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ЈОВАН ПАВЛОВИЋ

Велика наградна
игра за читатељке

цена 40 динара
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Комунална
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Здравље младих
Препознајте депресију
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Панчевци и свет
Наши суграђани који
НЕКОЛИКО РЕЧИ О ОСМОМ МАРТУ

зарађују на интернету

ПРАЗНИК ЗА СЛАВЉЕ, АЛИ И ЗА БРИГУ
Бројни примери лошег
положаја жена у Србији
Припаднице лепшег пола
суочене су с насиљем,
дискриминацијом на
послу, мушким
шовинизмом и
очекивањем да ускладе
професионалне и
породичне обавезе
Осми март је још једна прилика за
даровања припадница лепшег пола,
славља њима у част и пољупце. Опет
имамо повод за празновање иако, када је реч о положају нежнијег пола у
Србији, има много разлога за бриге.
Од почетка ове године у Србији је
забележено 117 позива на СОС теле-

фон за жене жртве насиља у породици – готово два дневно! А током 2018.
године српски судови и полиција издали су насилницима више од десет
хиљада забрана приласка њиховим
супругама. Сви медији у Србији ових
дана су објавили информације о томе да су судије у једном граду изрекле максималну затворску казну од
четрдесет година мушкарцу монструму који је пред децом заклао супругу.
Црне хронике забележиле су и десетине других убистава жена – „због
љубави”!
О незавидном положају слабијег
пола сведоче и подаци о томе да их
на списковима незапослених има много више него мушкараца, а да су, када почну да раде, често слабије плаћене за исте послове које раде мушкарци.
Највећи број притужби које добија
повереник за заштиту равноправно-

сти односи се на дискриминацију жена у сфери рада и запошљавања. Према резултатима једног истраживања
у коме су учествовале само жене, чак
80 одсто испитаница изјавило је да
сматрају да нису равноправне с колегама, да теже долазе до посла, а лакше добијају отказ.
И као да то није довољно, на радном месту су суочене и с бројним случајевима сексуалног узнемиравања и
другим облицима злостављања.
У земљи која кука и нариче због
„беле куге”, јер јој прети изумирање,
неспорна је чињеница и да запослене
жене после породиљског боловања
бивају премештене на слабије плаћено радно место, а у екстремним случајевима добијају и отказ.
У званичним статистикама се не
види да су жене у подређеном положају у односу на мушкарце и због
тога што, поред пословних обавеза,

испуњавају и оне које имају у породици. Многе од њих спавају мање да
би постигле све у кући и на послу и
да би биле подједнако успешне и на
личном и на породичном плану.
Жене су изложене мушком шовинизму и схватању да је за њих најбоље да буду домаћице, иако су доказале да могу да у свим пословима буду
успешне колико и мушкарци и да више не постоје мушка и женска занимања. Данас их можете видети и као
возаче аутобуса, пилоте путничких и
војних авиона, тенкисте, полицајце...
Не поричемо да жене заслужују поклоне, честитке и пољупце за 8. март.
Међутим, њихов труд да испуне све
обавезе које им живот поставља и
подједнак успех на свим плановима
заслужују да се ми остали потрудимо
да им сваки дан буде празник.
Нећемо успети, али покушајмо!
М. Г.

ЗАВОД „ПАНЧЕВАЦ” ОБАВЕШТАВА
ВЛАСНИКЕ ОРУЖЈА:

АКЦИЈА ПАНЧЕВАЧКОГ
СТОМАТОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА

Акција траје, рок
продужен за годину дана

Бесплатно поправљање
и вађење зуба

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

Уколико одлажете поправку или вађење зуба само због тога што тренутно не можете
себи да приуштите такву интервенцију, ево добрих
вести за вас. Студенти Стоматолошког факултета у
Панчеву овог месеца ће потпуно
бесплатно обављати стоматолошке
прегледе, вађење
зуба и све врсте
поправки зуба.
Ова акција траје од 4. марта до

12. априла, а све што треба да урадите, јесте да благовремено закажете пре глед. То
можете учинити
на три начина:
путем телефона
23-51-292 и 2366-582, пу тем
мејла info@sfp
.rs или на сајту
https://stomatoloskifakultet.rs.
Стоматолошки фа кул тет
се налази у Улици Жарка Зрења ни на 179 у
Панчеву.
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Записи

Милан Крстић:
Осовина од челика,
а душа превелика
» страна 10

Спорт

Окончан
суперлигашки сан
» страна 30
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ДРУГА СТРАНА
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pancevac@pancevac-online.rs

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА
Пише: Мирјана Марић

Једноставно није у реду
У последњих неколико недеља интензивно се говори о случају
Марије Лукић, која је била на мети сексуалног узнемиравања и
претњи Милутина Јеличића Јутке, председника општине Брус.
Посебна прашина се подигла након што је емитована емисија
„Живот прича” Татјане Војтеховски, у којој је Марија изнела све
што јој се дешавало. Јавност је посебно уздрмaло то што је пет
минута пре почетка емисије баш у тој општини нестало струје.
Милутин Јеличић Јутка је након притиска Српске напредне
странке, чији је члан последњих годину дана, 2. марта поднео
оставку на место председника општине Брус. Он је Марији Лукић послао око петнаест хиљада непримерених порука.
Њена прича представља један од екстремнијих облика мобинга, јер је у питању сексуално узнемиравање. Оно што је потребно знати, јесте да, поред сексуалног узнемиравања, запослени
може на разне начине да буде угрожен на свом радном месту.
Ако се упустите у расправу с вашим пријатељима или познаницима на ову тему, моћи ћете да чујете разне ствари. Има оних
који најоштрије осуђују сваки вид злостављања, али и даље постоји велики број оних што мисле да је неко заслужио то што му
се дешава, а с друге стране и оних који кажу: у земљи у којој људи једва преживљавају, ко има времена да се бави таквим стварима као што је мобинг? И шта је заправо мобинг?
Знате ли? Мобинг представља негативан утицај на психу запосленог с постојањем намере да се то уради. Наше законодавство се овим проблемом бави у Закону о спречавању злостављања на раду.
Поред сексуалног узнемиравања, о којем се највише говори,
мобинг се може испољити и кроз игнорисање, исмевање, претње
и закидање на заради. Манифестује се као насртај на част и
углед, садржи клетву, увреду и кршење основних људских права. Крајња тенденција је угрожавање угледа особе, људског достојанства, све до елиминације с радног места.
Вероватно се већини људи догодило да се због нечега што се
десило на радном месту осећају потресено, а не знају шта су они
конкретно урадили да до такве ситуације дође. Уз дужно поштовање мушкарцима, овакве ситуације се углавном дешавају женама. У нашој земљи, балканског менталитета, и даље постоји
размишљање да су жене те које изазивају и праве проблеме. Када је у питању насиље у породици, углавном се каже: она је много звоцала, а зна да је незгодан. Или: превише слободно се понашала, а треба да се зна ко је мушко у породици.
Дешава се да жене избегавају да се облаче одвише женствено,
јер то може да се третира као изазовно. Некад су сукње биле синоним за женско одевање, а сад жене махом носе панталоне.
Није добро не водити рачуна о изгледу, јер постоји неко неписано правило шта је пристојно, а шта није на радном месту. С друге стране, ако су жене лепе и згодне, лако могу бити мобинговане. Запитаће се мушкарци: па јесте, сада испада да не можеш
некоме уделити ни комплимент. Тачно. Нема потребе, ако ситуација није примерена. Професионализам је кључна ствар на радном месту.
Средина у којој живимо препуна је табу тема, које је боље не
чачкати и не „тражити ђавола”. Ипак, морате знати да је у 2018.
години у породичном насиљу убијено двадесет шест жена у Србији. Статистике су средином прошле године показале да је сваки други ученик у Србији барем једном доживео вршњачко насиље, а све је већи број злостављаних на радном месту. Међутим,
мобинг је најтеже доказати, осим ако немате неке опипљиве доказе, као што су у случају Марије Лукић то биле СМС поруке.
Јасно је да је наше тржиште рада у катастрофалном стању и
да је веома тешко пронаћи и задржати посао. Некада се чини да
избор не постоји, па људи свесно или несвесно дозволе да их неко угрози. Губитак самопоуздања води ка губитку достојанства,
након чега се може десити апсолутни суноврат личности. Запамтите, то није лични проблем, већ друштвени, који се може
решити. Није у реду да икада идете на посао с горчином у стомаку. Не смете бити уцењени, јер су једини критеријуми за напредак рад, труд и залагање. Борите се за своја права!
#prаvdazamarijulukic

ФОТОГРАФИЈА Мајсторска радионица.
Чумићева улица, ових дана
НЕДЕЉЕ
Снимио: Милан Шупица

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

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

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

РАДИЛО СЕ И НЕДЕЉОМ
Да би се остварио план производње, у некадашњој фабрици сијалица „Тесла” радило се и недељом. Захваљујући
томе, норма не само да се
остваривала већ се и пребацивала – објављено је у „Панчевцу” број 1101, који је се појавио на киосцима 26. јануара
1974. године, а коштао је динар и педесет пара. Ова информација је пропраћена фотографијом
раднице
у
фабрици „Тесла” која је насмејана док ради за машином.
На првој страни тадашњег
„Панчевца” објављена је и информација да је Витомиру Сударском, тадашњем председнику панчевачке општине,
додељена Велика плакета ЈНА,
због тога што је Панчево било
у врху југословенских градова
по спремности за одбрану. Тако су закључили представници Секретаријата за народну
одбрану након испитивања
спремности панчевачких институција, радних организација и грађана у случају евентуалног напада на
нашу земљу.
Признање
Панчеву је уручио народни херој генерал-пуковник Марко
Перичин Камењар, на свечаности на којој су
наступили Академски камерни
хор „Јован Бандур”, као и двоје
рецитатора из
„Атељеа младих”:
Вера Атанацковић и Живослав
Милорадовић,
касније новинар
и главни уредник
нашег листа.
„Панчевац” је
тада објавио и да
су завршени радови на изградњи
водовода у Јабуци
дужине 25 километара, који је
имао 800 прикључака. Новац за ту
важну инвестицију, захваљујући којој су становници
тог села после више година могли
да пију чисту воду,
обезбеђен је из месног самодоприноса ороченог на пет
година. Плаћали су
га запослени и пољопривредници, а
усвајању одлуке о увођењу самодоприноса претходило је више састанака с
мештанима Јабуке на којима им је
указивано на штетност по здравље од
коришћења воде из уличних бунара.
Да би водовод коштао што мање,
одлучено је да сваки становник Јабуке од 18 до 55 година ради два дана
без икакве накнаде, а бесплатна је била и помоћ коју су у извођењу радова
пружили припадници Југословенске
народне армије.

„Утва” у околини Краљева подигне фабрику сточне хране и силос, објекте
за којима се у краљевачком крају осећала велика потреба.
Тај аргумент је поткрепљен тврдњом да је на територији Краљева тада
узгајано онолико стоке
колико и у целој Војводини. Међутим, изгледа да
се ова иницијатива није
остварила и да је у питању била само идеја политичара. Такав закључак се
намеће после информација да је „једина препрека идеји да се реализује
ова инвестиција финансијске природе” и да ће
се она решити удруженим снагама, „ако подједнако помогну панчевачке и краљевачке банке и
привреда”.
Средина седамдесетих
година прошлог века била је време када је на југословенским просторима још увек био јак
комунизам. То се види из
информације објављене у
тадашњем „Панчевцу” да
је у нашем граду у Културном центру свечано
обележена 50-годишњица од смрти Владимира
Иљича Лењина.
„Он није био идол нити светац, већ
велики борац револуције и човек који је показао како се из часа у час
може добро чинити за добро других”,
чуло се између осталог у говору о
овом револуционару који је прочитан на тој свечаности.
М. Г.

„Панчевац”
број 1101 из
1974. године писао је и о идеји
да се успостави
привредна сарадња из међу
Панчева и Краље ва. Та иде ја
је отишла толико далеко да се
озбиљно преговарало о то ме
да панчевачка
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АКТУЕЛНО

Петак, 8. март 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

„ПАНЧЕВАЦ” И ПРИЈАТЕЉИ НАГРАЂУЈУ ЖЕНЕ

ОСВОЈТЕ ПОКЛОНЕ ЗА 8. МАРТ
Поклањамо торту, сат, књиге,
козметичке третмане...
Драге читатељке, „Панчевац” ће и ове године, у сарадњи са својим пријатељима и
дугогодишњим клијентима, улепшати Дан
жена најсрећнијима међу вама. Спонзо-

ри су припремили вредне поклоне, а на
вама је само да одаберете свој и да нам
до петка, 8. марта, до 14 сати, пошаљете
СМС на број 1201. Укуцајте КО (размак),
шифру поклона који бисте волеле да освојите и своје име и презиме и све то пошаљите на горепоменути број.

У петак ћемо, уз помоћ сајта Random.org,
одабрати победнице, а лепе вести о освојеним наградама јавићемо им истог дана
како бисмо им улепшали празник. Важно
је напоменути да с једног броја можете
послати и више порука са шифрама различитих награда, како бисте увећале сво-

је шансе да неки од поклона припадне
баш вама.
Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара
у ВИП мрежи, 39,60 динара у Теленор
мрежи и 38,64 динара у мт:с мрежи.
А ево шта све можете освојити

„ЛАГУНА”: КЊИГЕ

АУТО-ЦЕНТАР „ЗОКИ”: ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД

Специфична по свом дизајну, „Лагунина” књижара „Исидора Секулић”
у „Авив парку” једна је у низу књижара из ланца „Делфи”.
Основну понуду књижаре чине разноврсна издања „Лагуне”, од класика домаћих и страних ауторa, преко великог броја серијала епске и научне фантастике, историјских романа и
трилера, до енциклопедијских и едукативних издања за децу. За чланове Клуба читалаца важе члански, рођендански и количински попусти.
Награде: књиге „Права Валерија” Елисабет Бенавент, „Звуци из подморнице” Марије Јовановић и „Кћи плантажера чаја” Џенет Маклауд Тротер.
Текст поруке: КО (размак) назив књиге коју желите да освојите.

Ауто-центар „Зоки” успешног послује од 1992. године, а од 2009. постоји и огранак предузећа у Ковачици. Преко 16.000 Панчеваца и Панчевки годишње региструје своја возила у овом ауто-центру.
У склопу центра ради најсавременији ауто-сервис са опремом и алатима најновије генерације и с квалитетним и едукованим радницима, као и сервис за баждарење и поправку дигиталних и аналогних тахографа. Ускоро ће у склопу овог предузећа почети да ради и Аутошкола „Зоки”. Седиште Ауто-центра у Панчеву је у Книћаниновој 1-а (351-401), а ауто-сервис је у Книћаниновој 6.
Поклон: технички преглед за путничко возило.
Текст поруке: КО (размак) АЦ Зоки.

САЛОН ЛЕПОТЕ „БОЈАНА 24”: ТРЕТМАНИ ПО ИЗБОРУ
Салон лепоте „Бојана 24” налази се у центру Панчева, у Улици Змај
Јове Јовановића 12. Већ осамнаест година са задовољством улепшавамо наше суграђанке.
Лидери смо у третманима лица, епилацији најновијом генерацијом ласера, депилацији,
маникиру, медицинском и естетском педикиру, шминкању, свиленим трепавицама, јапанском исцртавању обрва, фризерским услугама, масажама и антицелулит програмима. Дођите да вас размазимо.
Телефон салона је 063/313-546, а више информација можете добити на сајту www.salonbojana.rs, као и на „Фејсбук” и „Инстаграм” страници: Salon.Lepote.Bojana.24.
Награда: ваучер у вредности 1.500 динара за услугу по жељи, за две читатељке.
Текст поруке: КО (размак) Бојана 24.

„POCO LOCO”
„Poco Loco” д. о. о. је одлично уређен и пажљиво декорисан простор
који већ годинама повезује гостопримљиво окружење, изврсну услугу и савршен спој укуса.
Нудимо вам разне врсте укусних и аранжираних сланих и слатких залогаја, воћне аранжмане и прекрасне торте, које достављамо на вашу кућну адресу.
Налазимо се у Улици браће Јовановић 15 (355-333, 355-222, 064/874-0301).
Поклон: мала нугат или барон торта (око 1 кг) за две добитнице.
Текст поруке: КО (размак) Poco Loco.

ОРДИНАЦИЈА „НИКОДЕНТ”: БЕЉЕЊЕ ЗУБА
У Улици Максима Горког 2 налази се модеран Центар за хитну и рестауративну стоматологију „Никодент медик”, на чијем је челу Ђорђе Николић, доктор стоматологије.
Ова укусно уређена и савремено опремљена ординација у понуди има услуге које се тичу
свих грана стоматологије, рачунајући и снимање зуба. Поред дивног амбијента и стручног
особља, у том центру можете очекивати и приступачне цене.
„Никодент медик” је и цертификовани центар за антиејџинг терапију лица. Контакт:
064/21-75-056.
Поклон: бељење зуба за две добитнице.
Текст поруке: КО (размак) Никодент.

ПОЛИЦИЈСКА УПРАВА

„ЖАРКОВИЋ НАКИТ”: ЖЕНСКИ САТ
Продавница „Жарковић накит” налази се у срцу града, у Улици војводе
Радомира Путника 17.
У овој предивној оази доброг укуса већина дама се осећа као свој на своме, јер се ту могу
пронаћи све врсте сребрног накита, као и оног с кристалима „Сваровски”. „Жарковић накит” у својој понуди има и велики број сатова за свачији укус. А да би избор био лакши, љубазно особље је ту да вам помогне својим стручним саветима.
Награда: женски ручни сат.
Текст поруке: КО (размак) Жарковић.

ЗАВОД „ПАНЧЕВАЦ”
Завод за здравствену заштиту радника „Панчевац” први је и једини приватни завод тог типа у Војводини. Основан је под окриљем Ауто-центра „Зоки” у
новембру 2016. године и налази се у Улици Вука Караџића 1.
Делатност Завода обухвата превентивне, систематске, циљане и специјалистичке прегледе, лабораторијску дијагностику и лечење, а установа издаје и све врсте лекарских уверења.Искусни лекари и медицинско особље, нове ординације и најсавременија
опрема пружају вам осећај да је ваше здравље у сигурним рукама. Више о Заводу погледајте
на www.zavodpancevac.rs. Контакт: 21-90-900 и 21-90-903.
Поклони: 1. пакет: комплетна крвна слика и гвожђе – за једну читатељку, 2. пакет: хормони штитне жлезде TSH и FT4 – за једну читатељку.
Текст поруке: КО (размак) Панчевац пакет 1 или Панчевац пакет 2 (у зависности од тога
коју анализу желите).

