриготехник”, 013/361-361,
064/122-68-05. (289566)
СЕРВИС телевизора, дигиталних Рисивера, даљинских. Нова адреса: „Плус”, Браће Јовановић 56. 063/877-38-21,
066/579-39-58. (289464)
СЕЛИДБЕ, транспорт комбијем
и камионом, демонтажа, монтажа намештаја, изношење непотребних ствари, кутије за паковање. 064/047-55-55. (289576)

Последњи поздрав поштованом

ЈОВАНУ ЖИВКОВИЋУ
бившем директору „Тесле”
Породице МАЈСТОРОВИЋ и КОВАЧЕВИЋ

(34/289372)

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

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

СТОМАТОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ у Панчеву
РАСПИСУЈЕ

КОНК УРС
за избор у звање и заснивање радног односа

РАЗНО

КОНКУРС
за пријем у радни однос:
1. Приправници на стручној пракси – следеће стручне спреме:економски, саобраћајни,

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

Куповином аранжмана код нас имате обезбеђене поласке или трансфере из Панчева

КУЋНА распродаја женске гардеробе, јакни, обуће, торби, џабџабе. 069/417-41-20. (289140)
ТРАЖИМ цимере, цимера за
становање. Панчево. 061/20918-00. (289444)
ОГЛАШАВАМ украденом годишњу пензионерску карту АТП-а
на име Трајановски добра. (289318)
АКО си усамљена, желиш брак,
јави се. 064/437-63-59. (289767)
ОГЛАШАВАМ украденом годишњу пензионерскук карту
АТП-а на име Славна Сувачаров. (289574)

ТУРИЗАМ
ЛУКС апартман, Грчка, клима,
интернет, ТВ поларис, до 7
особа. 063/103-04-33. (289482)

1. Једног ДОЦЕНТА за ужу научну област КЛИНИЧКА СТОМАТОЛОГИЈА (за предмет: Ортопедија вилица ).
Услови:
– докторат из области стоматолошких наука,
здравствена специјализација из ортопедидје вилица као и остали услови предвиђени Законом о
високом образовању („Сл. Гласник Републике
Србије” бр. 88/2017) и Статутом Стоматолошког
Факултета.
Пријаве са биографијом и доказима о испуњености услова из конкурса достављају се у року од 8
(осам) дана од дана објављивања конкурса на
адресу: Стоматолошки факултет, Панчево, Ул.
Жарка Зрењанина бр. 179.
Све додатне информације могу се добити на телефон: 013/235-12-92.
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ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
Драги пријатељу

3. марта 2020. године на Католичком гробљу у Панчеву опростили смо се од мог вољеног и драгог оца

Последњи поздрав

МИЛОВАН
МИЛЕТИЋ
МИКС
Почивај у миру
Твој брат РАЦКО

ДЕЈАНА Ане ЂУКИЋА

(17/289339)

МИЛОВАНУ МИЛЕТИЋУ

20. IX 1945 – 28. II 2020.

1960–2020.

Последњи поздрав
драгом пријатељу

Лепи мој црни лабуде, нека су ти сви путеви отворени.
Волим те и волећу те вечно јер вољени не умиру.
Твоја ћерка јединица ЈАДРАНКА, унук СТРАХИЊА,
унука ДЕЈАНА и зет САША

Планинари „Јеленка”
(70/289467)

МИЛОВАНУ
МИЛЕТИЋУ
МИКСУ
од МИЛОША
БИЈЕЛИЋА
са породицом

(26/289349)

Последњи поздрав нашем вољеном

(18/289339)

Последњи поздрав
пријатељу

МИЛОВАН МИЛЕТИЋ
1960–2020.

МИХАЈЛУ
АЛАВАНИЋУ

Напустио си нас пребрзо...
Заувек ћеш живети у нашим срцима.

ГОРАНУ ЈОСИПОВИЋУ ЦОКИЈУ
1970–2020.

Твоја ТИЈАНА и САЛЕ
(60/289442)

Последњи поздрав

Прерано си нас напустио, оставио тугу и бол.
од породице
РАШОВИЋ

Никада те неће заборавити твоји најмилији.
Остаћеш заувек у нашим срцима.
Мајка АНА, супруга МАРИЈАНА и синови НИКОЛА и БРАНКО

(100/289548)

(28/289353)

29. фебруара 2020. престало је да куца велико срце нашег пријатеља

Последњи поздрав нашем вољеном брату и
ујаку

МИЛОВАНУ
МИЛЕТИЋУ

МИЛОВАН МИЛЕТИЋ МИКС
Велики људи живе вечно, ти су ујко међу њима.
Ожалошћени: сестрић АЛЕКСАНДАР
са супругом ИВАНОМ

од породице
САРВАШ

(64/289447)

(59/289441)

МИЛОВАНА МИЛЕТИЋА МИКСА
Заувек ћеш остати у нашим срцима.
Породица БИЈЕЛИЋ

(16/2893399

ГОРАНУ ЈОСИПОВИЋУ
1970–2020.

Последњи поздрав
од породица ХАЛОВАНИЋ и ХЕГЕР
(29/289393)

Последњи поздрав драгом

МИЛОВАН
МИЛЕТИЋ
Последњи поздрав
драгом Михајлу од
ЉИЉЕ
(61/289442)

МИЛОВАН МИЛЕТИЋ МИКС
1960–2020.

МИКСУ

Мишо мој, био си најбољи брат на свету.
Увек ћеш бити у мојим мислима.

од колега из „Електролизе”

Ожалошћени: сестра МИРА и зет ПЕРА
(65/289447)

(58/289441)

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

ГОРАНУ ЈОСИПОВИЋУ
ЦОЛЕТУ
Хвала за све што си урадио за мене.
Почивај у миру
Твоја ДУШКА са породицом
(30/289393)

Петак, 6. март 2020.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
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Тужна срца и с великим болом обавештавамо
драге рођаке и пријатеље да је после краће и тешке болести 2. марта 2020, преминула наша вољена мајка, ташта и бака

Истина је тешка, рана за Тобом болна и доживотна. Прерано си
нас напустио, вољени сине, брате...

ОЛИВЕРА ИГЊАТОВИЋ

ДУШАН КАЛЕЈСКИ

1942–2020.

1976–2020.

Нека ти је вечна слава и памјат. Вечно ћеш нам
недостајати. Заувек ћемо чувати успомену на тебе.
Твоји најмилији: ћерке БИЉАНА и СВЕТЛАНА,
зетови АЛЕКСАНДАР и СТИВЕН и унуци АЛЕКСА, ЛЕНА и ЛУКА.
Сахрана ће се обавити 7. марта 2020, у 13 сати,
на гробљу Котеж у Панчеву.

Волео си нас више него себе.
Знај да нашу љубав и Тебе од нас ни вечност отети неће.
Неутешни: мајка ЉИЉАНА, отац ВОЈИСЛАВ,
сестра НАТАЛИЈА и сестрић АЛЕКСА
(94/289533

(81/289502)

Последњи поздрав драгој

ПЕТАР КОЈИЋ

Био си нам подршка, радост, живот наш

1939–2020.
Остаћеш вечно у нашим срцима и мислима, јер таква доброта оставља дубоки
траг у души заувек.

ОЛИВЕРИ ИГЊАТОВИЋ

ДУШАН КАЛЕЈСКИ

Почивај у миру, нека те анђели чувају.
Остаћеш заувек у нашим срцима.
Сестре СНЕЖАНА и МИРА са породицама

1976–2020.
Прерано си нас напустио.
Неутешна сестра НАТАЛИЈА и сестрић АЛЕКСА

(82/289503)

(93/289533)

ДУШАН
КАЛЕЈСКИ

Супруга НАДА са децом
(80/289499)

1976–2020.
Последњи поздрав
драгом Душану од
ујне ЕЛВИРЕ

Наша вољена супруга, мајка и бака

(92/289533)

ДУШАН КАЛЕЈСКИ

Последњи поздрав

Увек ће нам недостајати твој ведар дух, дани без
тебе неће бити исти.
Твоји монтери и екипа

ВЛАДИМИР КАРАН

ЈАГОДА МИЛИЋЕВИЋ
1948–2020.

(95/289539)

Последњи поздрав драгом брату од сестре
БОЈЕ са породицом

преминула је 26. фебруара 2020. године.
Заувек ће живети у нашем сећању.
Сахрана је обављена на Новом гробљу у Панчеву.

Последњи поздрав

ДУЛЕТУ

(79/289497)

Ожалошћени: супруг ДРАГИША, ћерка САЊА и унуци
ДУЊА и МИХАИЛО и остала родбина и пријатељи
(66/289458)

Последњи поздрав драгом колеги
од ДАРКА, ДАВОРА,
ДУЦЕ и НИКОЛЕ

Последњи поздрав драгој

(107/2895729

ВЛАДИМИРУ ПУТИЋУ

ДУЛЕНЦЕТУ

Колектив Машинске школе Панчево
(89/289521)

ЈАГОДИ МИЛИЋЕВИЋ
Последњи поздрав драгом пријатељу

ЖЕЉКО са породицом
(104/289562)

Последњи поздрав

Последњи поздрав

ВЛАДИМИРУ НИКОЛИЋУ

ДУШАН
КАЛЕЈСКИ
Наш последњи поздрав добри наш Дуки.

од комшија у Кикиндској 4
(69/289460)

Последњи поздрав

Последњи поздрав

СВЕМИР и БРАНКА

од породице ЈОВИЧИЋ

(84/289512)

(78/289495)

Последњи поздрав великом пријатељу

ДУЛЕТУ

од ОЉЕ
и СЕКУЛЕ

ДУШКУ
од МИЛАНА СТЕФАНОВИЋА са породицом
(101/289550)

(40/289384)

ВЛАДИМИРУ
НИКОЛИЋУ

ДУШАНУ
КАЛЕЈСКОМ
РЕНАТА
са породицом
(71/289471)

ВЛАДИМИР
НИКОЛИЋ
Последњи поздрав паши
од паше
(23/289345)

ПЕТРУ
КОЈИЋУ

од комшија из улаза
у Војвођанском
булевару 46

Станари стамбене
заједнице у Савској
бр. 6, Панчево

(46/289405)

(74/289460)
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Петак, 6. март 2020.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
Последњи поздрав
комшији

22. фебруара заувек нас је напустила

9. марта 2020. године, на Новом гробљу, дајемо шестомесечни
помен

МИХАЈЛУ
АЛАВАНИЋУ

Комшије зграде
у Моше Пијаде 122

НАДА ВУЈОВИЋ

ДРАГИЦИ МИЛАНОВИЋ

(45/289399)

Вољеној мајци и баки.

Вечно ће живети у нашим срцима.
СЛОБОДАН и МАРИЈА ВУЈОВИЋ

300-820, 300-830

Ожалошћена породица: ћерка МИЛИЦА, син ИВАН, зет ГОРАН,
снаја МАЈА и унучад МАРИЈАНА, ИВАНА, МАРИНА, МАТЕЈА и
МИХАЈЛО

(67/ф)

(97/289541)

7. марта 2020, у 11 сати, дајемо шестомесечни
помен

Последњи поздрав стрини

МИЛОРАДУ РОДИЋУ РОЂИ

СЕЋАЊЕ

ИГОР НИКОЛОВСКИ

ИГОР
НИКОЛОВСКИ

из Јабуке

Неутешна породица

Ове две године које су прошле нису умањиле тугу и бол за тобом.
Празнина у кући, празнина у души.
Никада те нећемо прежалити.
Мајка НАДА и брат ИСИДОР

(56/289438)

(35/289376)

Како да наредимо очима да не плачу и срцу да
не тугује када је он био свега тога вредан.

НАДИ ВУЈОВИЋ

Двогодишњи помен

Пролази четрдесет
дана без наше драге

од ИВАНЕ и ДУЊЕ

Године пролазе а бол
и туга за тобом остаје.
Тетка НАДА
и теча АЦА
(63/289446)

СЕЋАЊЕ
5. марта биће две године откад нас је прерано
напустио

(68/ф)

АНЂЕЛКА МИЈАТОВ

Последњи поздрав најдивнијем човеку

1942–2020.
27. фебруара било је четрдесет дана откада си нас напустила. Остаћеш у нашим срцима.
ЗОРАН и МИРА са породицама
(83/289506)

Прошло је шест година откако није са нама

МИЛОШУ КАРАДАРЕВИЋУ

РУЖИЦЕ
ЦРЕПАЈСКИ

ИГОР НИКОЛОВСКИ
из Јабуке

1944–2020.
Њени најмилији

Много смо те волеле и никада те нећемо заборавити.
Твоје тетке са породицама

(57/2894399)

(36/289376)

1947–2020.
Напустио нас је изненада наш ослонац и наша
снага, човек борац великог срца.

МИЛЕНА МАКСИМОВИЋ

Заувек неутешне: супруга МИЉКА, ћерке МАЈА
и МАГДАЛЕНА и унука АЊА

Живиш у нашим срцима.
Син НИКОЛА и породица МАКСИМОВИЋ

(88/289517)

(102/289555)

У суботу, 7. марта 2020. навршавају се три тужне године откако ниси са нама

8. марта је шест година без мог млађег брата

Последњи поздрав деди

БОЈАН
ГОСТИЋ

БОЈАН ГОСТИЋ ГЕНА
1990–2017.

МИЛОШУ

ИЛИЈА ПЕШИЋ ЛОЂИНОВ

Нама је мало било потребно да будемо срећни, а деда
ја сам била срећна са тобом у нашем Андрићевом кутку, и то ми баш јако недостаје.
Твоја неутешна унука АЊА
(86/289517)

из Долова

Последњи поздрав великом пријатељу

Волим те, туга је у срцу сестре РАДОСЛАВЕ са породицом из Црепаје и Банатског Брестовца
(105/289563)

Годишњи помен

МИЛОШУ КАРАДАРЕВИЋУ
1947–2020.

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

МИРЈАНА СТОЈАНОВСКИ
Твоји најмилији

(87/289517)

(106/289569)

(110/и)

(109/и)

РАДНО ВРЕМЕ
БЛАГАЈНЕ:

Хвала на свим годинама дивног пријатељства.
Од пријатеља СТАНКА КОСТИЋА са породицом

Болна је истина да те више немам. Недостајеш ми
много брате мој. Чуваћу
те у срцу докле год буде
куцало. Моја љубав је јача од времена и заборава.
Нека те анђели чувају.
Брат БАНЕ
и баба СТАНКА

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

Сећање на драге родитеље

БУГАРИН

ЗЛАТИНКА

КОСТА

2015–2020.
2006–2020.
Ћерка
СЛАВИЦА
и
син
БОЖА
с породицама
(75/289481)

Петак, 6. март 2020.
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У суботу, 7. марта 2020, у 12 сати, на Новом гробљу, даваћемо
годишњи помен драгом оцу и супругу
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Пролазе дани и године
а за нас вечност и туга

ЗАВИША
ЛАЛИЋ

МИЛАН ШУПИЦА

2004–2020.
Вечно си у нашим срцима.
Син МИЛАН ЛАЛИЋ и
ћерка МИРЈАНА ДИМИТРОВСКИ с породицама

РАДОСАВ ШОШКИЋ ШОЛЕ

(24/289346)

„Знаш, ја сам стварно са звезда.
СЕЋАЊЕ

Сав сам од светлости створен.

Маки мој...
желим да верујем да ћемо се опет негде, некада срести и наставити наш пут у бесконачност...

Ништа се у мени неће угасити ни сакрити.

Твоја МАКИ

Само ћу обично тако, једне случајне зоре
(13/289333)

свом неком далеком сунцу златних се очију
вратити.”
Супруга МИЛА и ћерке НАТАША и БОЈАНА
(39/289382)

9. марта 2020. навршава се петнаест година туге, бола и празнине
откако није са нама наш драги

БЛАГОЈЕ
ТМУШИЋ
7. III 1988 – 7. III 2020.

9. марта навршава се пола године од изненадне смрти нашег
вољеног супруга, тате и свекра

Недостајеш нам.
Брат ДРАГАН, снаја
РАДИЦА, АЦА и ДАЦА
(52/289425)

Пет година није са нама
моја мајка

РАДОВАН КОЈИЋ РАДЕ
Остао је незаборав и дивне успомене!
Недостајеш!

ВЕЉКА ГАЈИЋА
1963–2019.
Све подсећа на тебе. Знао си колико те волимо, али никад нећеш
сазнати колико нам недостајеш.

ЉУБИЦА
ПОПОВИЋ

(77/289493)

2015–2020.

Твоји: БРАНКА, МИЛАН и ДАНИЦА

Време пролази а сећања
живе.
Ћерка НЕВЕНА, зет РАДОШ и унук БОЖИДАР

(10/2893269

(32/289362)

7. марта дајемо четрдесетодневни помен
нашем вољеном оцу,
деди и свекру

За ћалета, за татицу, за мог

Твоји најмилији: супруга БОЈКА, синови ИВАН и МИЛУТИН,
сестра МИРА и остала родбина

СЕЋАЊЕ

РАДОВАН КОЈИЋ

ГРАДИМИР
СТОЈАНОВИЋ

Лепе успомене на драгог кума чува породица НОВАКОВ

8. III 1998 – 8. III 2020.

(47/289407)

Тата, сваке године ми
је све више жао...

9. III 2005 – 9. III 2020.

Сећање драгом зету

ДРАГИЦА, ГОЦА,
ЛЕЛА и АНА
(99/289545)

МИЛАНА
8. IV 1959 – 10. III 2018.

РАДЕТУ
ВИШНИЋУ

СЕЋАЊЕ

МИЛАНУ ШУПИЦИ МИЋИ

„... Није љубав то кад за њом бол предуго траје.... Љубав је тек кад заувек
недостаје, кад остариш, све заборавиш, а она остане...”
Твоји: БОШКО, ЈОВАНА и СЕНКА

Време не брише тугу.
Твоји најмилији

(90/289522)

Прошла је тужна година отада ниси са нама. Живиш у
нашим сећањима. Никада те нећемо заборавити.
Ташта СЕЈА и таст ИВАН

(48/289413)

(98/289544)

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

Три тужне године откада није с нама вољена супруга и
мајка

СЕЋАЊЕ

ЗЕЦ
АНКИЦА
ВУКОТИЋ
2017–2020.

КОСТА
ЛАЦКОВ

МИРКО

СЛОБОДАН

ЈАНКО
ЛАКИЋ

1975–2003.

1951–2016.

6. III 1998 – 6. III 2020.

9. III 1999 – 9. III 2020.

Заувек ћеш живети у
нашим срцима и никада
те нећемо заборавити.
Твоји најмилији

Увек ћеш бити у нашим
срцима.
Ћерка ЗАГА
и зет ТОМА ЂУЛИНАЦ

(15/289338)

(62/289443)

Породица
(72/289474)

Време пролази, туга,
бол и празнина остају
заувек.
Твоје сестре ЛЕПОСАВА
и БЛАГИЦА са породицама
(91/289523)

АНКИЦА ВУКОТИЋ
1957–2017.

300-820, 300-830

Остала си наш покретач, снага, храброст и љубав, јер
вољени никада не умиру.
Заувек у срцима.
Супруга ДРАГАНА и ћерке МАРИЈА
и ЈЕЛЕНА са породицама
(96/289542)
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Петак, 6. март 2020.

11. марта навршава се четрдесет дана откако није са нама

Панчево, Милоша Требињца 34
ДОСТУПНИ 24 сата

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
Нашем једином и оданом супругу, оцу,
свекру и деки

063/782-89-59

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


www.pogrebnoandjelovic.com

Обавештавамо родбину и пријатеље да ћемо у
четвртак, 5. марта, у 11 сати, на Католичком гробљу давати четрдесетодневни помен

САВИ ГЛАВОНИЋУ
2019–2020.

ИВАН ТОШИЋ

Недостајеш нам много.
Твоји: ВЕРА, МИЛАН, МИЛОШ,
ТИЈАНА и ДАМЈАН
(53/289429/32/33)

ЖИВОРАДУ ПОПОВИЋУ
Заувек ће те волети и памтити твоји: супруга КАТИЦА,

1941–2020.

синови СЛОБОДАН и ЗОРАН са породицом
Син ДЕЈАН, ћерка СЛАЂАНА
и снаја АЛЕКСАНДРА

7. марта 2020. године даћемо четрдесетодневни
помен нашем драгом

(6/289320)

(20/289342)

5. марта навршавају се четири године од смрти
нашег вољеног

АЛЕКСАНДРУ МАЛЕТИНУ
1949–2020.
Заувек остаје болна празнина, туга и незаборав.
Поносни смо што смо те имали.
Породица МАЛЕТИН

ВАЛЕНТИНА ГРЕГЕЦ

ЖИВОТЕ ТОПАЛОВИЋА

(41/289396)

рођ. Жига

2016–2020.