ВУЛКАН: КЊИГЕ И КОЗМЕТИКА
У сусрет Осмом марту „Вулкан издаваштво” је и ове године припремило најлепше поклоне за своје читаоце. Куповином једног од три најновија романа на акцији
у свим књижарама „Вулкан” на поклон добијате производ из козметике „Golden Rose”.
Изаберите неки од најновијих наслова и обрадујте своје даме: „Романса у Будимпешти”
Роже Гастон, „Паша од кухиње” Сајгин Ерсин и „Љубила сам Толстоја” Пени Рид. Акција
траје од 28. фебруара до 14. марта.
Поклон: књиге Романса у Будимпешти”, „Паша од кухиње” и „Љубила сам Толстоја” уз по
један „Golden Rose” производ.
Текст поруке: КО (размак) назив књиге коју желите да освојите.

ИЗЛОЖБА У МУЗЕЈУ

у
Лажни еври Култура
објективу

ДОБРОВОЉНО ДАВАЛАШТВО КРВИ

Нова акција у среду
Као што је већ познато, због
законских измена, добровољни даваоци крви од септембра
прошле године крв више не дају у Служби трансфузије Опште болнице, већ сада тај хумани чин обављају у просторијама Црвеног крста, у Улици Жарка Зрењанина 15, и то
само средом, од 9 до 12 сати.
Поред тога, спроводе се и
акције добровољног давалаштва
у школама и компанијама, а
за све њих су сада, уместо Трансфузије, задужени Црвени крст
и Завод за трансфузију крви
Војводине. У ово доба године
резерве су увек ниске, па Завод апелује на грађане да се

одазову акцијама давалаштва
у својим градовима.
Наредну прилику да хуманим гестом давања крви неком спасете живот имаћете у
среду, 13. марта, од 9 до 12
сати, у Црвеном крсту. Искористите је! Да подсетимо, даваоци могу бити све здраве
особе мушког и женског пола
од 18 до 65 година уколико
задовоље медицинске услове
и критеријуме након лабораторијског и лекарског прегледа. Размак између два давања
код мушкараца је најмање три
месеца, а код жена најмање
четири месеца.
Д. К.

При пад ни ци Ми ни стар ства
унутрашњих послова ухапсили
су Д. Р. (1993) и Д. М. (1992)
из нашег града због постојања
основа сумње да су извршили
кривично дело фалсификовање новца.
Сумња се да су они крајем
јануара приликом куповине робе од једне фирме с подручја
Београда платили робу фалсифи ко ва ним нов ча ни ца ма у
вредности од 6.200 евра. Осумњиченима је одређено задржавање до 48 сати, а по његовом
истеку биће уз кривичну пријаву предати надлежном тужилаштву у Панчеву.
Подсећамо, закон предвиђа
ригорозне казне за фалсификовање новца. Новчаном казном или затвором до три године казниће се лице које свесно стави фалсификовани новац у оптицај. Казном од две
до дванаест година затвора казниће се прибављање фалсификованог новца с намером да
се стави у оптицај, а најстрожа
казна (од пет до петнаест година затвора) биће изречена
лицу које стави у промет лажни новац у износу већем од
1,5 милиона динара.
М. Г.

Изложба фотографија аутора Бранислава Вукосављевића под називом „Spinodal Decomposition” биће отворена
у суботу, 9. марта, у 19 сати,
у Народном музеју Панчево.
„Spinodal Decomposition”
је аудио-визуелни пројекат
који су креирали Кристијан
Станковић и Бранислав Вукосављевић.
Изложбу чине фотографије направљене током боравка
у Берлину за време сарадње
са организацијом „Roter Baum”, као и радови настали током пројекта „Music for Human Rights”, у оквиру којег је
Бранислав имао прилику да
се упозна с културама Италије, Португалије и Израела и
забележи разне моменте и
природне пределе тих држава. Међу изложеним радовима биће и они на којима су
блиски пријатељи и познаници који су били део овог путовања, као и неке уметничке
фотографије које описују поглед на свет младог аутора.
Изложба ће бити отворена
до 24. марта.
М. М.

СПЕЦИЈАЛНЕ ЛЕТЊЕ ОЛИМПИЈСКЕ ИГРЕ

Панчевци у Абу Дабију

Од 14. до 21. марта у Абу Дабију ће бити одржане петнаесте Специјалне летње олимпијске игре, на којима ће учествовати око 10.000 спортиста из
190 држава. Српска репрезентација ће се на овогодишњој
највећој спортској манифестацији на свету представити са
117 чланова, па ће бити бројнија него на прошлим играма
у Лос Анђелесу.
Своје представнике имаће и
Панчево, које ће представљати двадесет двоје спортиста из
клубова „Срце у Јабуци” и „Кликер”, као и шест тренера. По
броју учесника, делегација из
нашег града биће и најбројнија у репрезентацији Србије.
Панчевке и Панчевци браниће

боје националног тима у фудбалу и кошарци.
О панчевачким спортистима бригу ће водити тренери:
Снежана Савковић, Гордана
Крстић, Олгица Илић Митевски, Марјан Јовановски, Дејан
Ђорђиев и Миодраг Максимовић, а званични лекар Специјалне олимпијаде Србије биће
такође наш суграђанин, доктор Зоран Ђурђев.
Специјалне олимпијске игре
су надметање у којем учествују инклузивне екипе, састављене од спортиста са интелектуалном неразвијеношћу и редовне популације, али не треба сумњати да ће наш национални тим и ове године бити
врло успешан.
А. Ж.
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ПОЛИТИКА
КОНЦЕПТ

Положај нематеријалне културне баштине, која представља праксу, изражавање и знања и вештине које заједнице препознају као део свог културног наслеђа, у друштву
све чешће зависи од дневне политике. Ако се томе придода и глобални тренд намерног и/или немарног изостављања и брисања доприноса женског дела популације
историји културе, остаје нам велика празнина у приказу
историје човечанства.
Данашњи млади, просечно образовани, готово да ништа не знају о настанку и модернизацији српске државе,
о првим борцима за људска права и слободе, о првим женама које су рушиле бедеме патријархата и (из)бориле
се за своја права на образовање, рад и учешће у јавном
животу. Сва прегнућа жена у прошлости су била осуђена
да буду ефемерна, невидљива, заборављена – да остану
без материјалних трагова. Све то треба сакупити, изнова
сагледати и показати да би се изразило поштовање према делима тих жена и њиховим успесима и допунио део
историје наше културе који недостаје.
(Докторка медицине Виолета Шошић, сајт www.seecult. org, 5. март)

***
Увреде изречене на рачун жене која је пријавила вишегодишње сексуално узнемиравање и злостављање, представљају грубу повреду њеног достојанства и стварају
понижавајуће окружење у средини у којој живи, а у најширој јавности релативизују и оправдавају оптужбе,
креирајући слику да је жртва сама крива за све што јој
се догодило. Додатна отежавајућа околност је што овакве поруке обесхрабрују жене које су претрпеле било
који вид сексуалног узнемиравања, злостављања или
најдрастичније – насиља, да то пријаве а да не очекују
да ће доживети напад јер су се осмелиле да се супротставе насилнику.
(Повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић, РТС, 4. фебруар)
***
Јунаци су некада били толика реткост да су о њима песме певали. Данас би било чудо да на улици не сретнеш
пар хероја. Права епидемија јунаштва. Али глумци су јунаци опште праксе, док у влади имамо уско специјализоване хероје. Неки јунаци из владе се рецимо уопште не
боје срамоте, други се не боје да у време епидемије грипа уведу групу неизлечивих руководилаца код болесне
деце, а да деци нису чак ни маску преко носа и уста ставили. У земљи у којој је оволико јунака, издајице морају
добро да се потруде.
(Глумац Милан Лане Гутовић, „Блиц”, 3. март)
***

Петак, 8. март 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

ОСНОВАНА УНИЈА ПОСЛОДАВАЦА ГРАДА ПАНЧЕВА

ОКОСНИЦА СОЦИЈАЛНОГ ДИЈАЛОГА
Стварање предуслова
за даљи привредни
раст, каже
градоначелник
Председник
Скупштине Удружења
Филип Перић
Група панчевачких послодаваца удружила се с циљем да
формално и институционално
испуни све услове за формирање Уније послодаваца и Социјално-економског савета у
нашем граду.
Они су, имајући у виду значај организовања и социјалног
дијалога, у сарадњи са синдикатима и Градом Панчевом, 27.
фебруара у Градској управи
одржали Оснивачку скупштину Уније послодаваца града
Панчева.

Учешће у развојним
пројектима
За пред сед ни ка Скуп шти не
Удружења изабран је Филип
Пе рић, ди рек тор пред у зе ћа
„Финнет инжењеринг”. Он је
објаснио да су оснивачи новог
тела Унија Удружења занатлија и предузетника, с једне стране, и двадесет послодаваца с
територије града. Додао је:
– Циљеви ове организације
су да се створи једно јако удружење послодаваца које ће формулисати своје циљеве, од захтева према локалној самоуправи најпре, а самим тим и према покрајинској и републичкој власти, те формирати захтеве који треба да обезбеде стабилност пословања наших фирми. У овом тренутку у Унији

Донете су важне одлуке
послодаваца, када саберемо сва
предузећа и удружења занатлија, запослено је преко седам
хиљада људи с територије Панчева. Ми желимо да у нашем
даљем раду заштитимо радна
места наших запослених, а и
наше пословање, као и да га
подигнемо на виши ниво.
Казао је и да самим тим послодавци учествују у развојним
пројектима које град планира,
па ће у, сваком случају, бити
партнери Градској управи и
синдикатима у оквиру Социјално-економског савета, што
је још један од великих циљева Уније.

Унапређење услова рада
Привреднике је поздравила Сузана Јовановић, чланица Градског већа задужена за рад, запошљавање и социјалну политику, а затим је градоначелник Саша Павлов рекао:

– Изузетно ми је драго да са
овом оснивачком скупштином
град Панчево добија институцију која у наредном периоду
у сарадњи са синдикатима и
локалном самоуправом треба
да буде основа за организовање послодаваца и окосница социјалног дијалога. У претходном периоду испуњени су сви
формални и институционални
услови за формирање Уније послодаваца, као предуслова за
оснивање Социоекономског савета града Панчева ради унапређења социоекономског дијалога на локалном нивоу и координације с покрајинским и
републичким институцијама.
Градоначелник је навео да
се, с једне стране, тако и формално испуњава законска обавеза, а с друге стране, да се на
овај начин спремно улази у даљи процес отварања поглавља
и придруживања ЕУ.

– Циљ је јасан: да ми, овако организовани и повезани
субјекти – привреда, синдикат и локална самоуправа, радимо на унапређењу социјалних и економских услова, те
стварању предуслова за даљи
привредни раст, што и јесте
су шти на. Ра ди се о бо љем
стандарду и бољим условима
и за послодавце и за раднике
и грађане Панчева. Локална
самоуправа је повезујући фактор, ми ћемо радити на унапређењу услова рада, како би
Унија могла да буде оперативна – закључио је Павлов
уз честитке свима и жеље за
много успеха у раду за добробит Панчева.
Оснивачкој седници су присуствовали и гости: представници Уније послодаваца Србије, Уније послодаваца Војводине и локалних унија с територије покрајине.

НА СЕДНИЦИ ГРАДСКОГ ВЕЋА

Припреме за порођај
Појачати рад бабица

***
Први пут се за седам-осам година неко из Европе заинтересовао за ово што се дешава у Србији, а сви они јако
добро знају и шта ради Вучић, и каква је овде ситуација
све време, и каква је ситуација у медијима, и каква је ситуација што се тиче наше економије, и шта раде и како
се понашају, и о свему су ћутали зарад својих интереса.
Сад су ови протести натерали и ту Европу и те европске
представнике да се замисле, па да нешто ураде, па да нешто кажу у том смислу. Знате и сами да је Србија изгубила статус слободне земље, куд ћете веће бруке, а овамо
причамо о неким европским вредностима.
(Новинар Срђан Шкоро, телевизија Н1, 28. фебруар)
***
Радници страдају на градилиштима и због неодговарајућих услова рада, за које су одговорни послодавци, који,
поред инспектора, такође морају да сносе одговорност
за безбедност, као што неко мора да одговара и за погибије радника. Неизвесност кажњавања, мале казне за
прекршиоце и застарелост случајева охрабрују прекршиоце на непоштовање закона, јер претпостављају да
неће трпети санкцију или да евентуална санкција неће
угрозити њихов рад. Трагични случајеви могли су бити
спречени да је послодавац поштовао закон о безбедности радника, а да су инспекцијски надзори били превентивни и редовни.
(Заштитник грађана Зоран Пашалић, „Данас”, 4. март)
***
Подржавам те протесте, јер мислим да свако слабљење
власти може да је натера да устукне пред неолибералним политикама, урушавањем социјалних сервиса... Мислим да јесу корисни, али немају потенцијал за промену
онога против чега се боре, јер су ограничени пре свега на
више средње и средње класе, и поруке протеста комуницирају с потребама више средње и средње класе, не могу
да комуницирају с људима који су стварно у проблему.
Европу савршено не интересује стање демократије у Србији, Србија је Европској унији и Вашингтону битна искључиво због Косова.
(Новинар Ивица Младеновић, телевизија Н1, 1. март)

На днев ном ре ду сед ни це
Градског већа одржане 5. марта било је десет тачака дневног реда. Најпре је изнета информација о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа за 2018.
Достављени показатељи су
недвосмислени: негативно су
пословали ЈКП „Младост” (није било наплате за пружене
услу ге у ве зи са спорт ским
објектима), ЈКП „Омољица” и
ЈКП „Комбрест” (ненаплативост гробних места), као и ЈКП

„Качарево” (иступања код исказаних прихода и расхода).
Најпозитивније је, према информацији, пословање ЈКП-а
„Водовод и канализација” и
ЈКП-а „Грејање”.
О нацрту закључка о приступању изради Стратегије развоја социјалне заштите града Панчева за период од 2020. до 2027.
године говорила је ресорна чланица Већа Сузана Јовановић.
Предлог је да се до октобра
упути иницијатива Скупштини
града да се направи документ
по новој методологији, на ком
ће партиципативно радити тим
локалних стручњака.
Она је говорила и о предлогу закључка у вези са учество-

вањем Града на јавном позиву
кабинета министра без портфеља задуженог за демографију и популациону политику за
доделу бесповратних средстава за суфинансирање мера популационе политике у 2019, с
пројектом „Подршка здравом
материнству у насељеним местима града Панчева”.
– Прича је комплексна. У
свим селима је предвиђено да
постоје службе с низом активности у вези с трудницама,
младим мајкама и бебама, као
што су шко ле ро ди тељ ства,
припреме за порођај, превентивни прегледи... Треба нам
и појачан рад бабица. Град
Пан че во има про блем с

наталитетом, па је оваква врста услуга неопходна и у сели ма. Бу џет про јек та је
35.610.000 ди на ра, од че га
конкуришемо за 27.910.000 –
јасна је Сузана Јовановић.
Дата је сагласност на програме управљања споменицима природе „Ивановачка ада”,
„Два стабла белог јасена код
Долова” и „Стабло црвенолисне букве у Омољици”. Усвојени су финансијски планови
месних заједница „Мита Вукосављев” у Долову и Котеж
за 2019. Доловци су планирали укупне буџетске приходе у
из но су од 6.163.321 ди нар.
Коте жа ни има ју пре на ме ну
средстава.

ОДРЖАНО ПЕТО ОКУПЉАЊЕ ГРАЂАНА

Отрежњење и за власт и за опозицију
Говорили Јелена
Вујановић, Иван
Коларик и
Бранислав Лечић
Надахнути говорници и енергични грађани обележили су
пети протест под називом „1
од 5 милиона” у нашем граду,
који је одржан 1. марта испред
Културног центра на Корзоу.
Скуп је започет аплаузом подршке прошлонедељном говорнику Ненаду Живковићу.
Јелена Вујановић, докторанд
на Факултету политичких наука у Београду, рекла је да у
Панчеву млади имају свој став,
да живе за своју земљу и нагласила да је „патриотизам поново кућно васпитање”, те да се с
протестима не сме стати. Иван
Коларик, по образовању машински инжењер и по опреде-

љењу уметник, казао је да на
згради Народног музеја стоји
натпис „Правда је темељ владавине”, као и да се у тој установи чува слика Паје Јовановића „Сеоба Срба” и то повезао
са, како је навео, чињеницом
да „млади поново иду у сеобе
јер не ма прав де у Ср би ји”.

Додао је да опозиција мора да
пита грађане шта треба да ради, а окупљенима је поручио
да су они права опозиција.
Некадашњи министар и познати глумац Бранислав Лечић
био је најватренији. Његово мишљење је да су људи у Србији у
стању очаја, да властима смета

што се окупљају слободно и
спонтано, те да они траже да
грађани буду „издајници сопственог живота, што је неизводљиво”. Он је позвао окупљене
да дођу 9. марта у Београд, како би се протести из свих градова слили у један. Скупове који се одржавају назвао је свечаношћу и поручио да је важно издржати, јер се тако отрежњују и власт и опозиција и
зато што се ради о борби за потомке и за читаво друштво.
Грађани су затим прошетали центром Панчева, а на крају су залепили протестне поруке властима на улазна врата
зграде Градске управе.

Страну припремио

Синиша
Трајковић
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НАШ САГОВОРНИК: БОГДАН САВИЋ, НАЧЕЛНИК КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ

ФЕСТИВАЛ РУСКЕ САЛАТЕ

ЧУВАРИ ГРАДСКЕ ИМОВИНЕ

Слађење специјалитетима
Свако додаје нешто своје
и то је скоро увек тајна

Приоритети простори које
користе деца
и стари људи
У градски буџет уплаћено
пет милиона динара
од казни
Важан шраф, али најмање познат, у
машинерији Градске управе је Комунална полиција. Јер, широк је круг
њених овлашћења и послова у граду
и селима.
О њима, као и о резултатима рада у
2018. години поразговарали смо с Богданом Савићем, начелником Комуналне полиције.