Драги тата

Воли те и чува од заборава твоја породица

Дванаестогодишњи помен биће одржан у четвртак, 12. марта 2020.
године, у 11 сати, на гробљу Котеж.
Супруг ЗВОНИМИР

(21/289343)

(73/289477)

8. марта 2020, у 11 сати, на Новом гробљу даваћемо годишњи помен

СЕЋАЊЕ

Четрдесетодневни помен

АЛЕКСАНДАР МАЛЕТИН
Вечност није довољна да се заборави твој ведар дух.
Вечно ћеш бити у нашим срцима.
Твоји:ЂУКА, ЂИНА, ИВАН и МАРКО
(44/289396)

Вољени мој

ЂОРЂУ БАСАРИЋУ
РАДОЈИЦА
БОДИРОГА
РАША

МИЛОЈИЦА БОДИРОГА
1959–2019.

Твоја породица

БОДИРОГА

РАДОЈИЦА БОДИРОГА РАША

МИЛОЈИЦА

СИНИША
ЦВЕТКОВИЋ

РАДОЈИЦА

(37/289378)

У суботу, 7. марта 2020, у 11 сати, посетићемо
његов гроб и обележити тужну годишњицу.

Временом сузе пресуше, бол остаје.
Сестра РАДОСАВА са породицом

Породица БОДИРОГА

(51/289422)

(108/289573)

АЦО

АЛЕКСАНДАР
МАЛЕТИН

Док живим живећеш
у мом срцу.
Супруга ОЛГА

Док сам жива патићу
за тобом.
Твоја БЕБА
са породицом

(42/289396)

(43/289396)

ПОМЕН
12. година од смрти тате и деде

Месец дана од смрти
стрица и деде

РАЈКА
ГАРИЋА

РАДОМИРА
ГАРИЋА

1932 – 5. III 2008.

1940 – 3. II 2020.

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

Вечно ћеш нам недостајати.
Твоји: син САША,
снаја МИРА и унуке
КРИСТИНА
и МАРИНА

(12/289332)

(50/289421)

(49/289421)

У суботу, 7. марта
2020. године даваћемо годишњи помен
на Старом православном гробљу, у 10.30

Неверица, бол, туга и лепа сећања на драгог брата.
Браћа ДОБРИВОЈЕ и БОРИВОЈЕ са породицама

Породице
БОДИРОГА
и ДАВИДОВИЋ

Радо те се сећамо, пуно нам недостајеш и с љубављу чуваћемо успомену на тебе.

Вољени тајко

др ЕВА ЂОРЂЕВИЋ

МИША РАЈАЧИЋ

27. VII 1927 – 6. III 2015.

1937–2000.
Заувек у нашем сећању.
Твоји најмилији
(1/289171)

Заувек са тобом у мислима.
Ћерке ЈОВАНКА, МАЈА и ВАЛЕРИЈА и унучад ЛИДИЈА
и ДАМЈАН са породицама
(38/289381)

Ожалошћена ћерка и братаница СЛОБОДАНКА
с породицом
(14/289335)

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Петак, 6. март 2020.

5. марта 2020. навршавају се три године
откада није са нама
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Годишњи помен

ИШТВАН КУЗМИЋ

7. марта 2020, у 11 сати, на Новом гробљу, даваћемо шестомесечни помен нашој

МИЛАН АНДРИЋ

Године иду, дани лете, све чешће погледи
ка небу лете. Иако Те нема знам да си ту,
да молиш за мене... Да ме пратиш и чуваш
и у добру и у злу.
Сестра ИРЕНА, сестрић ДЕЈАН,
сестричине РЕНАТА и ТАЊА
са породицама

1960–2019.
Твоја сенка нас прати где год да кренемо.
Недостајеш.
Твоји најмилији
(7/289322)

(33/289370)

Мојој јединици за рођендан

СЕЋАЊЕ

АНИ ТУРИНСКИ АНКИЦИ
Сваким даном све више фалиш.
Супруг БРАНИСЛАВ, ћерке ДАНИЈЕЛА,
ГАБРИЈЕЛА и БРАНИСЛАВА са породицама
(8/289323)

БОРИС ТРАЈКОСКИ
2015–2020.

ДАНИЈЕЛИ МИЛИВОЈЕВИЋ

Прошло је пет година...
Увек ћеш бити у нашим мислима и срцима.

11. III 1975 – 11. III 2020.

Твоји најмилији: СТОЈА, ЈАСНА,
САЊА и АЛЕКСА

Девет година моја Нела. А шта сматрати жељом за твој рођендан, осим да
те моје мисли загрле и моја велика туга буде мир твојој души.
Волим те највише на свету.
Твоја мама

(22/289744)

(2/289305)

Прошло је шест месеци

СЛОБОДАН ИЛИЈИН
1946–2017.
5. марта 2020. навршиле су се три године током
којих нису избледели љубав, сећање, али ни бол
откако смо испратили нашег вољеног Слободана.

Мом вољеном супругу

Његови најмилији
(9/289325)

МИЛОРАД ПЕТКОВИЋ

СЕЋАЊЕ

7. IX 2019 – 2020.
Туга и бол вечно остају.
Сестра НАТАЛИЈА са породицом

ЛАЗИЋ

(19/289340)

ГРОЗДИМИРУ МИЛИВОЈЕВИЋУ
СЕЋАЊЕ

18. III 2018 – 18. III 2020.

ДЕЈАНОВ

Бол, туга и само туга за нашом Данијелом. Ти то најбоље знаш.
Твоја супруга
(3/289305)

У недељу, 8. марта 2020, у 11 сати, на Католичком гробљу у Панчеву, одржаће се шестомесечни помен нашој

НЕНАД и СТОЈАН
Време пролази, бол и туга остају.
МАРИЦА, БИЉА, МАЈА, НЕБОЈША,
СТЕФАН и ВАЊА
(11/289330)

СВЕТОЗАР

НЕВЕНА

1989–2020.

2000–2020.

МИРОСЛАВ
ПЕТРОВИЋ

Заувек са вама ДУШАН и НЕНАД са породицом

5. марта 2020. навршава се годину дана од пребрзог
одласка

(25/289347)

ДРАГИ ВАСИЉЕВИЋ
9. марта 2020. навршава
се тридесет година откако није са нама наша
драга

Поносни смо што смо те имали.
Ожалошћени: супруг МИЛОШ, син ДРАГАН
и остала родбина и пријатељи
(5/289312)

РАТИЋ

СЛАВКО
ИЛИЋ
2009–2020.
Нема те једанаест година са нама, али те споменемо сваког дана и
не дамо те забораву никада.

Остала је туга и бол у
нашим срцима.
Заувек ћемо памтити
љубав и доброту коју
си несебично давао.
Твоја супруга РАДА,
син БОБАН, снаја
ГОЦА, ћерка БЕЈА,
зет АЦА и унуке
МИЊА, АНАМАРИЈА
и ЈЕЛЕНА

ЉУБЕ ЛАЗИЋ
1972–2019.
Вечан ти помен

(76/289489)

Сећање на драге родитеље

КАПЕЉ

(54/289431)

РАДИСЛАВКА
ДИМИТРИЈЕВИЋ
рођ. Гвозденовић
1950–1990.

Твоји најмилији

Њени најмилији

(27/289352)

(4/289306)

САВКА
2019–2020.
Заувек сте у нашим срцима.
(55/289437)

ГАВРО
2002–2020.
Ваши ПАНТЕКОСКИ

300-820, 300-830

НАРАНЧА
2000–2020.
(31/289359)

МАНЕ
2002–2020.
Ћерка МИЛА са породицом
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ЗАПИСИ

Петак, 6. март 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

НАШ ГОСТ: СТОЈАН БОШКОВ, ПРЕДСЕДНИК КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ПАНЧЕВО

ЖИВОТ ОКРЕНУТ КУЛТУРИ
Стојан Бошков (74) рођен је у
Баваништу, одрастао у Ковину, а од 1960. године живи у
Панчеву, где је завршио Гимназију „Урош Предић”. Дипломирао је на Правном факултету, али се овом професијом
никада није бавио. Био је организатор догађаја, директор
културне установе, секретар за
културу, председник Покрајинског фонда културе, секретар у Савезу аматера Србије, а
годинама је председник Култур но-про свет не за јед ни це
Панчево.
ПАНЧЕВАЦ: Како сте се нашли у „Абрашевићу”?
С. БОШКОВ: На предлог Пере Дошена, ондашњег председника Савеза омладине, почео сам 1965. године да радим за „Абрашевић”. Испољавао сам неке организаторске
способности, па су мислили
да им мало помогнем да то
друштво стане на ноге. Ту сам
на по сло ви ма ор га ни за то ра
остао до 1974. године. Мој задатак је био да окупљам оне
који су се бавили стваралаштвом. Довео сам чувеног Максу Попова, иначе Панчевца, а
нешто касније и Лајоша Боцана из Београдске филхармоније – стручњака за народну
музику. Добра Путник као супервизор и Миодраг Чичовачки, кореограф, бринули су о
народној игри и костиму. Бранко Барта, солиста репрезентативног оркестра Гарде, водио
је забавни оркестар. Овде сам
схва тио да без струч ња ка у
аматеризму нема напретка.
Ми смо били прво друштво
из овог де ла Ср би је ко је је
пробило „гвоздену завесу” и
наступало у Румунији. Веома
зна ча јан ко рак на чи њен је
1968. године, када је с ПИКом „Тамиш” склопљен споразум о пословно-техничкој сарадњи. Ту сам се први пут суочио с маркетингом и важношћу рекламе. Ова сарадња нам
је омогућила да идемо узлазним путем. Имали смо обавезу да наступамо у свим погонима ПИК-а по целом јужном Банату и шире, то смо
ра ди ли зду шно и успе шно.
Улагало се у квалитет програма и костиме. Крајем шездесетих година почели смо да
побеђујемо на покрајинским
такмичењима, а до краја седам де се тих „Абра ше вић” је
био најквалитетнији ансамбл
у Војводини.
l Колико је било популарно
бавити се фолклором?
– Било је много занимљивије него данас, јер је то био један од начина да се путује.
Имали смо врло квалитетан
програм и уз помоћ неколицине врхунских естрадних уметника наступали смо у Аустрији, по нај ви ше у Не мач кој,
Француској и Холандији. Наступали смо за наше раднике у
дијаспори. То је био мотивациони фактор да људи долазе
у КУД. Били су то сјајни дани.
Тако сам почео да се бавим
културом и никада нисам стигао да се бавим правничким
послом.
l Ви сте били први директор Дома омладине Панчево?
– Године 1974. Дирекција
за изградњу је купила неколико касарни, то су објекти где
су сада Дом омладине и Историјски архив, а једна је срушена и ту је саграђена Аутобуска станица. Из Студентског
дома у зграду Дома омладине
пре се ље ни су „Абра ше вић”,
„Атеље младих”, Студентска
задруга, Хор „Јован Бандур” и
„Пауновић”. Осећала се потреба да се на један квалитетнији
начин задовољавају вишедисциплинарне потребе младих,
чији је промотер био Савез
омладине. Морам рећи да смо