Селекција послова
Он на почетку наглашава да је запослених много мање него што би требало да их има: тренутно их је осморо
(једна дама је на породиљском одсуству), а судећи по закону, када се као
параметар узме број становника, морало би да их буде двадесет четворо.
– Приоритет су нам деца и места где
обитавају. Затим, болнице и стари људи. Могу да се похвалим да смо први
пут од разних удружења инвалида добили похвале за учињено по питању
места за паркирање у 2018. Али не можемо све да стигнемо. Кад бисмо ушли
у једно насеље, ако узмемо у обзир само неадекватно паркирана возила, не
рачунајући избачено смеће и шут – не
бисмо изашли оданде за годину дана.
Свима желимо да изађемо у сусрет,
али морамо да селектујемо послове, у
смислу да не можемо да изађемо на
терен истог момента кад стигне пријава – каже на почетку Савић.
Поставља реторичко питање: шта
је приоритет – када комшије пријаве
домаћина који лупа месо у време одмора или када пас некога уједе на
улици (опширније о кућним љубимцима на страни 7). Додаје:
– Комунална полиција је прошле
године променила метод рада. Имамо колегијуме свакодневно. Радимо
у две смене, јер нас за три нема довољно. Ипак, резултати су бољи у
2018. години него збирно за седам
година уназад. Ишли смо, најпре, с
мерама упозорења, што није исказано бројкама. Ипак, током прошле године комуналним полицајцима је издато 1.785 налога за извршење службеног задатка, а изашли смо на терен на основу 683 пријаве грађана,
које су примљене телефоном и путем
„Система 48”. То је, ако зарачунамо и
одласке код грађана да, на пример,
склоне дрво које је пало у комшијско
двориште – око пет хиљада терена за
осморо комуналних полицајаца.

Увек прво опомена
У области саобраћаја издато је укупно 1.314 прекршајних налога. Наплаћено их је 687, односно у градски буџет је уплаћено 4.985.000 динара.
– Када иде „паук”, ми се појављујемо као асистенти, као обезбеђење. Само евидентирамо проблем, не дижемо
возила. Комунална инспекција и саобраћајна полиција то раде. Највећи
број наших издатих налога је у вези с

– Све је дозвољено. Мајка и ћерка
је не праве исто. То је специјалитет
коме свако додаје нешто своје и то
је скоро увек тајна, зато је руска салата незаобилазна на свим слављима и у Србији је зову „краљица трпезе”. По много чему је специфична. Стручна комисија и посетиоци
су могли да се увере у разноврсност
укуса, а декорације су постале толико маштовите да и оне говоре о љубави приликом спремања ове салате. Коментари попут „добра је, али
ја је правим боље”, „код нас се она

открије шта је у питању. Било је и
оних који имају став став да је, поред укуса, који је веома важан, неопходно да салата буде и лепа наоко.
У вези с тим важно је да је поврће
свеже, као и сухомеснати производи, те да мајонез буде веома добар.
Често је тајна у домаћем мајонезу...
Стручна комисија је прогласила
победнике у пет категорија. Нико од
оних који награде нису добили није
био љут. Нису имали времена за то:
јели су руску салату и сладили се.
С. Т.

Богдан Савић
паркинг-простором за инвалиде. Уз
центар града, око зелених пијаца је
најкритичније. Велики број пријава
нам стиже с Котежа 2. Грађани паркирају возила испред рампи, на зеленим
површинама... Зимус су стизале жалбе
због снега, а ми нисмо могли да реагујемо јер је било паркираних возила испред самих улаза у зграде, на пешачким стазама – машине нису могле да
прођу. Е, онда одемо током вечери и
казнимо их. Мандатне казне су од десет хиљада динара, ако се плати у року
од седам дана пет, па до 120.000 за
фирме. Кад они преместе возила, снег
може да се чисти – објашњава Савић.
Ради се и у вези с нелегалним превозницима. Комунална полиција пружа
асистенцију приликом исељавања бесправно усељених лица. За понављање
истих прекршаја казне се повећавају.
– Дешава се и да грађани мисле да
нисмо у праву, па се иде на Прекршајни суд: прошле године су изречене три ослобађајуће пресуде. То је мали проценат. Јер, два полицајца иду
као сведоци с документацијом, фотографијама, законским оквирима... Било је случајева да на суду казна буде
и трипут већа. Ми смо, бићу слободан да кажем, чувари градске имовине. У опису посла нам је и да санкционишемо оне који ремете јавни ред и
мир. Посебно у време одмора. Али
увек се трудимо да прво опоменемо,
а да казнимо тек ако се прекршај понови – прича Савић.
Поред редовног посла, Комунална
полиција мора да асистира и на свим
градским манифестацијама.

У комуналној области издато је 37
прекршајних налога. Од тога је 12 наплаћено, па је у буџет Града уплаћено 70.000 динара, 21 налог се налази
у поступку извршења пред Прекршајним судом, а четири учиниоца прекршаја поднела су захтев за судско
одлучивање. Савић образлаже:
– Највише је пријава због изнетог
шута. Много је и дивљих депонија.
Према плану ЈКП-а „Хигијена”, преместе се контејнери, а грађани и даље бацају смеће тамо где су некада
били. Или пепео, што је још горе.
Има много запаљених контејнера сваке зиме. Мало ко од оних који то
пријављују желе да потпишу да је то
урадио њихов комшија именом и презименом. Нама су везане руке. Мора
да се промени свест код људи. Било
је и узурпација јавне површине, вођења опасних паса без корпе... Упозоравали смо, али... Прошле године
смо се фокусирали на саобраћај, што
је донело резултате, а ове ћемо мало
више да се посветимо комуналној
области.
Савић на крају подвлачи да су добри резултати направљени уз велику
помоћ свих градских структура и предузећа, као и војске и полиције, као и
да је сигуран да ће нове генерације
другачије размишљати и боље се понашати због тога што су еколошки и
урбано свесније.
С. Трајковић

НАША АНКЕТА
КОЈЕ ЦВЕЋЕ НАЈЧЕШЋЕ ПОКЛАЊАТЕ?

Највише пријава због шута
Тренутно су 52 налога из области саобраћаја у фази судског одлучивања,
а 492 прекршајна налога су у поступку извршења, што ће, када постане
правоснажно, донети прилив градској
каси.
– Имамо само једну правницу која
треба све то да припреми и покрије.
Још 72 предмета су у раду, припрема
се документација. Постоји и пет издатих прекршајних налога који се не
могу извршити јер су учиниоци преминули или су у иностранству. Код
оваквих случајева тражимо асистенцију полиције – каже начелник Комуналне полиције.

ОБАВЕШТЕЊЕ ИЗ ГРАДСКЕ УПРАВЕ

Траса гасовода кроз град
Скупштина Републике Србије донела
је Закон о утврђивању јавног интереса и посебним поступцима експропријације и прибављању документације ради реализације изградње магистралног гасовода од границе Бугарске до границе Мађарске.
На парцелама на територији града
Панчева које су на траси гасовода
„Турски ток”, „Миленијум тим” д. о.
о. Београд у периоду од 25. фебруара
до 31. марта 2019. године изводиће
одређене истражне радње за потребе
изградње гасовода.
Градска управа обавештава власнике свих парцела на којима ће бити
изграђен гасовод, да ће им у складу
са Законом о експропријацији бити
исплаћена одговарајућа правична накнада на основу налаза овлашћених
вештака у поступку који ће бити спро-

Равно 119 узорака руске салате било је на менију жирија седмог међународног Фестивала руске салате,
који је организовало панчевачко Друштво српско-руског пријатељства
„Доситеј Обрадовић”, 2. марта, у Дому Војске Србије. Преко пет стотина посетилаца уживало је у кулинарским чаролијама удружења, појединаца и школараца.
Председник поменутог друштва
Предраг Обрадовић казао је да је
руска салата специјалитет за који у
свету не постоје правила и додао:

прави другачије” – јесу разлог што
смо донели одлуку да направимо
такмичење и покажемо разноликост
једног наизглед једноставног кулинарског специјалитета.
Обрадовић каже и да је овим такмичењем у први план стављена породица, јер не постоји надметање –
забава чији су учесници мама, бака, дете... Њему лично омиљене салате праве његове ћерке Тамара и
Софија.
Већина учесника нам је рекла да
су, поред основних састојака, за припремање руске салате потребни воља и љубав, али и тајни састојак:
такав је, јер нико није желео да

Затрпавање рова песком
веден пред надлежним органом јединице локалне самоуправе.
С. Т.

Руже и даље доминирају

С. МИТРОВИЋ

А. ШУРБАНОСКИ

Међународни дан жена или, како га
једноставно зовемо, Осми март, обележава се сваке године као дан који
симболизује борбу жена за економску, политичку и социјалну равноправност. Овај дан свако различито
обележава. Родитељи уче децу од малих ногу да поводом тог празника
поклањају цвеће и пригодне поклоне
женама у свом окружењу, као и својим васпитачицама, учитељицама, наставницама, професоркама. Таква је
ситуација и генерално. Жене добијају цвеће, да би се на неки начин означило да је то њихов дан.
С друге стране, цвеће може много
да говори о ономе ко га поклања, као
и о односу према особи којој поклањамо цвеће. Важно је напоменути да
се никад не поклања паран број цветова. Један цвет се дарује из сентименталних разлога, три до пет је довољно за годишњице и рођендане, а
већи букети узимају се за важније
прилике. Сматра се да превише раскошан букет није примерен. У последње време људи често поклањају и
саксијско цвеће, посебно оно које има

Б. МУНЋАН

С. ЂОРЂИЈЕВСКА

одређену симболику, али и из практичних разлога – зато што дуже траје.
Питали смо наше суграђане какво
цвеће они најчешће поклањају и да
ли се избор мења у зависности од тога коме је цвеће намењено.
СЛОБОДАН МИТРОВИЋ, пензионер:
– Поклањам цвеће врло радо, али
ретко. Немам неко одређено цвеће
које волим, већ које ми се у датој ситуацији учини интересантним. За
Осми март редовно га поклањам дамама у мом окружењу.
АЛЕКСАНДАР ШУРБАНОСКИ,
систем-администратор:
– Најчешће поклањам руже, и то
углавном црвене. За Осми март сам
у фирми неколико пута организовао
да се запосленим девојкама купи
цвеће.
БОЖИДАР МУНЋАН, пензионер:
– Поклањам разно цвеће: и букете
и у саксијама. За Осми март купим
неколико каранфила и поклоним дамама у окружењу.

М. КАРАНФИЛОВСКИ

В. ЧУЧАК

СЛОБОТКА ЂОРЂИЈЕВСКА,
трговкиња:
– Волим да поклањам кале. Мојој
снаји поклањам кале, јер их она обожава. Такође, недавно сам јој купила
собну биљу – палму. За Осми март
углавном ја добијам. Иначе, јако волим цвеће. Имам велику терасу која
је пуна биљака.
МИЛИЈА КАРАНФИЛОВСКИ,
трговкиња:
– Углавном поклањам собне биљке, јер оне дуже трају. За Осми март
добијам и ја цвеће, али волим и да
поклоним.
ВЕРА ЧУЧАК, угоститељка:
– Поклањам углавном руже, јер их
обожавам, као и већина других особа
којима дарујем цвеће. Углавном су
црвене или розе. Од собних биљака
често поклањам дрво живота или неко друго које има одређену симболику. Волим и собне биљке које имају
лепе цветове.
Анкетирала Мирјана Марић
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ОБЕЛЕЖЕН ДАН ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ

ПОЧИЊЕ ОПРЕДЕЉИВАЊЕ МАЛИШАНА ЗА БУДУЋА ЗАНИМАЊА

За лепшу планету

КАД ПОРАСТЕМ, БИЋУ... ПСИХОЛОГ

Поводом обележавања 5. марта, Светског дана енергетске
ефикасности, у Градској управи Панчева одржан је стручни скуп и отворена је изложба „Сачувај енергију за лепшу планету”. Наш град је био
једна од изабраних локалних
средина које је Министарство
рударства и енергетике позвало да се прикључе овогодишњој акцији за подизање
свести људи о неопходности
смањења потрошње енергије
кроз разумно и одрживо коришћење енергетских ресурса. Тог дана Панчево су посетили проф. др Милош Бањац,
помоћник министра у Министарству рударства и енергетике, и Маја Матејић из
УНДП-а.
У име града Панчева присутне је поздравио градоначелник Саша Павлов и том

заштити животне средине и
да је то један од стратешких
приоритета локалне самоуправе. Павлов је нагласио да
је Панчево један од првих
већих градова који је урадио
стратешки документ Програм енергетске ефикасности града Панчева за период 2018–2020. и да то представља основ за даља
унапређења енергетског менаџмента у нашој локалној
заједници.
Проф. др Милош Бањац,
помоћник министра у Министарству рударства и енергетике, овом приликом је истакао да Панчево није случајно
изабрано да буде домаћин
манифестације којом је обележен Светски дан енергетске ефикасности.
– Два догађаја су повод за
посету Панчеву. Један је то

Посећена изложба
приликом указао је на значај потписаног Меморандума о сарадњи између Програма Уједињених нација за
развој (УНДП) и локалне
самоуправе – Града Панчева. Реч је о пројекту за унапређивање система енергетског менаџмента у Панчеву
који је реализован у сарадњи с Министарством рударства и енергетике Републике Србије.
– Задовољство ми је да констатујем да је Панчево постало први град у Србији који
има директан пренос рачуна
у ИСЕМ (Информациони систем енергетског менаџмента – прим. аут.), базу за јавне
објекте који су прикључени
на даљински систем грејања
и потрошњу воде за све јавне
објекте. Поред преноса рачуна, успостављено је директно
очитавање сатне потрошње за
двадесетак јавних објеката за
даљински систем грејања и,
засад, за два објекта за сатну
потрошњу воде – рекао је градоначелник.
Он је истакао да је наша
локална заједница изузетно
посвећена када је реч о

што је у вашем граду уведен
јединствени систем енергетског менаџмента, а други је
то што је Панчево организовало манифестацију за ђаке
која афирмише идеју одрживог развоја – рекао је Бањац.
Да подсетимо, Секретаријат за заштиту животне средине Градске управе Панчева позвао је ученике нижих
разреда панчевачких основних школа да на креативан
начин представе своје виђење о томе како да сачувамо
енергију и учинимо планету
лепшом. Министарство рударства је у оквиру немачко-српске сарадње, уз подршку ГИЗ-а и КfW-a (Немачка развојна банка), наградило најуспешније ликовне
ствараоце едукативним дечјим друштвеним играма на
тему енергетске ефикасности. Педесеторо ученика добило је мајице с промотивним слоганом и комплете
едукативних друштвених игара „Играј за енергију” за своје школе, које су им на изложби свечано доделили градоначелник Саша Павлов и
проф. др Милош Бањац.

Професионална
оријентација је веома
важан корак у животу
Деца остављена без
помоћи због зараде
Друштва психолога
Србије
Основци и средњошколци, они
који још увек верују да знање и
вештине могу донети успех у
каријери, а самим тим и личну
сатисфакцију, увелико се припремају за наставак школовања. Међутим, већина ђака – сваки пети, према незваничној анкети урађеној у једној панчевачкој школи, нема појма шта
ће радити односно чиме ће се
бавити када порасту. Изгубљени у транзиционом процесу друштва, суочени с накарадним системом вредности, неамбициозни не својом кривицом, напуштени и препуштени сами себи, погрешно усмеравани, нису
ни свесни ситуације у којој се
налазе. А помоћи ниоткуда!
Држава је урадила свој део
посла. Законом је дефинисала обавезу школама да организују помоћ за основце и средњошколце у професионалној
оријентацији. Образовне установе на територији нашег града то и чине. Организују сајмове образовања, доводе ђацима професионалце различитих струка или их воде у
фирме и установе. Али оно
што би било најефикасније –
психолошко тестирање, које
даје најпрецизнију слику о личним склоностима ђака, не ради се. Истина, школама се препоручује да тестирање спроведу, али није обавезно. Разлог – много кошта.

Психолошки лоби
Старије генерације Панчеваца
сећају се да су не баш тако давно радили силне тестове и разговарали с разредним старешинама и стручним лицима на
тему избора занимања и то је
било бесплатно. Данас се ти
тестови наплаћују.
Друштво психолога Србије
једино је овлашћено да израђује тестове за професионалну
оријентацију младих. Али они

Тестирање је важно
те тестове продају! Претрагом
њихове понуде на сајту установили смо да је једној школи
(просек три одељења) неопходно око педесет хиљада динара
за пакет од три теста, односно
око 700 динара по ученику.
Они, међутим, не дозвољавају фотокопирање својих тестова, ни вишекратну употребу, позивајући се на заштиту

Јелена Богданов
својих ауторских права. Читај:
чувају своју зараду.
Остаје нејасно зашто Министарство просвете не ангажује
психологе које сигурно има на
свом платном списку да направе бесплатне тестове.
Избор будућег занимања врло је важна ствар и многи родитељи би платили тестирање
колико треба да им деца у овом
не погреше. Али у панчевач-

ФАК ТО РИ ИЗ БО РА ЗА НИ МА ЊА
Унутрашње способности односно унутрашњи фактори избора занимања су интересовања и интелектуална способност
ученика, док у спољашње факторе спадају материјално стање, потребе тржишта и успех у школи. На избор професије
утичу и физичка конституција и здравствено стање ученика.
У стручним школама приликом уписа је неопходно доставити документ у којем доктори специјалисти процењују да ли
је ученик способан да се бави одређеним занимањем.

ким школама не постоји ни таква могућност.
Према речима Јелене Богданов, саветника за планирање
каријере у Националној служби
за запошљавање – филијале у
Панчеву, професионална оријентација је сложен процес у
којем деца, родитељи, школа и
окружење играју најзначајнију
улогу.
– Циљ професионалног саветовања јесте да се ђаци оспособе и мотивишу да самостално донесу одлуку о избору будућег занимања. До грешака
долази и оне се могу исправити, али се троши много времена, енергије и новца... Поента
је да будући посао не буде извор незадовољства. У Националној служби за запошљавање помоћ у професионалној
оријентацији обухвата интервјуе са ученицима и тестирања. Неопходно је утврдити да
ли је дете у дилеми, да ли има
тачну представу о будућем занимању, да ли се боји да неће
моћи да упише жељену школу...
– рекла је она за „Панчевац”.

Недовољно информација
Јелена Богданов истиче да су
малишани у Панчеву неинформисани о свету запослених уопште и занимањима која постоје, те да немају довољно информација о образовним профилима у панчевачким средњим школама. А одлука се не
може донети без овога.
– Обавештавање мора да почне у кући. Треба да родитељи
искористе прилику када им у
госте дође, на пример, стоматолог, да дете увуку у разговор
и да га подстакну да поставља
питања о том послу. Постоје и
сајтови са описима занимања
и организују се сајмови професионалне оријентације... Било
би корисно и да на неким часовима наставници или разредне старешине организују пре-

ПОЧЕЛИ РАДОВИ У РАФИНЕРИЈИ

ПОСЛОВАЊЕ НИС-а У 2018. ГОДИНИ

Стала производња

Велике инвестиције

У панчевачкој Рафинерији
током марта биће изведени
плански инвестициони радови на готово свим процесним
постројењима. Планирани буџет за активности у Рафинерији износи око 2,4 милијарде динара, а на радовима ће
бити ангажовано око 1.400
из во ђа ча из зе мље и ино странства. Према речима менаџмента НИС-а, све активности у Рафинерији биће изведене уз строго поштовање
највиших еколошких стандарда и правила о безбедности на раду. Како кажу, обезбеђене су довољне количине
деривата како би тржиште
било уредно снабдевено током обуставе рада рафинеријских постројења.
У оквиру планског застоја
обавиће се техничко-техно-

лошко повезивање рафинеријских постројења с погонима производног комплекса
„Дубока прерада”, који су у
изградњи и чији је почетак
рада планиран за трећи квартал 2019. године.
Циљ ових радова је и унапре ђе ње и мо дер ни за ци ја
прерађивачких капацитета и
оса вре ме ња ва ње мно гих
процесних система и објеката ра фи не риј ске ин фра структуре.
Значајан део радова биће
изведен и на постројењу за
благи хидрокрекинг и хидрообраду (MHC & DHТ), где се
планира реконструкција дела постојећих постројења, што
ће омогућити прераду шарже с комплекса „Дубока прерада” када ново постројење
почне да ради.

НИС је недавно објавио ревизију консолидованог извештаја за прошлу годину и у фокусу
пословања те нафтне компаније били су наставак модернизације производних погона и
реализација стратешких пројеката. НИС је у ове послове у
2018. години инвестирао 41 милијарду динара, што је 55 одсто више него 2017. Највише
средстава уложено је у област
ис тра жи ва ња и про из вод ње
нафте и гаса, док је од појединачних пројеката највише издвојено за изградњу постројења за дубоку прераду у Рафинерији нафте Панчево, чија се
финализација очекује у трећем
кварталу 2019. године.
Када је реч о ЕБИТД-у (профит пре плаћања камата, пореза на добит и амортизације), он
је износио 53,7 милијарди

динара, односно 14 процената
више него у 2017. години, док
је остварена нето добит од 25,1
милијарде динара. Истовремено, обавезе НИС групе по основу пореза и других јавних прихода порасле су за 17 одсто у
поређењу с претходном пословном годином и износиле су 192,7
милијарди динара. На име дивиденди НИС је акционарима у
2018. години исплатио 6,95 милијарди динара. Генерални директор те компаније Кирил Тјурдењев тим поводом је рекао:
– У 2018. години учинили смо
значајне кораке у даљој модернизацији НИС-а. У складу с нашом стратегијом пословања до
2025. године настављамо да постављамо темеље за дугорочан
развој НИС-а како би на крају
тог периода компанија била међу најефикаснијим енергетским

компанијама на Балкану. Зато
и у 2019. години, у којој обележавамо десет година од доласка „Гаспром њефта” у Србију и
почетка темељне трансформације НИС-а, планирамо реализацију амбициозног инвестиционог програма вредног преко 40
милијарди динара. Такође, наш
фокус биће и на дигитализацији у свим областима пословања, а од овог процеса очекујемо
да нас учини ефикаснијим и
спремнијим да задовољимо растуће потребе наших потрошача
у Србији и региону.
Према оперативним показатељима, у Рафинерији прерађено је укупно 3,8 милиона тона
нафте и полупроизвода, што је
повећање од шест одсто у односу на 2017. годину, а укупан
обим промета нафтних деривата у 2018. години износио је 3,7

зентације одређених занимања
или да у рачунарским кабинетима омогуће ђацима приступ
сајтовима на којима су представљени описи занимања –
закључила је Јелена Богданов.

Пажљиво бирајте
Неки родитељи су скептични
када је реч о тестирању малишана. За многе је бодовање способности непознаница и многи
од њих не верују да на тај начин може да се добије прецизнија слика о склоностима и
способностима малишана. Наша саговорница о томе каже:
– За велики број занимања
нису потребни неки телесни,
здравствени или интелектуални предуслови. Међутим, има
послова где поседовање ових
карактеристика игра веома важну улогу – на пример, пилоти или професионални возачи.
Већину занимања многи од нас
могу да раде, али се поставља
питање да ли сви желимо. У
професионалном саветовању
увек се прво креће од интересовања. Потом се мере особине личности и интелектуални
потенцијали појединаца. Раде
се тестови личности, интелигенције и интересовања и они
могу да дају јасну слику о ученику. Када је реч о интересовањима, кандидати дају јасне
одговоре колико их нешто конкретно занима – много, помало или мало итд. За једну област
имате увек више питања и на
основу тога утврђује се степен
интересовања – рекла је Јелена Богданов.
Али, рекосмо, ови тестови за
многе су недоступни, јер Друштво психолога добро зарађује
на њима. Зато што тако каже
Закон о ауторским правима...
Или, једноставно, постоји нека
тајна веза између службеника
и психолога утемељена у циљевима психоанализе – да се прво разумеју сопствене потребе.

милиона тона, што је за седам
више. Обим извоза повећан је
за 14 процената, односно порастао је извоз моторних горива и
других нафтних деривата. У
НИС-овим капацитетима укупно је произведено 1,3 милиона
условних тона нафте и гаса, као
и 152 GWh електричне енергије, док обим уговорене трговине
електричном енергијом за 2018.
годину износи 1,25 TWh. Такође, у сарадњи с партнерима, настављена је реализација пројеката за изградњу Термоелектране–топлане (ТЕ–ТО) Панчево и
ветропарка Пландиште.

Страну припремиo

Зоран
Станижан
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ГРАД НИКАКО ДА РЕШИ ПРОБЛЕМ ПАСА ЛУТАЛИЦА

ЉУТИТЕ СЕ НА ЉУДЕ!
ПЕТ СИГ НА ЛА ДА ЋЕ ВАС ПАС НА ПА СТИ

Град припада и њима

Панчево је међу
првима у Србији
усвојило програм
мера за смањење
броја уличних паса
Закон забрањује
злостављање и
убијање паса, али и
њихово напуштање
и занемаривање
Не постоје пси луталице, постоје само пси које су њихови
неодговорни власници избацили на улицу. Ово је чињеница
коју нико озбиљан не пориче...
Али тешко да ће вас утешити
ако се код „Снежане” или на
Содари суочите са чопором четвороножаца.
Пси се у сваком граду скупљају у урбаним целинама насеља, тамо где је проток људи
највећи или, на пример, постоје извори за преживљавање, то
јест група људи која о животи-

нежељене појаве попут злостављања, убијања и занемаривања кућних љубимаца. Треба
знати да су у Србији генерално, и у Панчеву, преко деведесет одсто паса које срећемо –
пси који су имали или имају
власнике. Број паса оштењених напољу скоро је занемарљив – наводи Курајов.
У уређеним земљама одавно
је успостављен систем едукације становништва и збрињавања напуштених животиња, а
у то је укључен велики број државних институција и грађанских организација.
– Нереално је очекивати да
проблем уличних паса у потпуности буде решен у догледно време. Али могуће је његово зауздавање и стављање под
контролу доношењем и спровођењем јасних законских прописа на свим нивоима и упознавањем грађана, у првом реду најмлађих, с понашањем животиња и њиховим потребама
и информисањем становништва
о добробити животиња, њихо-

каже начелник Комуналне полиције Богдан Савић.
– То ради „Зоохигијена”, радна јединица ЈКП-а „Хигијена”,
па ми зовемо њих. Закони су
пооштрени у последње време
кад се ради о кућним љубимцима. Мислим да смо постали
држава кучића и мачића. Велики проблем представља несавесно понашање грађана, неадекватан однос власника према „љубимцима”. Набаве деци
куче, она се изиграју, пас постане обавеза, па га власник
пусти на улицу, иако животиња није научила како да се на
њој понаша, није на њој рођена – констатује Савић.
Тада пси постају градски. Не
зна се да ли су вакцинисани,
чиповани... „Зоохигијена” преузима на себе стерилизацију,
чишћење од паразита и чиповање, па их, због мало простора у азилу и по слову закона,
враћа у крај града где су пронађени. Савић наводи пример
старог бувљака: људи из целе
Србије поведу са собом псе, па
их оставе у нашем граду како
не би умели да се сами врате
кући.

25.000 динара, а чланови Комисије су се приликом одлучивања руководили врстама повреда, зависно од „степена интензитета физичких болова које је оштећени трпео у одређеном трајању, као и интензитета страха који је осећао у моменту повређивања и евентуалног лечења”, пише у одговору који је из Скупштине града
достављен „Панчевцу”.

Иван Курајов:
„Људи у великој
мери обликују
карактер и обрасце
понашања пса”.

Пси уједају, Град плаћа

Зависе од човека
њама брине и обезбеђује им
храну и склониште, каже за
„Панчевац” Иван Курајов, председник панчевачког Друштва
пријатеља животиња „Љубимци”, и процењује:
– У Панчеву и околним селима напуштених паса оријентационо има од две до две и
по хиљаде. Могу се затећи и у
језгру града или у тржним центрима, ту понекад и спавају у
различитим локалима, затим
око великих фирми у јужној
зони, где се о њима брину запо сле ни, или око де по ни ја.
Проблем напуштених животиња веома је сложен, зависан
од бројних чинилаца: од општег стања у друштву, преко
нивоа просвећености и информисаности становништва, до
навика и обичаја.
– Главни узроци проблема
су неодговорни власници и органи који треба да спроводе законске прописе и кажњавају

вом понашању и основним потребама – предлаже Курајов.

Шта каже закон
Закон о добробити животиња,
који је у Србији усвојен 2009.
године, један је од напреднијих и модернијих у целом свету, а Панчево је међу првима
у земљи усвојило програм мера за смањење броја уличних
паса.
Закон прописује и начин рада прихватилишта и азила за
животиње, затим, забрањује њихово злостављање и убијање,
као и њихово напуштање, али
и занемаривање и држање у неадекватним условима.
У пракси, када грађани пријаве да су на улицама власнички пси који су побегли или пси
луталице, тим Комуналне полиције изађе на терен и евидентира проблем.
– Није у нашој надлежности
да их хватамо и збрињавамо –

Начелник Комуналне полиције апелује на грађане да не узимају псе ако не могу или не
желе да се о њима адекватно
ста ра ју – као о чла но ви ма
породице.
Напуштене животиње у одређеним ситуацијама реагују
нагло и у афекту, баш као и
људи, и у таквим ситуацијама
може доћи до повређивања и
уједа. Најчешће се то дешава
услед неких повезаних проблема: на пример, пас је повређен, уплашен или се ради
о женки која има штенце, а
може се десити и због тога
што инстинктивно реагују заштитнички, па насрну на некога ко се појави на њиховој
територији.
– Пси који на улици живе
дуже време мање су везани за
територију, будући да простор
деле с другим животињама и
људима, тако да је већа вероватноћа да ће агресивност испољити бивши власнички љубимци, неадаптирани на нову
средину – каже Иван Курајов.
У прошлој години наши суграђани поднели су 245 захтева за накнаду штете због уједа
паса, а годину дана раније 135.
Градским прописима предвиђено је да максималан износ
одштете коју може да одобри
и исплати градска комисија буде 50.000 динара, али та сума
до сада никоме није додељена.
Обично се плаћа између 22.000
и 25.000 динара.
Најчешће предлагани износи за накнаду штете кретали
су се у распону од 22.000 до

Постоје знаци на основу којих се може предвидети напад
пса.
l Пси репом показују различите емоције, од среће, преко страха, до беса. Када реп стоји усправно и мирно, то, између осталог, може да значи да се пас осећа угроженим и
да ће зато показати агресију. Слично је и са ушима: ако су
подигнуте и у грчу, разлог за то је можда љутња.
l Кад пас стоји с размакнутим ногама, подигнутом главом и истуреним грудима, он покушава да покаже своју величину и наметне се као доминантан. А то може бити знак
да ће вас у следећем трену ујести.
l Пас који спусти главу, а подигне остатак тела, или се
целом дужином приближи земљи, можда се управо спрема
да нападне. Накострешено крзно некада је упозорење да ће
животиња показати агресију.
l Пси углавном не гледају право у очи ни људе ни друге
псе. За њих директан и упоран поглед у очи представља претњу. Ако пас не скида поглед с вас, полако погледајте на другу страну. И имајте на уму: ако потпуно одбија да вас погледа,
то може бити знак да жели да се одбрани, тј. да нападне.
l Треба се чувати пса који пригушено режи дуже од неколико секунди. Нарочито ако притом показује своје предње зубе. Ако пас залаје на вас, треба да застанете, затим
да кренете неколико центиметара ка њему и покажете да се

не плашите. У тој ситуацији треба себе да бодрите, јер ако
осети да се плашите, може да помисли да сте плен и да крене у напад – саветују дресери паса.

АКО СТЕ НА ПАД НУ ТИ
Човек, кад га пас нападне, реагује инстинктивно.
Нема тада много правила, исто је као када вас изненада
нападне човек, реагујете инстинктивно – кажу дресери.
Један од савета који могу бити од користи уколико је до
напада већ дошло, јесте да пробате да га ударите у стомак.
Ударце по глави и леђима пси тада и не осећају.
Али ако при руци имате штап, камен или неки други погодан чврсти предмет, то може да помогне. Јер човек не може рукама да се одбрани од пса од 15 килограма и тежег.
Можете да се попнете на дрво ако га има у близини, ако
стигнете... И то је све.
У ситуацији кад је нападнуто дете, одрастао човек има само две могућности: или да подметне своју руку да буде уједен уместо детета, или да он уједе пса!

ПР ВА ПО МОЋ КОД УЈЕ ДА
Искуство из других градова
показује да грађани од власти
неретко траже одштету и кад
их уједе пас чији је власник
познат, тврдећи да им је повреду нанела луталица. У Ваљеву је откривена група која је
убила пса, скувала му главу да
би је ослободила костију, и дезинфикованом вилицом, за паре, заинтересованима остављала на телу трагове уједа на основу којих су тражили одштету
од општине!

– Уједи се крећу од површинских огреботина и модрица, па
све до повреда тетива, мишића и костију са смртним исходом. Прва помоћ је удаљавање на сигурну дистанцу од агресивне животиње. Ако је рана површинска, она се третира
топлом водом и сапуном како би се испрале прљавштина и
бактерије. Из мање ране се лагано истисне крв како би се
смањила евентуална контаминираност бактеријама. Веће ране се третирају притиском чистом тканином или газом како
би се умањило крварење, па се превијају газом и завојем. На
ране, поготово оне мање, може да се примени антибактеријска маст – објашњава за „Панчевац” др Мирослав Тепшић,

Случај стафорд
Званична истрага тек ће утврдити околности и разлог смрти Р. М. (63) из панчевачког
насеља Топола коју је напао
пас расе стафорд у власништву
њеног сина. Али нешто на ту
тему начелно већ сада може да
се каже.
– Далеко највећи број проблема у нашем односу са псима долази услед њиховог неадекватног држања и недовољне социјализације. Људи у великој мери обликују карактер
и обрасце понашања пса. Ове
животиње су комплексна жива
бића, која могу да осете бол,
патњу, страх, па чак и емоције
и у складу с тим морамо да се
односимо према њима – каже
Иван Курајов.
Редакција „Панчевца”

лекар у Хитној помоћи, додајући да је потребно, ако је могуће, утврдити порекло пса, установити ко је власник и да ли је
пас чипован односно вакцинисан против беснила.
– Осим у случају озбиљнијих повреда и дубљих уједа, лекару треба да се јавите и уколико не знате да ли је пас вакцинисан или сте приметили његово чудно понашање – каже
Тепшић, наглашавајући да све ране треба да буду под надзором, пошто накнадно може доћи до инфекције, чији су
знаци црвенило, оток, топлота и осетљивост на додир.
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ХРОНИКА
Х ИТ НА ПО МО Ћ

Колико вреди
људски живот

Пише:
др Мирослав Тепшић
Трагичан догађај који се збио
у Панчеву пре неколико дана, проузрокован агресивним
нападом пса на две жене, узнемирио је многе грађане
Панчева и наше земље. Убрзо су у медијима уследиле
анализе о разлозима за агресивно понашање животиње,
могућој кривици власника
или жртве, уз обавезно цитирање одредби Закона о добро би ти жи во ти ња. Не ма
сумње да је овај закон неопходан и важан за регулисање добробити животиња и
поступака са животињама.
Јасно је, међутим, да закони
нису водичи за сваку животну ситуацију, а правна помоћ није доступна на терену
на којем се истовремено спасава животно угрожено лице, штите сопствени живот
и сигурност и води брига о
добробити животиње.
Оставићемо друштвима и
организацијама за заштиту
жи во ти ња да да ју сво је

мишље ње о раз ло зи ма за
агресивност животиња. Нека се јавност слободно одређује у погледу тога ко је кривац, а ко жртва. Медицински радници и органи реда
морају пак да дају одговоре
на питања како поступати у
оваквим ситуацијама, где се
вага између добробити човека и добробити животиње,
живота човека и живота животиње. Да ли ургентна екипа треба да буде само неми
посматрач крвавог пира, а
полицијски службеници са
стрепњом да вагају колико
интервенција над разјареном животињом задире у њену законом регулисану добробит и одредбе Кривичног
законика? Нисмо ли, у сталној потреби да проналазимо
кривце за све и свја, потпуно занемарили добробит људи и вредност људског живота? Треба ли да описујемо
језиву сцену просторије испрскане људском крвљу, мртву жену изуједаних потколеница, бутина и подлактица, а ону живу огољених и
сломљених костију, па да се
запитамо имамо ли право да
тако лако осуђујемо и пресуђујемо? Тешко је описати
осећања чланова медицинске екипе која је учествовала у овој интервенцији. Сигурно је само једно: после
оваквих трагедија увек размишљате да су догађаји могли да иду другим током и
да је можда нечији живот
могао да буде спасен.