у том смислу имали подршку
власти. Била је добра атмосфера, без натурања концепција и идеја. Дом омладине је
званично основан 30. 1. 1975.
године. Било је то време заноса и чудне једне радне хемије
између нас који смо ту били
запослени. Имао сам слободу
да бирам тим око себе. Један
од услова је био да то буду људи који су вредни, радни, елементарно школовани и да имају смисла за тај посао. Било је
тринаест или четрнаест запосле них и има ли смо до ста
спољних сарадника. Неке ства-

у бу џе ту, а и при вре да је
помагала.
l У то време је покренута
једна од веома значајних манифестација...
– Иако је стваралаштво било развијено, нисмо имали ниједну манифестацију, па смо
дошли на идеју да формирамо ПИЈС – Панчевачку изложбу југословенске скулптуре,
која се сада зове Бијенале уметности. Наш град је био стециште чудесних скулптура, све
што је било најбоље долазило
је у наш град. Велики допринос овој манифестацији дали

Стојан Бошков
ри које су тада настале и данданас постоје: Школа цртања
и „Рукописи”. Веома занимљив
је био Џез клуб, који је водио
Мирослав Јуричан. То је имало своју публику. Имали смо
доста идеја и интересовања,
али и јед ну огра ни ча ва ју ћу
околност – били смо без дворане. С једном групом сам заговарао идеју да се подигне
вишенаменска омладинска хала на месту где је сада супермаркет „Макси”, али изгледа
да тада потребе младих нису
биле озбиљно схваћене, што
ми је веома жао и дан-данас.
У овој фази рада сам потврдио своје организаторске способ но сти и да сам тим ски
играч. Умео сам да свој ентузијазам пренесем на своје сараднике.
l С места директора долазите на место секретара за културу Самоуправне интересне
заједнице.
– То је било занимљиво време панчевачке културе, коју
сам и ја својим радом гледао
да унапредим. Имали смо коректан рад установа, предузимљиве директоре, изграђена је
нова библиотека и била је добра атмосфера у стваралаштву.
У то време је основан часопис
„Свеске”, били су то добри дани „Атељеа младих”, пун развој Хора „Јован Бандур”, основан је Градски гудачки квартет, имали смо озбиљан новац
за набавку књига, а издавали
смо и књиге панчевачких писаца, наставили да градимо и
купујемо атељее за уметнике
и била је основана Галерија савремене уметности при Центру за културу. Било је новца
и за откуп уметничких дела.
Тој ситуацији је доприносила
и чињеница да је Панчево имало скоро педесет хиљада запослених, па је било доста новца

су Миленко Првачки, Сава Главоњић и моја маленкост, а касније Зоран Ротар и Светлана
Младенов.
l Онда је уследио први сусрет с Културно-просветном заједницом.
– После два мандата у СИЗу културе одлучио сам да одем
на упражњено радно место у
КПЗ. Није било све сјајно ни
бајно. Било је ту мањих неспоразума с центрима моћи,
јер долази период вишепартијског система. Али сам покушао и у тим условима да се
снађем. То је био период од
1986. до 2002. године. КПЗ се
бави аматеризмом кроз бројна такмичења и смотре и професионалним ликовним посло ви ма. Тај ли ков ни ан га жман подразумева три сегмента: ликовну колонију, излагачку активност и уметничку збирку, која је 1999. године проглашена за културно добро.
l Шта сте ви ново донели у
ову организацију?
– Што год да сам радио, томе сам био посвећен и трудио
се да постигнем највише. Покушао сам да освежим Колонију новим идејама, да са екипом сликара подигнемо квалитет учесника и побољшамо
изложбе. Миле Ђорђевић, као
уметнички шеф Колоније, водио ју је с доста шарма. Његов
допринос је неизмерљив, али
смо морали да се позабавимо
и уметничком збирком. Крајем деведесетих смо много више почели да водимо рачуна
о сликама. Тако сам реафирмисао свест о значају збирке,
офанзивније приступио излагачкој делатности и радио на
подизању квалитета саме манифестације. Увек смо радили на томе да привучемо младе и афирмисане уметнике. То
је ре зул ти ра ло зна чај ни јим

бројем нових уметника, а увек
смо имали и језгро Колоније.
То су испрва били Миленко
Првачки, Миле Ђорђевић, Чеда Кесић, Драган Ђорђевић и
други. За педесет година настало је хиљаду и триста дела.
Био сам трајно озрачен чаролијом и поетиком сликарства
и свешћу о улози и значају Колоније за ликовни живот Панчева и шире.
l Затим је уследио Савез аматера?
– Имао сам различите погледе на културу у односу на
Борку Крушку, председницу
општине, која се углавном за
све у то време питала. КПЗ је
пре многих других искусио врлине и мане пројектног финансирања, будући да су нам
укинуте плате. Озбиљним радом смо успевали да опстанемо и даље да радимо. У Савез
аматера сам отишао после трећег позива, крајем 2002. године, због изазова који су уследили. Савез је покрет од 350.000
људи, различитог аматерског и
уметничког стваралаштва од
значаја за национални идентитет, традицију и културу Србије. Разнолик и сложен систем такмичења у више од десет области, с тринаест до четрнаест завршних републичких
манифестација у исто толико
места и градова. Отишао сам
на пробни рад од шест месеци,
упознао много људи и културних прилика и тако остао тамо
седам година, до пензије. И након пензије још седам. Све до
2017. године.
l Ко ја ис ку ства одан де
носите?
– Врло различита; упознао
сам Србију, лепоту и различитост. Кроз рад сам упознао неколико академика, врхунских
етнолога, кореографа, балетских играча, свирача, ликовних педагога, редитеља и људе
других струка, што је велико
лично богатство.
Посебно сам поносан на један издавачки подухват Савеза аматера Србије, јер смо издали капитално дело музичког
фолклора „Свилен конац”, едицију од пет књига музичког
фолклора, са 2.027 нумера, што
је дугорочно значајно.
l Иако сте радили у Савезу
аматера, ви нисте одлазили из
КПЗ-а. На шта сте највише
поно сни у по след њих пар
година?
– Обележили смо педесет
година Колоније и направили
пресек шта је на њој створено
и колико је она значајна. То
смо и показали изложбом „Сведочанство времена”, која је гостовала у Бугарској два пута,
Смедереву, Крушевцу и Београду. У последње две године
Град Панчево нас је значајно
подржао када је у питању уметнич ка зби р ка. Ство ре ни су
услови за бољу излагачку делатност, коју намеравамо и ове
године да наставимо. Такође
смо решили проблем осигурања дела и зграде. Мучи нас то
што је та зграда у процесу реституције, па мало страхујемо
како ће се то у будућности
решити.
Задовољан сам што аматерско стваралаштво упркос потешкоћама опстаје, што се колонија „Делиблатски песак” сврстава у групу осам до десет најбољих у републици и што својим свеукупним радом доприносимо да Панчево буде озбиљан културни центар. Све у свему, кад би требало да још једном проживим ове своје прохујале године, ја бих се вероватно поново окренуо култури,
сликама, приредбама, стваралаштву и тој лепоти која нас је
стално држала и повезивала.
Лепоти која нас све оплемењује и чини бољим и лепшим.
Мирјана Марић

Ту се окупљала
уметничка елита
Панчева

Вељко Петровић, Тома Росан дић, Иван Ме штро вић,
Милош Црњански, Петар Коњовић, Урош Предић, Јован
Бандур, Милан Ћурчин и Миховил Томандл само су неки
од угледних уметника који су
се између два рата окупљали
у салону у кући добротвора,
хуманитараца и мецена Олге
и Стевана Смедеревца. То је
било најпознатије место које
је по се ћи ва ла пан че вач ка
уметничка елита.
Ту се најпре налазила колонијална трговина „Код црвеног рака”, потом кућа породице Алексић, а онда и дом
и уметнички салон брачног
пара Смедеревац. Данас је на
том месту Галерија савремене уметности.
У том уметничком салону
постојао је посебан протокол
којег су се сви његови гости
придржавали. Он је подразумевао поздрављање, љубљење
руку и упућивање комплимената. После тога би свако од
гостију добијао своје место и
био послужен богатим и отменим послужењем.
Салон Олге и Стевана Смедеревца био је опремљен луксузним француским намештајем из епохе Луја XIV, а посебно место су заузимале витрине пуне предмета од сребра и порцелана. Полице су
биле испуњене књигама, а по
лепоти се издвајао и шаховски сто с фигурама направљеним у уметничком дуборезу.

морна, па је током Другог
светског рата слала помоћ заробљеницима размештеним
по немачким нацистичким
логорима. Олга Смедеревац
је добила и одликовање Легије части Француске због заслуга у промовисању француске културе.
Олга Смедеревац се удавала три пута. Њена трећа и највећа љубав био је супруг Стеван, за кога се удала 1914. године, у 23. години живота. Он
је био старији од ње девет година и то му је био први брак.
Њих двоје су били поштован
и угледан пар у Панчеву и
остали су заједно до краја живота. Нису имали деце, због
чега се сматра да су утеху за
то налазили у заједничким хуманитарним активностима.
Након почетка Другог светског рата број гостију у салону брачног пара Смедеревац
почео је убрзано да се смањује због тадашње тешке ситуације. Четири године касније,
када је завршен највећи светски сукоб у историји човечанства, Олга Смедеревац се повукла из јавног живота јер није могла да се уклопи у новонастало друштво.
Највећи ударац је доживела када јој је умро супруг Стеван, у новембру 1957. године. Многи њени и његови пријатељи су јој због тога упутили писма у којима су је молили да буде снажна и издржи
то што је си лом при ли ка

Гости салона су причали о
домаћој и светској уметности, разговарали о својим плановима, коментарисали актуелне трендове у тадашњем
уметничком животу и најављивали нова остварења. Међу њима су били књижевници, композитори, сликари и
музичари, а разговори које су
водили креирали су уметничку сцену и обликовали грађанску културу Панчева.
Олга Смедеревац је оставила дубок траг и као хуманитарна активисткиња. У старим
документима је остало забележено да је једно време била
потпредседница друштва „Добротворна задруга Српкиња
панчевачких”, као и да је помагала Соколско друштво и била
чланица Кола српских сестара.
Због помоћи у збрињавању
руске сиромашне деце и старих лица 1935. године је одликована орденом руског Црвеног крста. У жељи да помаже
људима у невољи била је неу-

остала сама. Нарочито потресно било је писмо које је Олги послала Исидора Секулић.
Нажалост, убрзо после личног губитка који је доживела
Олга се разболела. Због тога
је почела да продаје накит и
уметничке слике како би имала довољно новца за лечење.
Део уметничких дела из огромне збирке коју су сакупили она
и њен муж Стеван поклонила
је граду Панчеву, захваљујући
чему је касније формиран Легат Олге и Стевана Смедеревца. Други део своје уметничке
збирке поклонила је рођацима, уз услов да то никада не
могу да дају неком другом граду или држави.
Ол ги но ин те ре со ва ње за
културне догађаје није се смањивало, па је посете лекару у
Београду код кога се лечила
користила за одласке на концерте и посете изложбама.
Умрла је 22. августа 1973, у
82. години живота, у кући у
којој је и рођена.
М. Г.
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НОВОСЕЉАНКЕ ПРИРЕДИЛЕ НЕСВАКИДАШЊУ МАНИФЕСТАЦИЈУ

РЕВИЈА НОШЊИ ЗА НЕЗАБОРАВ
тичне румунске ношње, некад
популарне у Новом Селу.
Жене из удружења желеле
су да, уз помоћ младих манекена – две Софије, Јоване и
Лаза, покажу како се ручни рад
и данас може користити, настојећи да у свакодневне употребне предмете уметну и нит
традиције.
Тако су приказане торбе извезене румунским народним
мотивом, упадљиво црвене боје, које се могу понети у било
којој прилици и лепо упадају у

веза, која је интересантног дизајна, а могу је користити жене свих старосних доба, слично као и ручно хеклани пончо,
данас веома популаран модни
детаљ. На самом крају публика је могла да види и везени
пешкир – неизоставни детаљ и
на данашњим свадбама.
Када је представљен и последњи модел, као шлаг на овој
„традиционалној торти”, уследио је завршни дефиле свих
учесника ревије, што је пропраћено громким аплаузима.

око, нарочито уз ланчић и минђуше, такође са елементима веза из народне традиције.
Представљена је и ручно ткана торба с мотивом змијањског

И ово окупљање у знак очувања традиције завршено је,
како доликује у таквим приликама, уз домаће ђаконије припремљене на старински начин.

Они су на најбољи начин представили народно благо
Не памти се када је у нашем
граду (а камоли у селима) уприличена нека модна ревија или
нешто томе слично. Па још тако непоновљиво оригинална...
Е, то се управо догодило у недељу, 1. марта, када се у новосељанском Дому културе окупио
изузетно леп и насмејан свет како би био део нечег досад невиђеног на овим просторима.
Наиме, те вечери је тамошње удружења жена, у садејству с другим институцијама,
при ре ди ло „мод ну” ре ви ју
народних ношњи, са жељом да
овдашње фолклорно благо сачува од заборава.
Највећи јунаци те ноћи били
су мали и неописиво шармантни манекени, који су пленили
својим неодољивим осмесима.
Шеста изложба под називом „У
сусрет Осмом марту”, као један
од три догађаја које Удружење
жена „Новосељанке/Boboacele”
организује током године, одржана у недељу, 1. марта, у новосељанском Дому културе, бар
на први поглед је имала сасвим другачији карактер него
све претходне.
Наиме, свако ко се у то предвечерје нашао у малој сали поменуте установе био је изненађен поставком седишта – у два
пута по два реда, између којих
је био остављен празан простор.

фотографије, поставку слика и
ревију народних ношњи, коју
није било нимало лако организовати – неке примерке смо
саме сачувале као заоставштину предака, неке смо добиле
од пријатеља и рођака, али највише их је из фундуса Дома
културе. Тој установи дугујемо
и највећу захвалност, као и,

дошле до одређених експоната – саме су шиле, везле, ткале
и пре кра ја ле, а уз то су се
трудиле да на бројним радионицама пренесу деци део традиције наслеђене од предака.
С тим у вези, присутнима се
обратио и градоначелник Саша Павлов, истакавши да Град
одавно подржава овакав начин

АКЦИЈА „ПАНЧЕВЦА” И УДРУЖЕЊА „ЉУБИМЦИ”
наравно, деци која су приказала ношњу – каже Снежана Баба.
А на самом отварању овогодишње манифестације „У сусрет Осмом марту” истакнуто

удруживања жена и манифестације које оцртавају њихово
умеће и богатство овог краја.
Након тога дат је дуго чекани знак за почетак ревије народних ношњи, што аутентичних,
што веродостојних реплика.
Њих су, попут правих манекена, носила новосељанска деца,
праћена изворним амбијенталним му зич ким мо ти ви ма и
комен та ри ма
умет нич ког
руководиоца фолклорне секције Дома културе – Марије
Вукославчевић.

Манекени пленили пистом

Снежана Баба најављује скуп (лево и десно:
водитељка програма Кристина Гвозденац и
Бојан Бољанац, директор Дома културе)
Баш као на многим модним
пистама у Паризу, Милану и
широм целог савременог света...

је колико су се „Новосељанке/Boboacele” ових година на
разне начине довијале како би

Приказ традиције на
модеран начин
Међутим, према речима председнице поменуте организације Снежане Бабе, све досадашње
изложбе део су једне целине.
– Циљ нам је да на свих тих
шест манифестација представимо наше жене, и то оним што
су некада радиле, као и тиме
чиме се, поред свакодневних
обавеза, и данас баве. За ову
прилику смо припремили старе

Страну припремио

Јордан
Филиповић

касније епохе, то јест из времена када су се мотиви и начини веза, шивења и кројења
преплитали у румунском и српском делу јужног Баната.
Аурел и Тамара су на себи
имали репрезентативну ношњу
из лесковачке Мораве, а Катарина, Вања и Ивана представи ли су ори ги нал ну но шњу

Прва се на писти појавила Теодора у ретко виђеном ручном
раду вредном право мало богатство. Реч је о ношњи удате
жене из прве половине 20. века, која потиче из Јања, краја
одакле се доселило много данашњих житеља Новог Села.
Потом је Зорица приказала
костим, заједно с капом џегом,
с нашег подручја, из нешто

Влаха из Бора, док су Андрија
и Маша прошетали у шумадијској ношњи, препознатљивој
пре свега по јелеку и шајкачи.
Инес и Вељко су приказали
веома богату традиционалну
одећу из румунског Баната, Теодора – аутентичну српску ношњу из македонског Повардарја, а Михајло – реконструкцију
костима из Гламоча.

Спој старог и новог
Није изостала ни женска ношња
из Врања, коју је у неизбежним
димијама представила Даница,
док је Бојана прошетала ону из
околине Бујановца. Захваљујући Милици било је заступљено
и Гњилане, то јест косовско Поморавље. Анабела и Никола су
носили реконструисану ношњу
Босилеградског крајишта, а мушки костим из Беле Паланке,
додуше мало већи, храбро је понео Марко. На крају овог сегмента ревије Теодора, Михаела
и Сандра представиле су аутен-

ДО РИ НИ НЕ СЛИ КЕ
Поред ревије ношњи и изложбе фотографија у малој сали, на другом спрату Дома
културе своје радове је представила чланица удружења
жена Дорина Моиле. Она је
завршила ликовну средњу
школу давне 1980. године,
али се отада није бавила
уметношћу, све до пре три
године, када је почела на наговор другарице.
На изложеним сликама ова
аматерка је приказала природу, небо, село и сва осећања
која се буде у тренуцима

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.

Цар
Овај неодољиви ушке остављен је летос у
центру Јабуке, где га је, нажалост, ударио аутомобил и исекао му задњу ногу.
Захваљујући хуманим суграђанима ране
су му зарасле и сада је потпуно здрав.
Цар је мањег раста, браонкасте боје и
прави „вртиреп”. Много је добар и умиљат, па често гура њушкицу да се мази.
Зна и да се склања од лоших људи. Одличан је чувар, а брзо је научио команде
као што су „седи” и „дај шапу”.
Међутим, људи у селу баш и нису срећни што су он и други
пси на улици, па би ваљало да што пре нађе дом, а свако ко је
заинтересован може да се јави на број телефона 063/766-51-92.

Сестрице
Ове две умиљате и добре сестре пронађене су у центру насеља Стрелиште. Појавиле су се ниоткуда у насељу и данима се смуцале унаоколо,
док једна суграђанка није решила да
их среди и понуди им привремени
смештај до удомљења, тако да се сада налазе у дворишту.
Веома личе на средње пудле и уз мало шишања и чешљања
могу да засијају пуним сјајем и украсе нечији живот и дом.
Све друге информације могу се добити на број телефона
061/208-60-97.

стварања, а да би то дочарала, користила је опробане

технике, попут акварела,
акрилика и уља на платну.

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

С РУКОМЕТНИХ ТЕРЕНА

СЈАЈНИ ПАНЧЕВАЧКИ ПИОНИРИ

ДВЕ ДРАМЕ – ДВЕ ПОБЕДЕ

одличје зарадио је Занди Штркаљ. У веома јакој конкуренцији Занди је с резултатом
28,07 секунди поставио и свој
нови лични рекорд.
У трци старијих пионира у
брзом ходању на 2.000 м Владимир Мирков је освојио сребрну медаљу, док је Занди
Штркаљ бронзано одличје изгубио двадесет метара пре циља због техничке грешке и
дисквалификације.