КОЗМЕТИЧАРСКО ЋОШЕ

Хијалурон пен –
о томе смо сањале

Пише: Бојана Ћорлука,
козметичар
Дуго се чекало на једноставан, а савршен козметички
апарат за неинјекционо уношење хијалурона и хијалуронских филера. Напокон је
стигао хијалурон пен. Реч је
о ни ма ло ком пли ко ва ном
уређају, код кога се притисак за унос мезококтела ствара помоћу механичке опруге
која при удару избацује филер директно у дермис. На
овај начин постиже се неинвазивна техника апликовања
наномолекула хијалурона директно кроз површину коже
у дермални слој на дубину
до пет милиметара. У зависности од састава и намене,
мезотерапијски коктели и филери који се уносе на овај начин трају од месец дана до
једне године.
Овај третман нам омогућава дубоку хидратацију коже, рејувенацију, повећање
волумена коже (идеалан је
за увећање усана природним
ор ган ским хи ја лу ро ном),
под мла ђи ва ње ко же, по пуњава ње на зо ла би јал них
бора и свих мимичких бора, као и под мла ђи ва ње
деколтеа.

Контраиндикације се могу јавити код примене нестерилних супстанци, уљаних суспензија, супстанци с
парабеном и разним парфемима (алергени), као и код
локалних инфекција (акне,
херпес…).
Код при ме не хи ја лу рон
пена нема периода опоравка ни модрица. Након неколико минута или сати, у зависности од осетљивости, кожа се скроз смирује, а резултат се одмах види. Такође, нема потребе наносити
анестетик, јер је третман безболан и брз. Цена третмана

је приступачна, а корист је
вишеструка, будући да један
поступак покрива и хидратацију и волумен и проблем
бора.
Хијалурон пеном се могу
радити третмани током целе
године без бојазни од УВ зрачења и високих температура, што је велика предност у
односу на инјекционе филере, киселине и друге инванзивне третмане.

Петак, 8. март 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

ПРЕВЕНЦИЈА САМОУБИСТАВА КОД МЛАДИХ (1)

ИМАТЕ ЛИ ДЕПРЕСИВНО ДЕТЕ
Око 2% малишана
има проблем
Симптоми нису исти
у свим узрастима
Вест да је дечак од дванаест година из једног села на југу наше земље извршио самоубиство
зато што није могао да поднесе
критике због лоших оцена, потресла је прошлог месеца читаву Србију. Од саме помисли да
једно дете оконча свој живот и
пре но што је он истински почео, стеже се срце, али се буди
и оправдана забринутост, тим
пре што ово није први случај
самоубиства деце и младих ни
у нашој земљи ни у свету.
Ова трагедија поново је покренула важна питања: постоји
ли депресија код мале деце,
како да препознамо њене знаке, шта је узрокује, како да реагујемо када уочимо симптоме,
како да то стање разликујемо
од пролазног нерасположења...
Тема је и више него комплексна, а ми смо одговоре на многа од ових питања успели да
пронађемо у удружењу „Психогенеза”, где смо разговарали с

Недостатак задовољства и радости је упозоравајући симптом
се очекује да препознају њихову патњу и пруже им подршку
или упуте на лечење – истиче
Јадранка Грујичић Ђурић.
Она додаје и то да је врло важно да се упознамо са симптомима депресије код деце и младих, како бисмо могли да уочимо већ и саме прве знаке када се јаве. Разговор о проблему

Јадранка Грујичић
Ђурић: „Депресија је
водећи узрок смрти у
узрасту од 11 до 24
године, а 40–90%
младих с депресијом има
још неки психијатријски
поремећај”.
Јадранком Грујичић Ђурић, психологом и психотерапеутом.
Јадранка је многим нашим суграђанима позната из Саветовалишта за младе и Саветовалишта за брак и породицу, која
су, захваљујући подршци Града, током прошле године бесплатно радила у Панчеву.

Забрињавајућа статистика
У највећем броју случајева самоубиству, барем код одраслих,
претходи период депресије. Иако већина људи мисли да су
деца премала да би имала такве тегобе, реалност је сасвим
другачија. Статистика, наиме,
потврђује да приближно 2% деце и 4–8% адолесцената болује
од депресије.
Подаци кажу и да је управо
депресија водећи узрок смрти у
узрасту од једанаест до двадесет
четири године, као и да 40–90%
младих с депресијом има још
неки психијатријски поремећај,
као што су анксиозни поремећај понашања или хиперкинетски поремећај с поремећајем пажње и злоупотребом психоактивних супстанци. Занимљиво
је да ране психоаналитичке теорије говоре о постојању депресије чак и код беба, и то већ
након осмог месеца живота.
– Депресија се сврстава у
основне афективне одговоре
човека и може постати озбиљан психички поремећај који
захтева укључивање психијатра и психолога у процес лечења. О поремећају се ради када
депресивни симптоми имају
негативне последице на свакодневно функционисање и значајно ремете квалитет живљења. Иако се депресија код младих може излечити, само једна од пет депресивних младих
особа се лечи. За разлику од
одраслих, који имају способност да сами потраже помоћ,
млади најчешће зависе од родитеља, наставника и других
особа из блиског окружења, које се о њима брину и од којих

и пружање подршке први су кораци у опоравку.

Када је сумња оправдана
Повремена лоша расположења,
туга или бурне емоционалне реакције нормални су део детињства и адолесценције, али депресија је нешто друго. Родитељи се често питају како да
препознају када се ради о развојној фази, а када има основа
за сумњу на озбиљнији проблем.
– Иако су дијагностички критеријуми за депресију исти за
децу и одрасле, постоји разлика између изражавања симптома код деце, адолесцената и
одраслих. Дете предшколског
узраста није довољно вербално нити интроспективно, како
би могло пронаћи речи да опише стања која указују на депресију. Оно показује углавном
соматске симптоме депресије
– жали се на болове у стомаку,
мучнину, главобоље. Поред тога, један од доминантних симптома депресије код млађе деце
је раздражљивост: лабилност
расположења, повишена агресивност, ниска толеранција на
фрустрацију... Недостатак осећања задовољства и радости је
још један дијагностички критеријум на који посебно треба
обратити пажњу – објашњава
наша саговорница.
Према њеним речима, најчешћи узроци депресије код
деце су велике промене у породичној динамици, као што
су развод, смрт у породици и
пресељење. Поред овога, понекад и уобичајене животне околности, попут рођења млађег
брата или сестре или полазак
у вртић или школу, могу бити
„окидач” за депресију. Једно
од најважнијих питања које се
само по себи намеће јесте како

Страну
припремила
Драгана

Кожан

можемо помоћи детету у овим
ситуацијама.
– Када су у питању трауматски догађаји, као што су развод
или смрт у породици, неопходно је да одрасли односно родитељи имају механизме којима
ће превазићи сопствену кризу,
како би успешно помогли детету да прође кроз њу. Не заборавимо да деца најчешће уче по
моделу и да од родитеља усвајају како обрасце понашања, тако и обрасце емо цио налног
реаговања. У овим ситуацијама
саветује се укључивање стручних особа – психолога, психотерапеута, а по потреби и психијатара, како би се помогло
породици да заједничким ресурсима превазиђе кризу – истиче
Јадранка Грујичић Ђурић.
Уколико приметите симптоме депресије код свог детета,
психолог саветује да разговарате с њим и да га охрабрите
да вам се отвори.
– Изразите своју забринутост,
реците које сте специфичне про-

може уплашити да га нећете
разумети. Покушајте да га разуверите и да стекнете његово
поверење. Потражите помоћ
дечјег психијатра или психолога и причајте с наставником и
пријатељима вашег детета. Разговарајте с дететом када није
растрзано и када нисте у журби. Дајте му до знања да сте ту
и да га безусловно прихватате.
Избегавајте да дајете савете и
постављате услове и не покушавајте да оповргнете депресивна осећања, чак и ако вам се
емоције које дете показује чине бесмисленим и нерационалним. Уколико не покажете саосећање, дете ће сматрати да га
не разумете и не схватате озбиљно. Подстичите физичку активност и дружење код детета. Информишите се и охрабрујте и
своје дете да што више сазна о
депресији. То ће му помоћи да
схвати да није једино с таквим
проблемом и да боље разуме
шта му се догађа – саветује Јадранка Грујичић Ђурић.

СОС ТЕ ЛЕ ФОН
Центар „Срце” из Новог Сада је волонтерска, невладина, непрофитна организација која се бави пружањем емотивне подршке особама у кризи и превенцијом самоубистава.
Услуге Центра су бесплатне и имате право да останете анонимни. Број СОС телефона који можете позвати од 17 до 23
сата је 0800/300-303, а имејл адреса је vanja@centarsrce.org.
Током радног времена Центра можете разговарати с волонтерима и путем чет-рубрике на сајту www.centarsrce.org.
мене у понашању и емоционалном реаговању приметили и
охрабрите дете да с вама подели осећања. Може се десити да
оно не жели да призна проблем,
може бити посрамљено или се

Све о узроцима и симптомима депресије код адолесцента,
као и о томе како се она лечи и
шта ви као родитељ можете
предузети, прочитајте у наредном броју „Панчевца”.

ЛАНИНА КУХИЊИЦА
Пише: Лана Белић

Домаћа супа
Састојци: две јунеће розбратне, један
рибић, веза зелени (три шаргарепе, корен
пашканата, корен першуна, 1/3 корена целера), главица црног лука, један кромпир,
два-три чена белог лука, лист купуса,
гранчица листа целера, један лист ловора, бибер у зрну, кашичица шећера, со по
укусу и од два и по до три литра воде.
За кнедлице од гриза: једно јаје,
четири кашике гриза, мало уља и мрвица
соли.
Припрема: Месо оперите и ставите у хладну воду. Док се вода
лагано загрева, припремите поврће за супу, ољуштите црни лук,
пресеците га и мало препеците на плотни преко алуминијумске фолије. Кад се појави пена на површини супе, пре него што проври,
покупите је кашиком да би супа била бистрија.
Додајте све припремљено поврће и зачине, смањите температуру
и кувајте полуоткривено сат и по до два сата, док месо не омекша. Ако
припремате у експрес лонцу, онда ће се све скувати много брже. Кад
је супа готова, извадите месо и поврће, а затим је процедите. Додајте резанце или закувајте кнедлице од гриза или од пилеће џигерице.
Пре служења поспите ситно сецканим першуном и послужите топлу.
Овај, као и многе друге сјајне рецепте можете пронаћи на блогу
„La cuisine creative”, који се налази на адреси kuhinjica-mignone.blog spot.rs.

Плаћамо коришћење
интернета сви, али
ретки и зарађују
Живе у Панчеву,
плату примају од
компанија из САД
Многи Панчевци, компјутерски писмени млади људи, пронашли су запослење на интернету. Они од куће раде за компаније и послодавце широм
света. Према испитивању које
је спровео београдски Центар
та истраживање јавних политика, Србија је по броју таквих
радника већ годинама у самом
врху у свету. Има 3,52 дигитална радника на хиљаду становника, а САД – 1,72. Објашњење за ову доминацију у
виртуелном свету је просто: код
нас нема довољно послова у
реалном свету...
Разговарали смо с неким нашим суграђанима који „раде
на интернету”.

Дигитални маг
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Петак, 8. март 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

ПАНЧЕВЦИ КОЈИ ЗАРАЂУЈУ НА ИНТЕРНЕТУ

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

ПОСАО НА СТРУЈУ

Масти – гориво
вашег организма

Он подсећа да се у Панчеву
далеке 2007. године први пут
окупила заједница блогера у
Србији и каже да је наш град
дао многе пионире и у дигиталним комуникацијама.
– Многе моје колеге и пријатељи из Панчева успешни су
далеко изван граница наше земље – раде одговорне послове
за ве ли ке ин тер на ци о нал не
компаније и за успешне домаће фирме. Али наша привреда
још увек не функционише тржишно. Свет је дубоко ушао у
четврту индустријску револуцију, наша привреда још увек
није – констатује Субашић.
Предност онлајн рада, по његовим речима, јесте у томе што
се посао може обављати с било
које тачке на свету где постоји
интернет веза. Машта о томе
да се једног дана одсели на Тасос, пеца и пише – и да нема
приступ интернету.

„Јутјуб” као начин живота
Један од најпознатијих јутјубера у Србији такође је из нашег града. Александар Циле
Лештарић води канал „Српски
туторијали”, који прати преко

Жељко Субашић је директор
агенције за дигиталне комуникације „LBS Team”. Међу првима је почео
да ради у овој сфери, а данас његов
посао чине саветовање, осмишљавање бизнис стратегија и едукација.
Аген ци ја „LBS
Team” прва је основала тим за заштиту филмских права у овом де лу
Европе. Сарађивала је с неким од
највећих светских
компанија.
Александар Циле Лештарић
– На почетку ове
дигиталне приче користили смо четиристо хиљада људи. Циле
штап и канап, јер једноставно је почео да се бави снимањем
нисмо имали кога да копира- видео-садржаја 2008. године,
мо, нити да научимо како се а 2011. године, за време студинешто ради – каже он.
ја информатике, покренуо је
Питамо га, помало непри- садашњи канал о новостима у
стојно, и за плате у дигитал- области технологије. Један је
ном бизнису.
од аутора и организатора фе– Ту има новца, али он је стивала „Balkan Tube Fest”.
углавном у рукама великих
– Ово није класичан посао с
компанија, које одређују прав- радним временом. Ја сам сталце раз во ја. Да нас је фра за но у томе, увек размишљам
„пристојан живот” релативна. шта бих могао да снимим, или
одговарам на поруке и коментаре.
Поред тога, ту су
састанци и, наравно, сни ма ње и
монтирање. У једном интервјуу сам
одавно рекао нешто што и даље важи, а то је: „Јутјуб”
није посао, то је
начин живота! Дакле, и кад сам на
од мо ру, лап топ
или телефон увек
су ту негде у близини како бих могао да по ста вим
Жељко Субашић видео-клип на „Јутјуб”, да од го во Зараде јесу изнад српског про- рим на коментар или да записека, мада то није случај у шем неку идеју – каже овај
свим сегментима. У агенција- панчевачки јутјубер.
ма које се баве дигиталним
У почетку је све радио бескомуникацијама и маркетин- платно, а сада су, каже, и догом раде људи за не баш пре- маће компаније схватиле ватерано велика примања. Кад жност дигиталног маркетинга.
вам посао зависи од једног поМноги покушавају да иду његрешног „клика” или слова, говим стопама.
ни је вам угод но – ре као је
– Јако дуго сам на „Јутјубу”
Жељко Субашић.
и због тога сам један од нај-

НА ИН ТЕР НЕ ТУ ВИ ШЕ ПА РА
У анкети Центра за истраживање јавних политика дат је и
податак да дигитални радници зарађују више од својих колега у традиционалној економији. Како је наведено, њихова просечна месечна бруто зарада је око 120.000 динара, а
плата офлајн запослених – 68.000 динара.
Али никад не знате да ли ћете и колико посла имати
следећег месеца и колико ћете зарадити.

препознатљивијих у нашој земљи, што ми даје велику предност. Такође, мој канал је оријентисан на технологију, а та-

Много рада, много новца

Сава Маринковић је суоснивач
креативне дигиталне агенције
„Focal Point” и велики део пословања му је у онлајн свету.
– Кажу да ће доћи време да се ваш
посао неће видети
ако нисте онлајн,
али ја сматрам да
је то време одавно
стигло. Рад преко
интернета омогућава независност,
слободу, креативност и већу зараду. Мана му је што
се дуго седи за рачу на ром – ка же
Маринковић.
И он сматра да
у нашем граду има
Андреа Баба много IT стручњака, али да не треба
квих нема много у Србији, па имати превелика очекивања:
ми конкуренција не угрожава
– Потребно је да сви знају да
зараду – објаснио је Циле.
ништа не пада с неба, већ се
Он каже да је највећа пред- заиста пуно ради – закључује
ност овог посла то што није ве- овај панчевачки програмер.
зан за место и што може сам
да организује своје време. Ње- Напредовање од куће
гов план је да се исели из собе Међу запосленима у онлајн
у којој снима и да у Панчеву свету има и оних којима је иннаправи студио у ком ће пра- тернет само канал комуникавити нове клипове.
ције са осталим запосленима.
Слађана Јеремић ради за фирКо су утицајни?
му која нема канцеларију у
Панчевка Андреа Баба је ин- Србији.
флуенсер и дигитал пи-ар ме– Комуникација с колегама
наџер у агенцији „Пионири ко- је много боља него уживо. Сви
мјуникејшнс” и њен посао је су концентрисани на посао и
да прати рад, навике и пона- ретко се дотичемо других тешање утицајних људи у онлајн ма. Клијенти су озбиљни посвету и да их повезује са одре- словни људи и интересантне
ђеним брендовима. Каже да личности, па ми посао прија –
време углавном проводи на истакла је Слађана Јеремић.
„Ин ста гра му” и
„Јутјубу”, а у паузама је на друштвеној мре жи „Феј сбук”. Чита блогове и пор та ле и
прати рад страних
ин флу ен се ра и
агенција.
– Инфлуенсери
да нас има ју моћ
да утичу на одлуке својих пратилаца и помогну им
да се одлуче при
одабиру брендова,
као и да пренесу
њихове поруке –
објашњава Андреа.
Она се овим поСлађана Јеремић
слом бави нешто
више од годину дана и допада
С колегама се реално сусрејој се, јер се „у дигиталном ће неколико пута годишње, несве ту стал но не што но во где у свету, на сајмовима, радешава”.
зним радионицама у Београду
– Данас се скоро сви баве и журкама.
интернетом на неки начин. Све
– Интересантно је како о неје дигитализовано. Знам да у ком можете стећи потпуно понашем граду има доста људи грешну слику када га виђате сакоји раде у области развоја мо преко камере или комунисофтвера, дизајна. Такође, има цирате путем мејла. За једног
доста менаџера друштвених пословног партнера из Сингапура била сам убеђена да је луцкасти
декица због начина на који пише, а
испоставило се да
није много старији
од мене – објашњава Слађана.
Она сматра да
ова вр ста по сла
омо гу ћа ва бр же
професионално напредовање и боље
усавршавање.
– Најдраже ми је
што сам побегла од
српског менаџмента, али и од српских радника. У СрСава Маринковић бији и даље преовлађује страх од симрежа, новинара и инфлуен- ромаштва и то нас спречава да
сера које посао везује за ин- се боримо за своја права и боље
тернет – прича Андреа.
радне услове. Ја сам до сада то
Иако са сарадницима углав- решавала тако што побегнем с
ном разговара путем интерне- посла који ми се не свиђа и
та, каже да јој је комуникација идем даље. Ово је први пут да
уживо ипак дража, јер се на никуд не желим да бежим – касастанцима увек рађају најбо- же убеђено Слађана.
ље и најлепше идеје.
М. М.