Фото: Б. Бабин

У недељу, 1. марта, одржано
је Првенство Србије у атлетици за пионире, на коме су
запажене резултате постигли
и чланови трију панчевачких
клубова.
Најбољи резултат на такмичењу остварила је Марија
Мркела, чланица АК-а Динамо. Она је победила у трци
на 300 м с резултатом 41,55,
што је уједно и најбољи резултат у историји српске атле-

тике у дворани када су пионирке у питању. Марија је још
једном потврдила да је на добром путу, а својом техником
је одушевила готово све атлетске стручњаке у нашој земљи.
Женска штафета Динама у
трци на 4 x 200 м заузела је
друго место у својој групи,
што није било довољно за медаљу. Трчале су: Анђела Кићовић, Миљана Тодоровић,
Анђела Брошћанц и Марија
Мркела. Успешан наступ је
имала и Тијана Николић, постигавши лични рекорд на
1.500 м, ко ји са да из но си
5,35:70 минута.

Женска штафета у трци на
4 x 200 м, у саставу: Исидора
Павловић, Лајчи Штркаљ, Јелена Грујичић
и Ана Драгојевић, била је трећепласирана у својој групи и
није освојила трофеј.
Сјајне су биле и атлетичарке Тамиша, које су у свој град
донеле три вредна одличја.
Ми ли ца Бун чић је три јумфовала у брзом ходању
на 2.000 м, а ре зул тат од
11:10,00 минута најбољи је
ре зул тат у Ср би ји у 2020.
години у овој дисциплини.
У истој трци је друга атлетичар ка Та ми ша, Са шка

Момци славили у
Аранђеловцу
Девојке тријумфовале
у Београду
Викенд за нама остаће у лепом сећању свим поклоницима игре с лепљивом лоптом у
нашем граду. Рукометаши Динама су забележили и седамнаести тријумф у елитном каравану, а велику победу су прославиле и девојке из ЖРК-а
Панчево у Супер Б лиги.
Момци које предводи тренер Аким Комненић гостовали су у Аранђеловцу, где су савладали домаћи Шамот са 29:33
(18:17).
У дворани „Шумадија” окупило се око 700 поклоника рукомета, који су присуствовали
лепој спортској приредби. Домаћи тим је у првом полувремену био равноправан с лидером и искористио све грешке
„жуто-црних”, па је на одмор
отишао с једним голом „вишка”.
Наставак сусрета је донео готово идентичну слику. Рукометаши Шамота су се борили као
лавови и успешно парирали великом фавориту, али нису имали снаге и за коначно изненађење. Динамо је у финишу сусрета заиграо онако како то од

њега очекују и његови навијачи, а када је тако, онда ретко
ко може да се одупре чети из
Панчева.
Централна фигура овог сусрета био је Ненад Вучковић,
са шест голова, а поред њега
жуто-црну опрему носили су и:
Милошевић (четири гола), Павловић, Шотић (два), Димитријевић (четири), Савић (два), Златановић, Дистол (три), Миленковић (три), Баруџић (два), Голубовић (један), Костадиновић
(шест голова) и Радовановић.
После дуге зимске паузе првенствена трка за бодове настављена је и у Супер Б лиги за

БАДМИНТОН У КРУШЕВЦУ

МИХАЈИЛО ВИГ НАЈУСПЕШНИЈИ

СТЕ ФАН ЛА ЗИЋ У РЕ ПРЕ ЗЕН ТА ЦИ ЈИ
Из АК-а Панонија ових дана стиже још једна лепа
вест: наш суграђанин Стефан Лазић добио је позив
за репрезентацију Србије
која ће наступити на такмичењу за млађе јуниоре у
Истанбулу.
Стефан ће учествовати у
дисциплини брзо ходање, и
то у трци на 3.000 м. Иначе, Стефан је дугогодишњи
првак Србије у тој дисциплини и власник пионирског државног рекорда. Сада, као јуниор, креће пут
Турске као једини представник панчевачке атлетике.
Запажени на такмичењу у
главном граду били су и такмичари АК-а Панонија.
У брзом ходању на 1.000 м
наступили су сестра и брат
Валентина и Владимир Мирков. Дебитанткиња Валентина заузела је десето место,
док је Владимир био пети, с
новим личним рекордом, који сада износи 6:30,82.
Одмах након тога у трци
пионира на 200 м бронзано

Рада нов, осво ји ла сре бр ну
медаљу.
Сања Марић је још једном
показала зашто је једна од
најуспешнијих младих атлетичарки у Србији. Она је у
трци на 600 м освојила сребрну медаљу, с резултатом
1:36,05, што је њен нови лични рекорд.
Емилија Јелесијевић је заузела пето место у трци на
1.000 м.

рукометашице, а девојке које
предводи тренер Марко Крстић
поново су биле – фантастичне.
Оне су гостовале у главном граду, где су извојевале изузетно
вредну победу: ОРК Београд –
ЖРК Панчево 24:25 (13:15).
Девојке из нашег града су
одлично отвориле овај меч, али
и цело прво полувреме играле
су на врхунском нивоу. Одржавале су предност од два-три
гола, али је у наставку сусрета
дошло до пада концентрације,
што је домаћи тим знао да искористи. У 48. минуту ОРК Београд је водио са 23:18, али
Панчевке нису одустајале. Опет

су заиграле као у трансу и успеле да стигну предност великог ривала, а у последњим тренуцима утакмице, заједно са
звуком сирене, постигле су и
победоносни погодак...
– Велика победа, честитам девојкама. Београђанке су се јако
појачале, довеле су чак пет нових играчица, а њихов терен је
познат као врло незгодан за гостујуће екипе. Сјајно смо играли у првом полувремену, потом
је у наставку меча уследио пад,
али су моје девојке у последњих
десетак минута буквално „изгинуле”, што им је донело велику
победу. Сада у добром расположењу дочекујемо Раднички из
Крагујевца, лидера на табели,
који је већ једном ногом у елити. Али надиграваћемо се, па
како буде – рекао је тренер ЖРКа Панчево Марко Крстић.
Тим из нашег града играо је
у саставу: Милица Илић, Анастасија Грговски, Зорана Марковић (два гола), Тијана Симић (два), Амелија Ускоковић,
Невена Џелајлија, Теодора Станојевић, Тамара Петковић (10),
Марија Митрић (три), Анастазија Јамбрушић, Даринка Петронијевић (један), Тијана Ристић, Мила Королија, Ивона
Пешић, Александра Васић (четири) и Валентина Божиновић
(три гола).

Крушевац је прошлог викенда
био домаћин и организатор јуниорског турнира у бадминтону, на коме су наши суграђани
остварили изванредне резултате у категоријама играча до
петнаест година.
Најуспешнији је био Михајило Виг, члан Бадминтон клуба Динамо, који је освојио златне медаље у мушком дублу, с
клупским другом Вањом Боканом, и мешовитом дублу с Мионом Филиповић из БК-а Бео-

град. Михајило је зарадио и
сребрно одличје у синглу.
Чланица Бадминтон клуба
Панчево Маша Алексић тријумфовала је у синглу, а злато
јој је припало и у дублу, заједно с такмичарком Динама Маријом Самарџијом, која је овој
титули додала и сребрну медаљу у синглу.
Катарина Виг је у пару с Ланом Павловић из Крушевца
освојила сребрно одличје у категорији женских парова.

У Уљми је прошлог викенда
одржано последње коло Лиге
пионира Војводине, у коме је
наступило петоро панчевачких
стрелаца.
Ива Ракоњац је тријумфовала са 186 кругова. Екипа девојчица из нашег града заузела је

пето место, а гађале су и Теодора Кондић и Андреа Миленковић.
У укупном пласману на крају сезоне Ива Ракоњац је трећа, а Теодора Кондић пета пионирка, баш као и тим дечака
СД-а „Панчево 1813”.

С ВАТРЕНЕ ЛИНИЈЕ

„ДРУЖИНА” СУПЕР ОРГАНИЗАТОР
У организацији СД-а „Панчево
1813”, у нашем граду је прошлог
викенда одржано Првенство Војводине у гађању из ваздушног
оружја, по развојном Б-програму, за кадете и млађе јуниоре. У
конкуренцији шездесет пет стрелаца из дванаест клубова Панчевци су били најуспешнији са
својих дванаест такмичара.
Алекса Ракоњац је освојио
златне медаље у обе конкуренције, с резултатом од 596 кругова. Кадеткиња Теодора Кондић зарадила је бронзану медаљу с 385 кругова и знатно помогла екипи кадеткиња СД-а
„Панчево 1813” да освоји треће
место. Ива Ракоњац је упуцала

378 кругова, а Ана Токић 363.
Екипе кадета и млађих јуниора
домаћег клуба које су се надметале у гађању из пиштоља
биле су једине комплетне, па
тако и најбоље. Стефан Кешишјан је освојио златну медаљу у
групи кадета и бронзу у надметању млађих јуниора. Погодио
је 519 кругова. Велимир Нинковић је други млађи јуниор с
526 кругова, а Марко Нинковић други кадет с 500 кругова.
Немања Ђорђевић је заузео треће место у конкуренцији кадета с 332 круга, а најмлађи Огњен Бунчић био је четврти кадет.
Учествовале су и Марина Мијатовић и Марија Петровић.

АКТИВНОСТИ КАРАТЕ КЛУБА ДИНАМО

СТАРА ПАЗОВА, БАЊАЛУКА, САЛЦБУРГ...
Сениорска карате репрезентација Србије учествовала је прошлог викенда на једном од највећих турнира Премијер лиге
– „Аустрија опен” у Салцбургу.
У изузетно јакој и бројној конкуренцији наступио је и Слободан Битевић, који по традицији остварује добре резултате
на том такмичењу.
Он је и овог пута добро стартовао и остварио сигурне победе над Италијаном Симонеом и Португалцем Рејесом, али
је у трећем колу претрпео пораз од Гурбанлија из Азербејџана, па је и ово надметање завршио без трофеја.
Најбољи млађи сениори Динама Никола Ивановић и Урош

Петровачки наступили су у Бањалуци на великом међународном турниру, на којем су освојили бронзане медаље у својим

категоријама. Већ наредног викенда у Београду се одржава
Балканско првенство за сениоре, на коме ће наступити Урош

Петровачки у категорији до 67
кг и Слободан Битевић у групи
бораца преко 84 кг.
Најмлађи такмичари КК-а
Динамо остварили су одличне
резултате на Првенству Војводине за полетарце, пионире и
наде, које је одржано 1. марта
у Старој Пазови.
Злат ну ме да љу је осво јио
Боривоје Весин, а сребром су
се окитили: Лука Доброта, ката-тим пионира (Вук Воркапић, Лазар Николић и Лука
Доброта), Нађа Николић, Матеја Степанов, Павле Милошев и Ан то ни је Ћу ли брк.
Бронзана одличја су заслужили Василије Стајчић и Урош
Петровић.