Како ради наше
тело и коју врсту горива користи на најефикаснији начин, како изгладнети ћелије рака (а не
оштетити здраве ћелије), на
који начин трајно уклонити нежељене килограме, повећати
снагу и физичку издржљивост,
изоштрити менталне способности и побољшати памћење –
питања су која занимају свакога од нас. Одговори на њих
налазе се на једном месту – у
новој књизи доктора Џозефа
Мерколе: „Масти – гориво вашег организма”.

Доводећи у питање митове о мастима, исхрани и
оздрављењу, аутор
даје практична
упутства, која ће
вам омогућити да
преузмете контролу над својим
здрављем, било да
сте болесни и желите да оздравите, било да сте
здрави и желите
то и да останете.
Бројни савети ће
вам помоћи да изгубите вишак килограма, јер ћете у овој књизи наћи једноставне и ефикасне савете, као што је на
пример овај: да бисте брзо
утолили глад или повећали
енергију – само поједите кашику кокосовог уља.

Два читаоца који до среде, 13. марта, у 12 сати, СМС-ом на
број 1201 пошаљу најдуховитији одговор на питање: „Колико
водите рачуна о исхрани?”, наградићемо по једним примерком књиге „Масти – гориво вашег организма” др Џозефа Меркола. Најзанимљивије одговоре ћемо објавити у наредном броју „Панчевца”, а награде се могу преузети у књижари „Делфи”.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Лагуна (размак) текст поруке и пошаљите на 1201. Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у ВИП мрежи, 39,60 динара у Теленор мрежи и 38,64
динара у мт:с мрежи.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

Зашто сањамо
Живимо у свету сазданом на
сновима. Снови нам омогућавају да иску си мо оно
што смо изгуби ли и оно
што никад нисмо имали. У
сновима парализовани могу да хо да ју;
слепи могу да
виде. Лекари
су користили
снове као инструмент у постављању дијагноза; уметници су се ослањали на њих у потрази за надахнућем. Снови су путоказ
који нас води ка томе да и
будни здравије и срећније сањамо и живимо.

Ово је књига о на у ци и
прошлости; то
је прича о томе како су раније културе заборављале снове и како их коначно поново
откривамо. Док
будете сазнавали ко ли ко је
ваш уну тра шњи живот живо пи сан док
спавате, вероватно ћете пожелети чешће да памтите снове. Питања су стара столећима, али нова истраживања у
науци и психологији – у спрези с прастарим и мистичним
веровањима – бацају ново светло на значење и сврху снова.

Два читаоца који до среде, 13. марта, у 12 сати, СМС-ом на
број 1201 пошаљу најдуховитији одговор на питање: „Да ли
сањате и какви су вам снови?”, наградићемо по једним примерком књиге „Зашто сањамо” Алис Роб. Најзанимљивије
одговоре ћемо објавити у наредном броју „Панчевца”, а награде се могу преузети у књижари „Вулкан”.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Алнари (размак) текст поруке и пошаљите на 1201. Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у ВИП мрежи, 39,60 динара у Теленор мрежи и 38,64 динара у мт:с мрежи.

НАГРАДЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА

Пиће за све прилике
У прошлом броју нашег листа питали смо вас колико
се често замислите над својом судбином. „Панчевац” и
издавачка кућа „Вулкан издаваштво” припремили су по
један примерак књиге „64 дана” за два наша читаоца или
читатељке који су најкреатив ни је од го во ри ли на то
питање.
Награђени су читаоци који
су послали следеће СМС-ове:
„Над својом судбином избегавам да се замислим, живим живот дан по дан, сат по
сат, гурам полагано свој судбински точак.” 061/2400...
„Кад год сам се замислила
над својом судбином, возили
су ме у Хитну на обарање притиска. Сад ми је доктор забра нио да то ра дим.”
064/1590...
Награде се могу преузети у
књижари „Вулкан” у „Авив
парку”.

Издавачка кућа „Лагуна” наградиће два аутора најкреативнијих одговора на питање
када се одлучују за чај. Они
ће освојити по један примерак књиге „Кћи плантажера
чаја” Џенет Маклауд Тротер.
То издање моћи ће да у
књижари „Исидора Секулић”
у „Авив парку”, од наредног
уторка, преузму аутори следећих одговора:
„У последње време све чешће се одлучујем за чај. У
питању је, наравно, валеријана. 064/3928...
„Само кад сам болестан. За
све остале прилике ту је вињак.” 064/2904...
С добитницима ћемо контактирати наредних дана, како бисмо њихове податке проследили спонзорима. Нова наградна питања потражите на
страницама овог броја „Панчевца”.
Д. К.
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ДУГА ИСТОРИЈА ДОМА ОМЛАДИНЕ

НАШ ГОСТ: ЛЕГЕНДАРНИ РУКОМЕТАШ МИЛАН КРСТИЋ КРЛЕ

Памти три века

ОСОВИНА ОД ЧЕЛИКА – ДУША ПРЕВЕЛИКА

Једна од најдуговечнијих грађевина у Панчеву, која је преживела неколико епоха, јесте
зграда данашњег Дома омладине. Када је подигнута далеке 1875. године као војна болница, у почетку ју је користила аустроугарска војска. По
завршетку Првог светског рата прелази у руке српске армије, а од 1920. године, на
основу одлуке Војног министарства Краљевине Србије и
градских власти Панчева, постаје болница у којој су се све
до почетка Другог светског
рата лечиле руске избеглице,
дошљаци из те велике земље,
који су оставили траг не само
у Панчеву већ у целој Србији.
Када је наш град ослобођен
1944. године, Руску болницу
је преузела Југословенска на-

Захваљујући томе не само
да су комплетно преуређене
просторије него су у згради
отворени гинеколошко-акушерска амбуланта и интерно одељење. То није све, јер
је Руски санаторијум (како
се болница звала) имао 110
кре ве та за па ци јен те, три
операционе сале, лабораторију, превијалиште, амбуланту, апотеку, кабинет с рендгенским уређајем и библиотеку с много стручних књига, а у породилишту је рођено 900 деце.
Занимљиво је да је 1932.
године на том месту рођена
и наша позната сликарка Оља
Ивањицки. Њена породица је
дошла у Панчево заједно с
бројним избеглицама после
Октобарске револуције.

Некадашња Руска болница
родна армија, после чега се у
тој згради налазила команда
бригаде. Након што су из нашег града измештени сви војни објекти, та зграда је додељена омладини и културноуметничким друштвима, а од
1975. године то место постаје
Дом омладине, како га знају и
данашње генерације. Прошле
године тај објекат је реновиран захваљујући донацији од
2.700.000 динара коју је дала
Нафтна индустрија Србије.
Када су руски лекари који
су дошли у Панчево и медицинске сестре преузели тај
објекат 1920. године, он је
био у веома лошем стању, без
намештаја и опреме. Међутим, све се променило набоље када су припадници руске
заједнице у Панчеву почели
да између себе прикупљају
донације.

Када се томе дода и податак да је у оквиру Руског санаторијума постојала и црква (у њу су долазили припадници руске заједнице, али
и тадашњи Панчевци), не чуди што је та болница дуго
сматрана за један од најбољих и најопремљенијих медицинских објеката на територији тадашње Србије.
Руска болница у Панчеву
је само један од трагова које
су иза себе у Србији оставили
припадници руске заједнице.
У нашем граду су некада стварали уметници који су дошли
из те земље; било је глумаца,
а мало је познато да је зграда
старе Поште дело архитеката из Русије. По лепоти се издвајају иконе у Преображенском храму, дело сликара припадника руске заједнице.
М. Г.

IN ME MO RI AM

Владимир Деановић
Денди
У петак, 1. марта, престало је
да куца срце још једног истакнутог Панчевца. Преминуо је
Владимир Деановић Денди.
Велики рукомет почео је да
игра у новоформираном РК-у
„Динамо”, као осамнаестогодишњи гимназијалац, а био је у
саставу екипе која је 1948. године одиграла прву званичну
утакмицу.
С Дендијем у тиму „Динамо” је исте године освојио титулу првака Војводине, а у сезони 1949/50. клуб из нашег
града постао је шампион Србије и пласирао се у Прву лигу тадашње Југославије.
Владимир Деановић Денди је са својим саиграчима
дао изузетан допринос великом успеху „Динама”, који је
1951. године био вицешампион Југославије.
За десет година играња великог и малог рукомета Денди је за РК „Динамо” наступио на 150 утакмица и постигао 106 голова.
Са активним играњем престао је 1957. године, посветивши се својој професији ветеринара.
Недуго после тога активирао се у клупским структурама, па је и на тај начин наставио да доприноси развоју
рукометног спорта.
Председник мушког РК-а „Динамо” био је два пута: од
1967. до 1969. године и од 1986. до 1987. године, а био је
и први човек Женског рукометног клуба „Динамо” и Општинског рукометног савеза Панчево.
Владимир Деановић Денди је сахрањен у понедељак, 4.
марта, на Старом православном гробљу у Панчеву.
Нека му је вечна слава!

Родио се 15. јануара сада већ
давне 1945. године, а његови
родитељи Душан и Даница сигурно нису могли ни да наслуте да су на свет донели будућу
рукометну ведету која ће задивити не само Југославију већ
целу Европу, па и свет. Спортска звезда је рођена код професора Драгана Јелића у ОШ
„Ђура Јакшић” у Панчеву, 1959.
године, а на рукометном небу
сијала је пуних пола века. Његово име је златним словима
уписано у богатој историји РКа „Динамо”, за који је, с капитенском траком око руке, наступао целу деценију. Одиграо
је 489 мечева и постигао преко 2.000 голова, а 1970. године
је с репрезентацијом Југославије освојио бронзану медаљу
на Светском првенству у Француској. Да, ово је прича о легендарном Милану Крстићу Крлету, изразитом рукометном
„бомбардеру” од кога су стрепели голмани широм Старог
континента.
Овај витални седамдесетчетворогодишњак радо је пристао да
са читаоцима „Панчевца” подели своју пребогату спортску
историју.
Одмах по завршетку осмогодишње школе, заједно са својим другарима, клупску каријеру је започео у ОРК-у Панчево.
– Било је то тешко време, немаштина, 1962. година... После ОРК-а Панчево отишао сам
у Београд, који је тада предводио наш суграђанин Бода Марган. Јер, знао сам да у „Динаму” не бих имао места у тиму
поред играча као што су били
Факси, Сипе, Кецман, Вребалов... Провео сам две године
играјући за ОРК Београд у Другој савезној лиги, а потом и једну сезону у „Вождовцу” – с много емоција у гласу и очима премотава свој животни филм популарни Крле.

Милан Крстић
Југославијом. Два пута смо били други и два пута трећи у
шампионату. Куп Југославије
нам је 1972. године измакао за
три секунде. Еј! Играли смо у
нашој хали против бањалучког
„Борца”, који је тада био првак
Југославије и Европе. Водили
смо са 16:15, а онда смо у последње три секунде примили
гол који нас је одвео у продужетке, па потом и пенале. За
„Борац” је бранио чувени Арсланагић, најбољи голман на
свету у то време. Он нам је отео
трофеј – са осмехом препричава Крле најсветлије тренутке
„Динамове” историје.
Милан Крстић је већ тада
постао играч кога су многи желели у својим редовима. Био је

После деценије играња у „Динаму” узео сам најпре три месе ца не пла ће ног од су ства у
Пошти, јер нисам знао шта ме

ШЛОЈ ДЕР ЗИЦ
– Док сам боравио у Нирнбергу, био сам чест гост код једног Немца, великог заљубљеника у рукомет, у кафани коју
је назвао „Шлoјдерзиц”, што у преводу значи „избацивање
седишта”, а односило се на нас тренере. Долазио је мој велики пријатељ Владо Штенцл, а ту сам упознао и фудбалске тренере, такође велике легенде, као што су Цезар Луис
Меноти и Фабио Капело – додаје наш саговорник.
очекује у Немачкој, и потписао сам за „Диценбах”. У дебитантској утакмици постигао
сам седам голова, а те прве
сезоне постали смо и прваци

Трофеј „нестао” за трен
У „Динамо” је дошао као двадесетогодишњак жељан доказивања, али био је свестан да
су Панчевци тада имали моћан тим.
– Ух, сећам се као да је јуче
било. Екипа путује у Трбовље,
а на месту левог бека неприкосновен је био Брња Плавшић,
изванредан играч. Нисам био
на списку путника, а онда су
ме људи из клуба пронашли у
девет увече на нашем Корзоу:
Крле, пакуј се за Словенију,
Брана не путује. Одиграли смо
нерешено 13:13, дао сам два
гола на тој, мојој првој званичној утакмици у дресу „Динама”. Била је то Прва савезна
лига СФРЈ, а играло се на шљаци, на отвореном... Дивно време, предводио нас је Токи Рагуш, сјајан тренер, још бољи
човек; много сам научио од њега – памти наш саговорник.
После две године отишао је
Факси, потом и Вребалов, а на
место тренера „Динама” дошао
је легендарни Роби Сенеши.
– Убрзо смо постали врло моћан тим. Председник наше општине, али и клуба, био је Ђура
Маринковић. Дошли су Краја и
Лекић из „Звезде”... Харали смо

– Заиста је дивно било у Диценбаху, незаборавне године,
али сам и поред свих понуда
прешао у Биркенау, где сам
био и тренер и играч. Био је то
нови изазов за мене. Одмах
смо направили прави бум и прве године по мом доласку пласирали смо се у Бундеслигу.
Незаборавни моменти, 7.500
људи је на улицама прослављало наш успех. Изазови су бивали све већи, па сам 1981. године прешао у Нирнберг. Сећам
се да сам тада угостио и мој
„Динамо”, за који су играли
Љу ба Об ра до вић, Ка ли на и
остали – каже овај човек с душом великом као Панчево.
У домовину се вратио 1987.
године, али не у „Динамо” већ
се об рео у ка ча ре вач ком
„Јединству”.
– Хтео сам да отворим сервис за аутомобиле „волво”, али

ме је позвао директор ПИК-а
у Качареву Душан Шимић. Постао сам тренер „Јединства”,
али сам повремено и улазио у
игру. Надметали смо се у Другој лиги „Север”, заједно с „Динамом”. Мало нам је недостајало да Качарево добије прволигаша. Радио сам као тренер
и у Долову, Ковину. У „Динамо” ме је вратио Бата Лукић,
била је то 1992. година. Једва
смо скрпили тим, радили смо
за џабе... Тренерску, али и рукометну каријеру, завршио сам
у Вршцу 2010... Било је лепо
док је трајало – каже Милан
Крстић.
Остварио је Крле одавно своје снове, исцртао је свој живот
упечатљивим сликама, али кад
са своје 74 године заокружи

О ФАК СИ ЈУ

Кад Крле скида цепелин – у Килу 1979. године
моторна снага панчевачке екипе, срце тима. Када је играо
Крле, играо је и „Динамо”.
– Желели су ме и Бањалучани у својим редовима, а онда је стигао и позив из Немачке. Била је то 1975. година. Ломио сам се дуго. Од „Динама” сам добио стан, имао
сам добар посао у Пошти...
Имали смо турнеје по целој
Европи, које су трајале и по
ме сец да на. За ми сли са мо,
кренемо аутобусом, па уследе
ноћења у Сежани, Санрему,
Кану, Монаку... С „Динамом”
сам пропутовао целу Европу,
би ли смо и на Ислан ду, у
Шведској смо спаринговали
домаћој репрезентацији, играли смо у Португалији када је
Франко био на власти, у Шпанији смо тукли „Барселону”.
Ма, учили су од нас да играју
рукомет. Ипак, одлучио сам.

јужне групе Бундеслиге – присећа се Милан.

Гастарбајтерски дани
Крле је и у тој земљи освојио
симпатије свих љубитеља рукомета, спорта који је у Немачкој био одмах иза фудбала по популарности. Као најбољи стрелац Бундеслиге, од
спонзора клуба добио је нови
аутомобил – била је то „симка 1100”. Новине су брујале о
момку из Панчева. „Једна осовина од челика”, писао је тада „Спорт кикер”; „Милан Крстић одстре лио Ној ха у зен”,
био је велики наслов у „Офенбах посту”...

ПР ВО КРОЈФ, А ПО СЛЕ И КР ЛЕ
Милан Крстић је с репрезентацијом Југославије освојио бронзану медаљу на Светском првенству у Паризу 1970. године.
– То је нешто посебно. Та бронза ми је касније донела и
националну пензију. Требало се изборити за место у националном тиму у земљи која је тада имала осамнаест милиона становника. Селектор је био Владо Штенцл, а играли су:
Арсланагић, Покрајац, Костић, па за мене најбољи играч на
свету Лаврнић… Имао бих место и у селекцији која је 1972.
тријумфовала на ОИ у Минхену, али спречила ме је повреда препона. У јануару 1972. оперисао ме је чувени доктор
Нешовић, који је пре мене оперисао и легендарног Јохана
Кројфа – ништа не заборавља Крле.

Насловна страна из 1975.

На почетку своје каријере
Милан Крстић је играо
и с Душаном Патићем
Факсијем.
– Најбољи играч свих
времена у Панчеву, нема
дилеме. Какву је он дуплу
финту имао, то је нешто немогуће. А тек скок-шут! Па
он скочи и док пада, бира
угао где ће да пошаље лопту. Чудо је био наш Факси.
Много сам научио од њега
– са сетом у гласу каже
Милан.
причу, његови највећи „трофеји”, поред ћерке и сина, јесу
унучићи Нађа, Матеја и Петра.
– Ћерка предаје немачки језик у школи, син је професор
физичког васпитања и рукометни тренер, али прави дедин ген наследила
је Нађа. Обавезно гледам
њене наступе у ритмичкој гимнастици. Сузе ми
крену када освоји медаљу, а за сваки трофеј –
зна се: премија и журка
– поентира поносни деда.
Заиста је велика привилегија познавати овакву људску громаду, а
камоли седети с њим за
истим столом. Поштован је и омиљен где год
да се појави. Истинска
легенда Панчева и југословенског рукомета
– Милан Крстић Крле.
Та ко ве ли ки, а та ко
наш.
Александар Живковић
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ПОЈАЧАНЕ АКТИВНОСТИ НА ДОВОЂЕЊУ ПРИРОДНОГ ЕНЕРГЕНТА

ГАС НЕШТО БЛИЖИ ЈУЖНИМ СЕЛИМА
Старчево у најбољој
позицији
Проширење мреже на
Омољицу и Иваново
на чекању
Могућност коришћења гаса као
безбедног, поузданог и увек
употребљивог природног енергента, поред становника града,
северних села и Брестовца, још
увек немају Старчевци, Омољчани и Ивановчани.
Ипак, како ствари стоје, након година затишја, има наде
да ће се и то ускоро променити.

У току постављање цевовода
Према речима Драгана Мајсторовића, директора фирме
„МТ ГасТел”, којој је поверена
гасификација јужних села, радови на том послу солидно напредују. То се, пре свега, односи на Старчево, где је у Спољностарчевачкој улици у току
изградња дистрибутивног челичног гасовода средњег притиска до 16 бара у пројектованој дужини од 1.395 метара.
Крајем прошле године изведени су грађевински и машински радови на траси гасовода у
дужини од 1.142 метра од Борачке улице у Војловици до локације за мерно-регулациону
станицу преко пута рафинеријске „капије 2”.
– Овај посао обухватио је све
неопходне земљане радове а да
притом улице и путеве који су
се укрштали с трасом нисмо
прекопавали, већ смо их подбушавали и туда провлачили
заштитне цеви, а укупно је положено 1.265 метара радних и
заштитних цеви. Поред тога,
урађена су заваривања и неопходна геодетска и радиографска снимања челичних цеви,
катодна заштита и испитивања хидроизолације. Ове године следи наставак изградње ди-

стрибутивног челичног гасовода средњег притиска до 16 бара у дужини од 100 метара, од
положеног дела гасовода код
Борачке улице, као и прикључивање на постојећи челични
гасовод код објекта „Гранекспорта”. Биће урађена и мерно-регулациона станица МРОС
„Старчево”, пројектованог капацитета од 5.500 метара кубних, преко пута главног улаза
у Рафинерију. Отпочета је и
израда пројекта дистрибутивног полиетиленског гасовода
ниског притиска до четири бара – од поменутог МРОС-а, па
кроз Старчево, све до моста на
Наделу, ка Омољици. Коначан
завршетак свега наведеног, упркос нашем залагању, зависиће
и од других фактора, попут издавања одговарајућих дозвола
– наводи Мајсторовић.
С тим у вези он истиче да је
у току процедура за добијање
локацијских услова, што претходи процесу стицања грађевинске дозволе, након чега следи израда пројекта за изградњу дистрибутивног полиетиленског гасовода.
– Циљ је довођење гаса у
старчевачку дистрибутивну гасну мрежу и касније у Омољицу и Иваново. Када буду добијене све сагласности, уследили
би радови на полагању полиетиленског гасовода. За Старчево већ имамо употребну дозволу за 51.980 метара мреже,
од укупно изграђених 53.857
метара, а за остатак ћемо поднети захтев у складу са Законом о озакоњењу објеката. Крајња намера је да заокружимо
технолошки функционалну целину у том месту, то јест да
дистрибутивна гасна мрежа буде технички спремна за употребу. На основу тога би „МТ
ГасТел” отпочео процедуре за
прибављање лиценци за оператора дистрибутивног система, јавног снабдевача и снабдевача – трговца природним

Банатски Брестовац: Радници ЈКП-а „Комбрест” наставили су пролећну садњу равнањем терена, вађењем старих стабала и сађењем нових.
У току су радови на мосту
преко Поњавице, а ускоро почиње изградња новог паркинга код фудбалског игралишта.
Банатско Ново Село: Удружење жена „Новосељанке/Boboacele” организовало је пету изложбу под називом „У сусрет
Осмом марту” у недељу, 3.
марта, у малој сали Дома културе. На истом месту у петак,
8. марта, у 17 сати, КУД ДАК
приредиће концерт за мајке.

Радови код Рафинерије одмичу
гасом. Тада би Старчевци могли да се прикључују и користе природни гас – најављује
директор.

Треба још улагати
Што се Омољице тиче, изграђено је 41.800 метара дистрибутивне гасне мреже (ДГМ) од
пројектованих 51.400, а за даље радове на њој треба обезбедити финансије.
– Све што је урађено након
дугог стајања у незавршеном
стању у Старчеву, закључно с
добијањем употребне дозволе,
треба поновити и за Омољицу,
и то упоредо с радовима на завршавању и евентуалном проширењу дистрибутивне гасне

НОВОСЕЉАНКЕ ПРИРЕДИЛЕ ИЗЛОЖБУ ХЕКЛЕРАЈА

Шустиклом у сусрет Осмом марту

Председница Снежана Баба отвара догађај
Удружења жена постоје у свим
панчевачким местима. И сва
она на овај или онај начин обележавају Осми март, а углавном је реч о поставкама разних цветних аранжмана или
других ручних радова прикладних за поменути празник.
Овог пута прве су то учиниле „Новосељанке/Boboacele”,
које већ пет година, практично од свог оснивања, приређују изложбу под називом „У сусрет Осмом марту”.
Њихова председница Снежана Баба истиче да им је намера била да подсете на помало
заборављену технику справљања украса за столове и друге
површине у кући.
– Изложили смо велики број
радова. Неке од њих приредиле су наше чланице, док је један део сачуван још од наших
бака. Ту су и нама драги предмети, попут грамофона или радио-пријемника, преко којих су
ти миљеи обично стајали. Иако

хеклање тражи много времена
и труда, оно, нажалост, више
није претерано у моди, па се
нечији вишечасовни рад може
добити и за мизерних петсто
динара. Стога се трудимо да, у
поплави разних новотарија, сачувамо традиционалне вредности, а тиме не заборавимо ко
смо – наводи председница.
Међу петнаестак активних
жена у удружењу је и Марија
Ардељан, једна од оних које су
биле најагилније у вези са израдом хеклераја, па је цео један
пано напуњен њеним радовима. Нешто од тога је и наследила од пре да ка, по ред
осталог и јед не ру ка ви це и
целу-целцату хеклану хаљину.
– Некада је женско дете морало да се разуме у ручне радове. Притом, ја то заиста волим,
иако је, рецимо, за један украс
пречника десет центиметара
потребно чак четири-пет сати
интензивног рада. Волим хеклерај и користим га, као и по-

Месне актуелности

родица старијег сина, док млађег то једноставно не занима –
каже вредна Новосељанка.
Ово удружење по свим показатељима добро функционише,
премда не поседује свој простор, али му га радо уступају
Дом културе и удружење голубара. На то се надовезује и чланица Гордана Топић, речима
да подршка стиже с разних
страна – од појединаца до институција, а требало би да ускоро, по завршетку уређења таванице Месне заједнице, добију
и свој кутак, где би одложили
и велику количину радова.
– Циљ нашег дружења није
само лична сатисфакција, већ
и и жеља да промовишемо ово
место, као и да очувамо и негујемо традицију, културу и обичаје, како српске и румунске,
тако и заједничке. Као просветна радница, залажем се и за
укључивање деце у радионице,
а прошле године смо, рецимо,
радили вез с ученицима четвртог разреда, која су потом учествовала и на изложби. Што се
других суграђанки тиче, многе
би нам се прикључиле, али им
не дозвољавају разни објективни фактори, јер ово је ипак велика обавеза: путујемо месечно бар једанпут, учествујемо у
готово свим сеоским активностима, па некад имамо и по три
догађаја током дана, а у великој мери се и самофинансирамо, што је многима озбиљан издатак – закључује Топићева.
И жене у другим местима
обележиће свој празник, а о
томе биће речи у наредном
„Панчевцу”.

мреже. Потребно је пројектовати и извести другу фазу за
полиетиленски гасовод, који би
повезао секцијске славине на
улазу у Омољицу и на крају
Иванова. Наведене послове требало би радити паралелно, како би Омољчани што пре добили природни гас. У Иванову до
сада ништа није урађено, изузев планирања, али ако би био
обезбеђен новац, тамошња дистрибутивна гасна мрежа била
би грађена заједно са омољичком – предвиђа Мајсторовић.
Све у свему, и даље тиња нада да ће гасификацију у догледно време дочекати и становници поменутих трију панчевачких насеља.

ПОВОЉНОСТ ЗА
ПОЉОПРИВРЕДНИКЕ

Субвенције
за гориво
Пријављивање пољопривредника заинтересованих
за субвенције за гориво почело је 1. марта и трајаће
све до 30. априла, а да би
на то стекли право, потребно им је само да попуне
захтев, који могу наћи на
сајту Министарства пољопривреде или га узети у
Управи за трезор и пољопривредним саветодавним
службама.

Према речима ресорног
министра Бранислава Недимовића, ратарима би, након предаје поднеска, у року од два до три дана на рачуне легао новац, и то на
основу следећег критеријума: по хектару им за шездесет литара дизел-горива
следује по двадесет динара, односно укупно по хиљаду двеста.
Ова повољност односи се
искључиво на власнике
активних пољопривредних
газдинстава.

Долово: Организациони одбор 59. великог фестивала
фолклора Румуна из Војводине одржао је састанак код градоначелника, који је прихватио да буде председник тог
тела, а током следеће недеље
биће подељена и друга задужења. Аудиција у Долову за
дечји фестивал (планиран за
17. и 18. мај) биће одржана 6.
априла, док ће за Велики (21–
23. августа) бити уприличена
20. априла и 4. маја. Више
ин фор ма ци ја на те ле фо не
263-40-06 и 060/56-888-12.
Глогоњ: На захтев Месне заједнице, радници ЈКП-а „Зеленило” поткресали су дрвеће
у ветрозаштитном појасу на
магистралном путу ка Јабуци,
чиме је повећана видљивост
при излазу пољопривредника
са атарских путева. Удружење
жена поводом Осмог марта
организоваће забаву у Дому
културе. Ловачка секција уприличила је изборну скупштину,
а нови-стари председник је
Виорел Марјану.
Иваново: У склопу припрема
за дан школе, који ће бити
обележен 16. марта, у току је
сређивање главног дворишта,
где ће бити постављена летња учионица. Поред тога, посађени су трава, цвеће и рано
поврће. Ова образовна установа учествује и у такмичењу
„Зелене школе Војводине”.

Јабука: Радници ЈКП-а „Вод-ком” су, поред одржавања канала, очистили и уставе на
Тамишу, а по налогу Месне
заједнице теретану на отвореном су обогатили новом
справом. Креативне радионице поводом Дана жена за децу
другог разреда приређиване
су у Дому културе, а изложба

тих радова биће отворена у
петак, 8. марта, у 12 сати, у
тамошњој галерији. Трибина
против насиља у породици
уприличена је у петак, 1. марта, од 17 сати, у просторијама Месне заједнице.
Качарево: Радници кому налног предузећа припремају
садњу младица дрвећа у Пролетерској улици дуж обновљеног дренажног канала. У
оквиру другог дела пројекта
„Блогерка са села” одржано
је предавање у петак, 1. марта,
у свечаној сали Месне заједнице. Дечја представа „Ја сам
чудо видео” изведена је у уторак, 5. марта, у Дому омладине. Ловачка секција одржала је изборну скупштину у
недељу, 3. марта, а председник
је поново Милорад Ђурица.
Омољица: Радници јавних комуналних предузећа „Зеленило” и „Омољица” кресали
су гране на баваништанском
и грочанском атарском путу.
Одбојкашки клуб „Младост
1973” пласирао се у плеј-оф
као први на табели након првенства своје лиге.
Старчево: Делегација Одреда извиђача „Надел” учествоваће на скупштини Савеза извиђача Војводине у недељу,
10. марта, у Белој Цркви. Руски скакор бенд „The Dead
President”, као и са ста ви
„Укратко Штеф” и „Хидроген” наступиће у четвртак, 14.
марта, од 21 сат, у ККК-у.

НОВА ПОСТАВКА У ГАЛЕРИЈИ „БОЕМ”

Сестре Димитрић
у акцији

Пред Осми март галерија „Боем” по традицији пружа прилику сликаркама да представе свој рад, а у четвртак, 28.
фебруара, било је двоструко
више разлога за долазак у поменуту установу, која функционише под окриљем старчевачког Дома културе, с обзиром на то да су излагале
две академске уметнице.
Реч је о сестрама Димитрић, које су већ годинама запослене у просвети. Ове Старчевке су иза себе оставиле безброј дела и у међувремену
стекле магистарску титулу.
Те вечери Марија је показала раскошан таленат служећи се техником суви пастел,
а на сликама су се нашли актови у позама бескрајне среће и задовољства у чудесним

нијансама, како их је прокоментарисао уметнички директор поменуте галерије –
Чедомир Кесић.
С друге стране, нешто млађа Ивана Димитрић Пешић
приказала је школски пример врхунских цртачких способности. Ради се о поетском
реалистичком приступу с психолошком димензијом.
Изложбу је најавио директор До ма кул ту ре Дар ко
Јешић, а ова поставка биће
доступна поклоницима уметности до 21. марта.

Страну припремио

Јордан
Филиповић
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КУЛТУРА
Културни телекс

Изложбе
Четвртак, 7. март, 19 сати, Галерија савремене уметности: изложба „Имитирање интимног” Ивана Томановића и „Куда” Јелене Мило.

Представе
Субота, 9. март, 12 сати, дворана Културног центра: представа за децу „Како су настале ружне речи”.

Тематски програм
Четвртак, 7. март, 19 сати, читаоница Градске библиотеке:
промоција књиге „Настанак и нестанак једне државе – Правда за меморандум” аутора Александра Дикића.
Среда, 13. март, 19 сати, Галерија Милорада Бате Михаиловића: представљање издавачке куће „Дерета”.
Среда, 13. март, 19 сати, читаоница Градске библиотеке: предавање „Механизам меке окупације”.

Музика
Четвртак, 7. март, 18.30, Музичка школа „Јован Бандур”: концерт ученика соло певања из класе проф. Иване Јосић.
Четвртак, 7. март, 21 сат, читаоница Градске библиотеке:
концерт класичне музике Илије Костића и Софије Свидерски.
Четвртак, 14. март, 18 сати, Музичка школа „Јован Бандур”:
јавни час ученика свих одсека.
Петак, 8. март, 21 сат, дворана „Аполо” Дома омладине: концерт састава „Ничим изазван” и панчевачког бенда „Рампа”.
Среда, 13. март, 20 сати, дворана Културног центра: концерт
Амире Медуњанин.
Четвртак, 14. март, 19 сати, сцена Културног центра: концерт
„Инспирације за виолину и харфу” дуа „Едит”.

МОЈ

избор

МОЈ

Белешке једне Ане
Невена Милосављевић,
студенткиња српског језика
и књижевности
КЊИЖЕВНОСТ: Када упишете књижевност, сами себе
осудите на године непрестаног читања и проучавања разних дела светске, али и српске књижевности. Главни покретач за тај избор јесте свакако љубав према књигама.
Велики сам љубитељ руског
реализма, али углавном када
некоме препоручите књигу од
хиљаду страна, погледа вас
бледо и никад не узме ту књигу у руке без обзира на ваше
препоруке. Зато ће моја препорука овог пута бити нешто
потпуно другачије – књига
коју прочитате у једном даху, која вас освоји својом специфичном енергијом и духовитошћу – „Белешке једне
Ане” Моме Капора. У њој једна наизглед безазлена тинејџерка Ана описује догађаје из
своје свакодневице и размишљања на разне теме. Написана је 1972. године и одлично осликава време у коме је
настала, као и живот тадашњих Београђана. Пуна је
жаргона и пишчевих досетки. Док сам читала ту књигу,
пратећи њен живот, поистоветила сам се с главном јунакињом и сигурна сам да ће и
вама бити бескрајно духовита и занимљива. Стил писања Моме Капора је веома специфичан и оригиналан, никада нисам наишла ни на једног писца сличног њему, тако да препоручујем и друга
његова дела, поготово мноштво прича које је издао у
различитим књигама.
ФИЛМ: Волим да гледам филмове и серије различитих жанрова и тематике, а када бих
морала да издвојим један жанр, то би била драма. Углавном гледам старије филмове,
јер сматрам да имају већу уметничку вредност од већине филмова новије кинематографије,
тако да би мој избор увек био
неки култни филм, попут

Страну припремила

Мирјана
Марић

„Кума”, „Америчке лепоте”,
„Ђавољег адвоката”, „Живот је
леп”. Мој омиљени филм је
„Друштво мртвих песника”
(„Dead Poets Society”), који у
сваком погледу проширује видике и наводи људе да се запитају о смислу своје егзистенције и начину на који живе.
Говори о проблемима с којима
се сваки човек сусреће кроз живот: да ли слушати себе или
савете других, како пронаћи
свој пут и ослободити свој дух,
како „уграбити дан” и наћи оно
што те заиста чини срећним.
Робин Вилијамс тумачи главну улогу, професора енглеског
језика и књижевности, Китинга, који своје ученике охрабрује да прате своје снове и покушава да им помогне да сами
дођу до знања, на несвакидашње начине, који су у супротности с конзервативним начином подучавања. Ово је веома
инспиративан филм, чија је
централна идеја carpe diem, како професор Китинг каже у
филму: „Carpe diem, искористите дан, момци! Учините своје животе посебнима!”
МУЗИКА: Углавном слушам
рокенрол – страни, ексјугословенски рок или понеки савремени бенд који покушава
да се одупре садашњој популарној музици. Веома ме обрадује када се у Панчеву одржава нека свирка, „Електричног оргазма” на пример, или
трибјут бенда ЕКВ-а, док од
локалних група волим да идем
на свирке „Буча Кесидија”.
Слушам разне рокенрол бендове: „The Smiths”, „Arctic
Monkeys”, RHCP, али и оне
старије, попут „Битлса”.