ДЕШАВАЊА ПОД ОБРУЧЕВИМА

ВЕСТ ПО ВЕСТ

ЈОВАНА
ШАМПИОНКА
Чланови Рвачког клуба Динамо настављају да постижу одличне резултате на свим такмичењима на којима учествују. Они су и прошлог викенда
у Петровцу на Млави, на Купу
Србије за кадете, заблистали
пуним сјајем.

Најуспешнија је била Јована
Радивојевић, која се окитила
најсјајнијим одличјем, док је
Јована Вићентић заслужила
сребрну медаљу. Михајло Вујновић је освојио бронзу, а надметали су се и: Тамара Мијалков, Вељко Вујновић и Немања Тишма.
У екипној конкуренцији женски тим РК-а Динамо заузео је
друго место, а велике заслуге
за сјајне резултате девојака има
и њи хов тре нер Ди ми три је
Цветановић.

РАСТКО ИЗБОРИО
ПЛАСМАН
На јуниорском Првенству Војводине у џуду, које је одржано прошлог викенда у Степановићеву, своје представнике
је имао и ЏК Једин ство из
Качарева.
Растко Анђеловић је заузео
пето место у својој категорији,
али је успео да се пласира на
Првенство Србије, које ће за
десетак дана бити одржано у
београдским „Шумицама”.
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Петак, 6. март 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

„РУДАРСКИ” ПРОТИВ АЛЕКСИНЧАНА

СУПЕРЛИГА
Панчево: ДИНАМО – Ц. ЗВЕЗДА
недеља, 18 сати

Још два кола до
краја трке

СУПЕР Б ЛИГА
жене
Панчево: ЖРК ПАНЧЕВО – РАДНИЧКИ
субота, 18.30
ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
жене
Долово: ДОЛОВО–ПЕТРОВАРАДИН
мушкарци
Јабука: ЈАБУКА – Ц. ЗВЕЗДА
Темерин: ТСК–ДОЛОВО
ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
Нови Сад: СЛАВИЈА – ОРК ПАНЧЕВО

Одбојка
ПРВА ЛИГА
жене
Панчево: ДИНАМО–ОМЛАДИНАЦ
субота, 16 сати
мушкарци
Ваљево: ВА-014 – БОРАЦ
ПРВА ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА
жене
Панчево: ОДБОЈКА 013 – КРАЈИШНИК
недеља, 12 сати

Кошарка
Играли су с много енергије,
борбено и пожртвовано, па и
када су грешили, то није утицало на коначан резултат. Истина, госте није баш служио шут,
што је умногоме олакшало посао домаћим кошаркашима...
Резултатска „клацкалица” и
неизвесност потрајале су до самог краја, иако је Тамиш средином треће четвртине имао и
дванаест поена „вишка” (48:36).
Последњи период меча донео
је још једну кошаркашку драму, која је овог пута имала срећан крај за љубитеље кошарке
у нашем граду. Тамиш је у пенал-завршници имао више кон-

центрације, па је на крају славио вредну и заслужену победу.
– Честитам Напретку на одличној сезони. Гости су на овај
меч дошли растерећени, док
би за нас пораз значио катастрофу у правом смислу те речи. Свака част мојим момцима што су психолошки издржали изузетно тешку утакмицу. То се најбоље видело у нашим нападима, када смо деловали прилично уплашено.
Имали смо добар офанзивни
скок, то је био једини начин да
добијемо овај меч. Идемо даље, верујем у своје момке од
почетка и надам се да ћемо

испунити циљ – рекао је тренер Тамиша Бојан Јовичић на
конференцији за новинаре после утакмице.
Тим из нашег града играо је
у саставу: Николић (осам поена), Ча бри ло (16), Ра до вић
(три), Васић, Павићевић (два),
Фенер (21), Вукојичић, Прља
(осам), Јанковић, Лучић (три),
Роудс (осам) и Лабудовић.
Следећег викенда, у претпоследњем колу КЛС-а, Тамиш
гостује у главном граду, где ће
се састати с Динамиком, а потом у завршној рунди шампионата на свом терену дочекује
Вршац.

ИЗМЕЂУ ДВА ГОЛА

„ВОЗОВИ” КРЕЋУ У ТРКУ...
Љубитељи фудбала у нашем
граду и околини дочекали су
својих пет минута. После дуге зимске паузе идућег викенда се наставља првенствена
трка за бодове у Српској лиги
гру па „Вој во ди на”. Ка да је
Панчево у питању, све очи поклоника најважније споредне ствари на свету биће упрте
у Же ле зни чар и Ди на мо
1945...
Лидер шампионата, тим који је јесењи део окончао без
пораза, генералну пробу за наставак првенства имао је у

Овог викенда
Рукомет

Тамиш остварио
значајан тријумф

Утакмицама 24. кола првенствена трка за бодове у Кошаркашкој лиги ушла је у сам
финиш. Завршница елитног
каравана у нашој земљи одавно није била толико неизвесна и узбудљива, па ће се на
коначан исход чекати до последњег кола.
Про шлог ви кен да у Ха ли
спортова на Стрелишту гостовао је Напредак из Алексинца,
тим који се бори за пласман у
Суперлигу, а предводе га некадашњи играчи Тамиша Александар Илкић и Димитрије Раичевић. За момке тренера Бојана Јовичића тај меч је био од
изузетне важности, јер су само
победом продужавали наду да
могу да остану у елити... Притисак је био превелик, али Саша Радовић и његови саиграчи
успели су да издрже: Тамиш–
Напредак 69:66, по четвртинама 18:17, 19:17, 14:11 и 18:21.
То није био сусрет у коме је
могло да се ужива у лепоти кошаркашке игре, али када се зна
колики је био улог, онда је тако
нешто и могло да се очекује. Тамиш је константно имао лагану
предност, а акценат стратегије
за ову утакмицу стављен је на
чврсту игру у одбрани и добар и
успешан скок. И – кошаркаши
Тамиша успели су да спроведу
замисли свог „шефа” у дело...

СПОРТСКИ
ВОДИЧ

Пожаревцу, где је савладао домаћи Млади радник с 2:3 (1:2).
„Жеља” је овај меч одиграо у
саставу: Кнежевић, Јанкулов,
Башановић, Аничић, Дамјановић, Плавшић, Јовановић, Стевановић, Савановић, Стојановић и Ковачевић, а саставни
део „дизелке” били су и: Трипковић, Мандић, Лазаревић, Зорица, Ивковић, Пуповић, Марковић, Катанић и Танасић.
Голове за Железничар постигли су Јанкулов, Савановић и Ивковић.
Популарна „дизелка” у пр-

У овом спортском колективу
се надају да би још једна медаља с државних шампионата могла да стигне у Качарево...

вом колу пролећног дела гостује у Пригревици, где ће одмерити снаге с Братством 1946.
Искрени пријатељи спорта у
нашем граду једва чекају наставак првенства, с надом да
ће Железничар бити на висини задатка и да ће Панчево
после дужег времена добити
фудбалског друголигаша.
Динамо 1945 је последњи
контролни сусрет одиграо у
Младеновцу, где је победио
домаћи истоимени тим с 1:0.
Победоносни гол за „брзи воз”
постигао је Нинковић.

Тим из нашег града играо
је у саставу: Анђић, Нинковић, Каранфиловски, Дашић,
Каришик, Којић, Арнаутовић,
Ахчин, Милојевић, Поповић
и Станић, а прилику су добили и: Томић, Радисављевић,
Вјештица, Јаковашић, Вучковић, Николић, Матовић, Шарчевић и Николајев.
„Брзи воз” је јесењи део шампионата завршио на четвртом
месту, а у првом колу наставка, у суботу, 7. марта, на Градском стадиону у Панчеву дочекује Раднички из Зрењанина.

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Београд: ДИНАМИК–ТАМИШ
ДРУГА СРПСКА ЛИГА
Панчево: ВИРТУС БАСКЕТ – СЛОВЕН
субота, 17.30, ОШ „Јован Јовановић Змај”
Качарево: ЈЕДИНСТВО–ЈАДРАН
недеља, 18 сати
Панчево: ДИНАМО–ШИМАНОВЦИ
недеља, 20 сати

Фудбал
СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Панчево: ДИНАМО – РАДНИЧКИ (З)
субота, 14.30
Пригревица: БРАТСТВО 1946 – ЖЕЛЕЗНИЧАР
ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Сутјеска: РАДНИЧКИ–БОРАЦ
Омољица: МЛАДОСТ–КРАЈИНА
недеља, 14.30
ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Идвор: ПОЛЕТ–ЈУГОСЛАВИЈА
Иваново: СТРЕЛА – Ц. ЗВЕЗДА
Б. Н. Село: СЛОГА – ПАРТИЗАН (Г)
све утакмице у недељу, од 14.30

Прошлонедељни
резултати
Рукомет
СУПЕРЛИГА
Аранђеловац: ШАМОТ–ДИНАМО

СУПЕР Б ЛИГА
жене
Београд: ОРК БЕОГРАД – ЖРК ПАНЧЕВО 24:25

Одбојка
ПРВА ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА
жене
Панчево: ОДБОЈКА 013 – ХЕРЦЕГОВИНА

Кошарка
ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Панчево: ТАМИШ–НАПРЕДАК

УСПЕХ НА СВИМ ПОЉИМА
Запажене резултате на Првенству Војводине за децу до четрнаест година имали су и каратисти Младости из нашег града.
Златне медаље су освојили
Новак Николић и Филип Вујиновић, сребром су се окитили
Марко Милутиновић, Јована Татаров и Филип Вујиновић, а бронзе су зарадили: Драгана Мацура, Никола Арсенијевић, Никола Јаворац, Немања Живков, Никола Брацановић, Софија Стефановић, Ђорђе Шушак и тим

нада у борбама (Милутиновић,
Николић, Јаворац и Брацановић). На пета места су се пласирали Милош Милутиновић, Нађа
Штрбац и Милица Драгичевић.
На међународном турниру
„Тузла опен” наступила су три
такмичара Младости.
Сениор Милош Макитан освојио је треће место, а добар наступ
су имале и кадеткиње у борбама Катарина Петровић и Миљана Романов, али су и поред
добрих борби остале без медаља.

ВЕСТ ПО ВЕСТ

МИХАЈЛУ БРОНЗА

На пионирском турниру у Турији своје представнике је имао
и Џудо клуб Панчево.
Михајло Вуковић је освојио
бронзану медаљу, а Душан Лекић је заузео седмо место.

ЏУДО-ТУРНИР У ТУРИЈИ

ШАХОВСКИ КУТАК

ДИНАМО НАЈУСПЕШНИЈИ КЛУБ

Александар
Живковић

69:66

АКТИВНОСТИ КК-а МЛАДОСТ

Најмлађи чланови Рагби клуба Ди на мо 1954 од лич ним
играма у Зимској лиги показали су да на подмладак овог колектива треба обратити посебну пажњу.

Стране припремио

3:0

ДРУГА СРПСКА ЛИГА
Шимановци: ШИМАНОВЦИ–ЈЕДИНСТВО 87:81
Голубинци: ЈАДРАН – ВИРТУС БАСКЕТ 68:76

ПЕТЛИЋИМА
ЗИМСКА ЛИГА

Петлићи овог клуба освојили су Зимску лигу и тако још
једном показали да школа рагбија у панчевачком Динаму
1954 одлично ради.
Малишане су предводили
тренери Никола Татић и Никола Адвигов.

29:33

На Првенству Војводине у џуду за јуниоре, на коме је учествовало сто такмичара из двадесет шест клубова, Динамо су
представљали Вук Кошић и Никола Достић.
Овог пута наши суграђани
нису успели да се домогну неког од трофеја, али ни да се
изборе за пласман на државни
шампионат.
У исто време, у организацији ЏК-а Турија, у Србобрану је
одржан 22. међународни турнир „Турија 2020”, на којем се
надметало 470 младих бораца

из: БиХ, Мађарске, Македоније, Румуније, Украјине и Србије. Динамо су представљала 23
такмичара, а поред шеснаест
медаља, клубу из нашег града
припао је и пехар намењен најуспешнијој екипи на турниру.
Најсјајнија одличја су заслужили: Лука Црњин, Ирина Крстић, Никола Раданов, Урош
Ђуришић и Алекса Ђуровић.
Сребром су се окитили: Павле
Радивојевић, Дивна Милановић, Милош Божић, Филип Ћирић, Наталија и Голуб Стригић и Ни ко ла Мир ко вић, а
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бронзе су зарадили: Немања
Ђу ри шић, Ни ко ла До лин га,
Стефан Васовић и Јован Божић.

Без трофеја су остали Гаврило Бошковић, Филип Фаркаш
и Вук Николић.

B
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Тц5)
Избор Р. Радојевић

СПОРТ

ЈОШ ЈЕДАН ВЕЛИКИ УСПЕХ СК-а ПАНЧЕВО

СТРЕЛИЧАРИ НАЈБОЉИ У СРБИЈИ

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Бројне медаље с великих
такмичења
Запажене све категорије
Првенство Србије у стреличарству за
сениоре одржано је 1. марта у Темерину. На том престижном такмичењу учествовало је преко 120 стреличара из целе Србије, међу којима је било и шеснаест чланова СК-а Панчево.
Наши суграђани су и овог пута постигли сјајне резултате и још једном
потврдили да с правом заузимају сам
врх стреличарства у Србији.
Шампионском титулом се окитио тим
сениора СК-а Панчево, који се надметао у гађању компаунд луком. Екипу су
чинили Виктор Игњатов, Стефан Жикић и Данило Миоковић.
После дужег времена СК Панчево је
имао и екипу сениорки у гађању олимпијским стилом. Наше суграђанке су
освојиле треће место у укупном пласману, а надметале су се Јелена Балаћ,
Ивана Орлов Гајан и Барбара Бекић.
У појединачном надметању, у гађању
компаунд луком, Данило Миоковић је
освојио сребрно одличје.
Сјајан наступ чланови стреличарског
клуба са именом нашег града имали су
и на овогодишњем „Лудаја купу” у Кикинди. На том традиционалном надметању учествовало је сто двадесет такмичара из целе Србије, међу којима је било и осамнаест чланова СК-а Панчево.

Напред у прошлост

После дуже паузе клуб из нашег града опет има екипу у компаунд луку, која је заузела друго место. Тим су чинили Стефан Жикић, репрезентативац Србије, Данило Миоковић и Виктор Игњатов, некадашњи државни репрезентативци.
Од такмичара који су први пут наступили истакао се Бранислав Дамјанов,
који је испуцао 510 кругова и заузео
дванаесто место у квалификацијама.
За пет стреличарки Панчева које су
наступиле на овом такмичењу по посебном пројекту „Стрела је женског рода”, који је финансирао Покрајински

секретаријат за спорт и омладину, обезбеђен је део неопходне опреме за такмичења и тренинге.
Златне медаље су освојили кадети Лазар Андреев и Теона Јовановић, а сребром су се окитили старији пионир Лука Поповић, кадет Јован Шпехар, јуниорка Барбара Бекић, сениор Данило
Миоковић (сложени лук), као и екипа
ветерана у гађању олимпијским луком
коју су чинили Ивица Шпехар, Дејан
Форго и Драгослав Вуковић.
Брон зу је за ра дио ве те ран Иви ца
Шпехар.
Александар Живковић

Осетиш се прозвано.
Неки унутрашњи глас ти се обраћа.
Каже: раније је живот био бољи.
Било је више радости.
Драгих људи свуд унаоколо.
Ловишке.
И мање проживљених година.
Зато, само напред, у прошлост!

ПОГЛЕД ПРЕКО МРЕЖЕ

„013” С ТРОНА У МИНИ-ЛИГУ
Много препрека до вишег
ранга

Сада

Поново пред својим
навијачима
Због играња финалног турнира Купа
Србије, прошлог викенда није било такмичарских искушења за одбојкашке тимове који се надмећу у елити и Првој
лиги...
Очи поклоника игре преко мреже биле су усмерене ка Убу, где су победничке пехаре најмасовнијег такмичења подигли Војводина у мушкој и Уб у женској конкуренцији.
Када је наш град у питању, сви они
који воле овај спорт могли су да присуствују утакмици последњег кола регуларног дела првенства у Првој војвођанској лиги у Хали спортова на Стрелишту. Суверени лидер шампионата није
имао много проблема да оствари још један убедљив тријумф и тако с првог места дочека трку за бодове у мини-лиги:

Отпор при кретању унапред савладава се на различите начине.
Смисленом акцијом.
Жестоком врцавошћу духа.
Само осмехом.
Мада, отпора има разних.
Постоје и пријатни, они што ти шире плућа рецимо.
Какви год били, знају да те оснаже.
Пригрли их, сада.

Одбојка 013 – Херцеговина 3:0, по сетовима 25:8, 25:9 и 25:17.
Коначан исход довољно говори о односу снага на паркету панчевачког „храма спо р та”. Де вој ке ко је пред во де

ОД ЛИЧ НИ И ШКО ЛАР ЦИ-ОД БОЈ КА ШИ
Прва недеља после ванредног распуста била је резервисана за окружна
такмичења у одбојци.
Ученици основних школа из јужног
Баната састали су се у Ковину, али
екипа ОШ „Васа Живковић” није
остварила пласман за међуокружно
такмичење. Женска екипа ОШ „Жарко Зрењанин” из Банатског Новог Села, заједно с директором и особљем
школе, угостила је још шест тимова
из других општина.
Девојчице су поновиле прошлогодишњи успех, а крајем марта биће
домаћини и међуокружног такми-

чења, с којег ће победничка екипа
ићи на Олимпијске игре ученика Републике Србије.
Одбојкаши и одбојкашице из средњих школа одмерили су снаге у хали
„Миленијум” у Вршцу.
Мушка екипа Машинске школе
Панчево и женски тим Гимназије
„Урош Предић” остварили су убедљиве победе.
На међуокружном такмичењу,
које ће бити одржано у Зрењанину,
екипе
ће
водити
професори
Александра Радмановић и Небојша
Влатковић.

тренери Александар Гаврилов и Владимир Јованчић ниједног тренутка нису
остављале наду гошћама да могу да изборе повољнији исход. После убедљивог тријумфа на почетку утакмице тренери Одбојке 013 пружили су шансу
млађим девојкама, пиониркама, које су
је и искористиле.
Тим из нашег града играо је у саставу: Наташа Божић, Милица Стојић, Софија Ашанин, Даница Добросављевић,
Теодора Минић, Сара Станимировић,
Анђела Вујанић, Јована Кљајић, Александра Гаћеша, Николина Весковић, Јелена Петров, Драгана Марковић, Марија Марић и Милица Кужић.
Мини-лига у којој ће се одмеравати
прве четири екипе, а из које најбоља
иде у плеј-оф доигравање за пласман у
виши ранг, стартује у недељу, 8. марта.
Наташа Божић и њене саиграчице дочекују Крајишник у Хали спортова на
Стрелишту, а утакмица почиње тачно у
подне.
А. Живковић

Назад у будућност
Деца цртају како замишљају свет.
И прошлост и садашњост и будућност.
Када одрасту, покушавају да једни другима нацртају.
И прошлост и садашњост и будућност.
Машта чини свашта.
С том разликом што је она дечја неискварена.
Стога, када ти неко намазан каже да те, ако га следиш,
чека рај, пошаљи га у... будућност, назад у будућност.

µМ. Шупица ?С. Трајковић

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?
Теодора
Коварбашић,
ученица:

Небојша Катана,
електротехничар
рачунара:

Марија
Антонијевић,
ученица:

– У петак ћу изаћи.
У суботу ћу да учим
за наредну седмицу.
Недеља је дан
за одмор.

– Бар један дан
морам да искористим за
спремање пријемног
испита. У недељу радим,
а у међувремену ћу
изаћи с девојком и
друговима.

– Посветићу се
припремама за
факултет и гледаћу
да изађем с друштвом.
Спремам се за упис
на Војну академију.
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