Петак, 8. март 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

ИЗЛОЖБА КАРИКАТУРА И ИЛУСТРАЦИЈА

ЗАГОР ИЗ НАШЕГ СОКАКА
Представљено
сто двадесет
ауторских радова
У Културном центру Панчева
у понедељак, 4. марта, отворена је изложба под називом „Загор из нашег сокака”, на којој
су представљени радови аутора из бивших југословенских
република.
Идеја за ову изложбу настала је 2017. године. Миодраг
Ивановић Микица и Светозар
Анђел имали су идеју да скупе цртеже на једну тему од више домаћих аутора и изабрали су „Загора”. Повод је био
педесет година од изласка „Загора” на нашим просторима у
оквиру едиције „Златна серија”, када је издат стрип „Насиље у Дарквуду”.
– Нисмо хтели да покажемо неку фасцинацију Загором,
већ смо тог јунака изабрали
зато што је био најпопуларнији. Сви вучемо нека лепа
сећања на ту златну едицију и
стрипове који су излазили у
оквиру „Луновог магнус стрипа”. То нам је био један од
главних извора забаве. Читали смо те авантуре, које су биле шаролике. На неки начин
Загор је био јунак с хиљаду
лица којег свако може да препозна и у њему пронађе нешто интересантно – рекао је
Светозар Анђел.
Он је објаснио да постоји стереотип да је Загор стрип за децу до четрнаест година.
– Његова публика су и високообразовани инжењери, професори филозофије, историје
и сл. Он заиста има различиту
публику – рекао је Анђел.
Колекцију чини преко сто
двадесет радова аутора из свих
република бивше Југославије,
али и оригиналне стрип-табле
италијанских цртача као што
су Пери, Донатели и Марко
Верни. Занимљиво је да су сваки пут представљени други аутори, па је изложба увек нова
и другачија. На изложби у Панчеву свој рад је изложио и карикатуриста Никола Драгаш.
– Пре две године сам добио
позив од Светозара Анђела,
страственог стрипофила и љубитеља „Загора”, да за његову
тада скромну колекцију цртежа нацртам Загора. Тај позив
ме је доста усрећио, јер ме је
цртање Загора вратило у детињство и моје прве кораке у
стрипу – рекао је Драгаш.
Он је до сада за ову колекцију нацртао три рада.
Други Панчевац чији је рад
обогатио ову колекцију је Саша Ракезић алијас Александар
Зограф.

Никола Драгаш, Ивана Маркез Филиповић и Светозар Анђел
– Тешко је објаснити зашто
људи у Србији воле Загора.
Мислим да је разлог то што
се овај стрип појавио у време
када није било тако обимних
стрип-свезака на нашем тржи шту, об ја вљи ва них у не дељним размацима. Сваке неде ље сте чи та ли по де бе ло

чистог ентузијазма настоји да
се бори против светских зала. Ка сни је схва ти те да у
стварности такве маскиране
див-фигуре заправо не постоје, али осећате неку врсту носталгије за тим наивним пројекцијама. Загор је био предмет одушевљења, али и мета

стрип-издање, многи клинци
су били одушевљени тим форматом. Загор је лик који је,
слично као други ликови из
популарне културе, понудио
херојску слику с којом је лако идентификовати се. Када
сте клинац, лако је бити одушевљен таквом шемом, према ко јој је дан сна га тор из

саркастичних осврта, попут:
да ли тај човек икада мења
мајицу? Лично, имам разумевања за оба начина посматрања – рекао је Зограф за
наш лист.
Он каже да између италијанске продукције стрипа и сцене на нашим просторима постоји нека спона.

– У питању су сродни народи, тачније – сличан менталитет. То знам пошто и сам
објављујем у тој земљи. У бившој Ју го сла ви ји су „Алан
Форд”, „Загор” и други стрипови били међу најпопуларнијима. Иако су били смештени у амерички миље, заправо
су били креирани у комшилуку, у Италији. Како то да су
заправо били популарнији од
аме рич ких стри по ва? Очи гледно да у овом делу света
ипак постоји сензибилитет који има своје оригиналне финесе – закључио је панчевачки стрип-цртач.
Међу посетиоцима изложбе
било је доста љубитеља овог
стрипа, међу којима је и Милош, који поседује око пет хиљада стрипова о Загору. Он је
од десете године читао овај
стрип, јер је волео тај свет у који су га стрипови измештали. С
обзиром на то да је стрипофил,
за њега је ова изложба велики
спектакл – како он каже, као да
су дошли „Ролингстонси”.
Изложба је премијерно поста вље на на „Но во сад ском
стрип-викенду” 2017. године,
а 2018. године у зрењанинском
Народном музеју. Заинтересовани ће моћи да је погледају у
фоајеу Културног центра до
19. марта.

РЕТРОСПЕКТИВНА ИЗЛОЖБА ФОТОГРАФИЈА

Ал’ има љубави моје
У Народном музеју Панчево у
петак, 8. марта, у 19 сати, биће
отворена изложба фотографија нишког уметника Ивана Хаџи Здравковића Сосе (1952–
2013), којом је у Галерији савремене уметности Ниш обележена петогодишњица уметникове смрти новембра 2018.
године. Ауторка изложбе је Ивана Здравковић, кустос је Људмила Ђукић, а дизајнерка Јелена Мацановић.
Стих „Ал’ има љубави моје”
Бранка Миљковића симболизује велику љубав Ивана Хаџи
Здравковића према фотографији и темама које њом овековечава.
Интересовање за фотографију и покретне слике 1971. године одводи Сосу из Ниша у
Београд, где уписује тек основане студије камере при Факултету драмских уметности.
Идући у корак са савременом

технологијом, усавршавао се и
несебично преносио своју љубав и знање на млађе генерације. Бавио се образовним радом све до смрти, како у стручним школама, тако и на универзитетском нивоу.
Фотографије, које ће панчевачка публика моћи да види,
припадају различитим фазама
ства ра ла штва Ива на Ха џи
Здравковића. Црно-бели портрети с краја шездесетих година прошлог века, женски актови
настали у атељеу и жанр-сцене
из студентских дана прожимају се с дигиталним записима.
Колор-фотографије Свете горе и Свете земље одраз су уметникове личне духовности. Осећај за детаљ и доживљај природе овековечени су на бројним фотографијама. Изразит
колорит у складу с формом одскаче на многим дигиталним
фотографијама.

Преклапање актова, које је
уметник радио током студија, с дигиталним текстурама
доводи до настанка нових дела изразите поетичности и ликовности. То су радови настали у по след њим го ди на ма

уметниковог живота, радови
који славе лепоту жене, природе и живота у целини. Они
јасно преносе бескрајну љубав према фотографији, као и
вештину и таленат да се њоме
изрази.

Петак, 8. март 2019.
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ПРОДАЈЕМ бетонске чесме
и роштиље за дворишта.
064/970-13-00. (274045)

ВОЗИЛА
ПОНУДА

ШКОДА ФЕЛИЦИЈА, 1.3
бензин, атестиран, гас,
2001, први власник.
063/258-478 (СМС)

НА ПРОДАЈУ турска калдрма и коцка, односно све непотребне ствари. 063/423466. (274080)

ЛАНД РОВЕР фрилендер
2.00 дизел, децембар 1999.
064/134-62-62, 064/471-7058. (273803)

ПРОДАЈЕМ југо темпо 11,
1998. годиште, регистрован,
бензин,гас, 220 евра.
013/314-117 (274069)

САКСО 1.5 Д, 2001. годиште, бордо, власник, тек регистрован, троја врата.
064/206-30-24. (273577)

ПЕЖО 206 + 2009. годиште,
1.1 Б, 3 В, власник, одличан. 069/504-55-93.
(274073)

АУДИ А 4, 1.9 ТДИ, 2000.
власника. Замена јефтинији. 063/320-670. (273523)
РЕНО меган караван, 2002,
1.6 бензин, плин, није уписан у саобраћајну, власник,
1.450 евра. 064/564-83-35.
(274182)

ПУНТО 3, 1.3, мултиџет, дизел, 2005, петора врта, фул
опрема, 152.000 км, на име. ПРОДАЈЕМ телевизор лед
064/587-50-24. (274098)
воx инча, две године стар.
ПУНТО 1.2, 8 В, 2003. троје 060/550-59-76. (274268)
врата, фул опрема, на име.
(398), „Кров”, 060/683-1064. (274156)

ПРОДАЈЕМ форд фијеста
1989. годиште, 1.4 регистрован. 063/179-36-83.
(274210)

ГОЛФ 4, 1.4, 16 в, 2001/3,
петора врата, фул опрема,
на име. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (274156)
ПРОДАЈЕМ пежо 306, бензин, 1.8, регисрован до 27.
новембра 2019, 1994. године, одржаван, добар, 700
евра. 062/866-78-39.
(274108)

МАШИНЕ

ПНЕУМАТСКА сејалица
агриа и зетор 6011.
063/320-670. (274244)

АПАРАТИ

КИНО-ФИЛМОВЕ 8 мм, 16
мм, дијапозитиве и све врсте видео-касета квалитетно
преснимавам на дигиталне
медије. 063/288-278,
013/343-563. (273945)

ПРОДАЈЕМ форд сијеру 1.6
цл, 1987. годиште, гаражиСЕРВИС телевизора, дигиран, 400 евра. Тел. 061/142талних, рисивера, монито28-24. (274227)
ра, даљинских. „Плус”, Д.
Туцовића 28. 353-463,
ПРОДАЈЕМ гаражу на Со063/877-38-21. (274130)
дари, Савска улица.
062/612-220. (274226)
НА ПРОДАЈУ SAAB 2200
дизел, 2002, 182.000 км, у
одличном стању. 064/14262-62. (274205)
ГОЛФ 6, 2009, бензин +
гас, петора врата, купљен у
Аутокомерцу. 063/855-0633 063/80258-75. (273978)
РЕНО меган 2001, регистрован први власник, без
улагања. 064/324-11-16.
(274132)

НА ПРОДАЈУ фолксваген
голф V, 1.9 TDI sportline,
2006, у одличном стању.
Тел. 063/184-75-95.
(274256)
БМВ 2.0, 318, 2004, перфектан, одличан, 3 врата.
063/744-28-66. (274273)

КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

ПОЛОВНИ телевизори из
увоза. Могућ договор.
064/564-14-14. (273147)
МИО Осијек цирулар,
абрихтерхтер, прекрупач,
450 евра. 062/968-44-52.
(274148)

ПРОДАЈЕМ комбиновани
фрижидер од 320 литара, у
одличом стању. 064/163-5759. (274079)
ШПОРЕТ плин-струја, фрижидер, веш-машиа, судомашина, угаона гарнитура,
ципеларник, комода, сточићи шиваћа машина, брачни
душек. Тел. 063/861-82-66.
(274112)
ПРОДАЈЕМ пластнеик са
фолијо 20 х 8 м, 3,5 висина.
Тел. 062/838-76-52.
(274125)
ПРОДАЈЕМ ТА пећ 3 кв,
елинд, исправна, овољно.
061/301-38-40. (274150)
СОЛАРИЈУМ, за лице-бисту,
топилица са две патроне.
064/134-62-62, 064/471-7058. (273422)
ПВЦ улазна врата, 110 х
200. 065/315-55-16.
(273902)
ПРОДАЈЕМ белу технику из
увоза. 335-930, 064/366-5787. (273984)
ДРВЕНИ сто 2 м х 90 цм,
нов, некориштен. 065/31555-16. (273902)

ПРАСИЋИ на продају, Мића. 064/303-28-68. (274190)

ВОЗИЛА
ПОТРАЖЊА

делова, долазим на адресу.
069/203-00-44, 066/409991.
ОТКУП возила, алата, гвожђа, остало, продаја делова, долазим на
адресу. 063/782-82-69,
061/211-59-15. (273579)

ЈУГО 55 ин, 2007, прва боја, КУПУЈЕМ возила од 80 до
гаражиран, регистрован,
1.500 евра, стање небитно.
одличан, 750 евра. 063/140- 063/165-83-75. (274278)
62-92. (274018)

ПРОДАЈА преосталог огревног дрвета, сечење.
061/626-15-00. (273531)
ПРОДАЈЕМ преостало
огревно дрво, буква, багрем.
063/868-02-06. (273825)
ПОТРЕБНА два резервоара
од 27 кубика. Саша.
060/704-44-73. (274161)

ОКТАВИЈА а 4, 2008, 1.9
ТДИ, гаражирана, власник,
повољно 063/345-837.
(274065)
СТИЛО рестајлинг, 1.6,
2004, петора врата, фул
опрема, атестиран плин пет
година. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (274156)

КУПУЈЕМ полован намеПРВОКЛАСНИ прасићи и
штај, технику, све остало
јагањци. Могућност клања и оккућство. 066/641-30-36,
печења. 060/037-11-96.
061/641-30-36. (273982)
()274186)
КУПУЈЕМ стару циглу од
ПРОДАЈЕМ циркулар, ТА
брестовчана, из других мепећ, сто трпшезаријски, за- ста са превозом до Бремрзивач 210 литара.
стовца. Тел. 064/409-65-89.
066/523-59-58. (274207)
(274022)
ПРОДАЈЕМ гардеробни орман, ТВ комоду, радни сто.
Тел. 063/820-91-38.
(274234)
НА ПРОДАЈУ сува балирана
детелина, Цена повољна.
Тел. 064/539-62-04.
(274229)

КУПУЈЕМ аутомобиле у било ком стању, од 70 до
1.800 евра. 062/193-36-05.
()274278)
КУПУЈЕМ аутомобиле у било ком стању, 90 до 1.000
евра. 064/230-52-21,
063/892-08-25. (274269)
КУПУЈЕМ томос аутоматик,
не старији од 1987, исправне/неисправне. 064/172-2213. (274117)

КУПУЈЕМО секундарну сировину, гвожђе, веш-машине, замрзиваче, телевизоре
и све остало. 061/322-0494. (274177)
КУПУЈЕМО гвожђе, бакар,
месинг, алуминијум, вешмашине, замрзиваче, телевизоре, долазим. 061/32177-93. (274177)

НИСАН МИКРА, 1.4, 2001,
клима, регистрован до јуна
2019, фабричко стање, 900
евра. 061/160-61-51.
(274018)
ПРОДАЈЕМ форд галакс,
1999, седам седишта, у солидном стању, дизел, повољно. 063/849-54-32
(274058)

БЕЛА техника половна, из
увоза, Немачка. 063/77728-66. (274240)

ЦИГЛА мали формат, као
нова, 10 динара/комад. ВеКУПОПРОДАЈА
лики формат за септичке јаПОТРАЖЊА
ме, 5 динара комад. Имамо
и превоз. 063/225-245,
КУПУЈЕМ старе веш-маши064/245-93-48. (273905)
не, фрижидере, замрзиваМОТО ОПРЕМА, јакне,
че, акумулаторе, каблове,
панталоне, кациге, повољостали метални отпад.
но. 064/908-02-67. (274175) 060/521-93-40. (273949)

НАЈПОВОЉНИЈИ откуп
свих врста возила, катализатора, продаја

ПУНТО 1.2, 2002, 5 В, бео,
гаражиран одличан, власник. 064/142-55-93.
(274012)
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ПРОДАЈЕМ дијагностички
лежај. Тел. 355-581,
063/896-53-52. (274014)

СТАРИ стилски намештај,
продајем. 063/360-964.
/(274216)

КЛКА-КЛАК лежајеви нови,
од 12.900, избор мебла по
жељи. 060/600-14-52.
(274030)

ПРЕКРУПАР за кукуруз, монофазни продајем, 8.000.
Тел. 064/431-10-20.
(274217)

РАСПРОДАЈА новог намешћтаја, столице од 1.600,
столови од 4.500. 060/60014-52. (274030)

ПОЛОВАН намештај и бела
техника са бесплатном доставом. 061/317-07-67.
(274246)

ПРОДАЈЕ пластеник 12 х 5
х 2,8 м, дупли најлон, нов.
Мењам кајсијевачу за прасе, јагње. 064/194-03-87
(274032)

НА ПРОДАЈУ: замрзивач и
кревети, ормани, сто и столица, ТА пећи, веш-машина, фотеље, намештај бошњачки, угаона гарнитура,
витрина, разно. 064/155-3813. (274252)

ПРОДАЈЕМ судоперу и
остале кухињске елементе,
судопера 3.000 динара, нова. 371-568, 063/773-45-97.
(274197)
КОТАО ТАМ 40 квм, са бојеро, врло квалитетан, повољно 064/123-63-65.
(274039)

НА ПРОДАЈУ свињске полутке. 013/632-145,
060/500-30-91. (274260)
ПРОДАЈЕМ електрични
шпорет, замрзивач, кухињу
са судопером. 060/550-5976. (274268)

КУПУЈЕМ значке, ордење,
медаље,новац, сатове, пенкала. Тел. 013/313-458,
063/199-60-36, 064/481-1477. (274090)

КУПУЈЕМ: перје, старински
намештај, сатове стари новац, сифон флаше слике,
старе играчке, стрипове,
старо покућство 063/70518-18, 335-930. (273984)

ПОВОЉНО плац, Скробара,
10 ари, водовод, струја, започета градња. 060/346-5111. (ф)
ПРОДАЈЕМ двоспратну кућу у Качареву, 250 квм, локација одлична. 063/401052. (273028)

КУПУЈЕМ старо гвожђе, телевизоре, веш-машине, замрзиваче, фрижидере. ДоЛУКС сређена кућа, 130
лазим на кућну адресу.
квм, плац, приземна, стара
064/158-44-10, 063/101-11Миса. 061/600-49-00.
47. (7411)
(272944)
КУПУЈЕМ фрижидере, старо гвожђе, веш-машине, замрзиваче, телевизоре. Долазим на кућну адресу.
061/148-01-31. (274411)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

НА ПРОДАЈУ плац градско
грађевинско земљиште, 28
ари, на Кудељарском насељу. 064/256-61-64 (СМС)
ЗЛАТИБОР (Гајеви) – продајем/мењам кућу на Златибору за кућу/стан у Панчеву. Тел. 069/158-63-76.
ЈАБУЧКИ пут, 4 ара, грађевински плац, фронт 17 м.
069/213-9737. (274023)
ПРОДАЈЕМ новију кућу у
Панчеву, уредни папири.
066/363-454. (273976)

КУЋА, 90 квм, угао 7. јула и
Светозара Марковића, три
ара плаца. 065/320-45-25.
(274002)
БАВАНИШТАНСКИ пут, нова кућа, усељива, укњижена, 5 ари, 25.000. 063/83623-83, (670), „Трем 01”.
(274031)

SION
SPECIJALISTIČKA ORDINACIJA IZ OBLASTI NEUROPSIHIJATRIJE
Pančevo, Štrosmajerova 6/3
Zakazivanje na tel: 063/188-83-33, 063/177-73-33
Radno vreme: ponedeljak-petak 15 do 21 sat, subota 11 do 17 sati
Ilić dr Lidija
spec. psihijatrije, subspec. farmakoterapije
Bisak Ana
spec. medicinske psihologije, psihoterapeut
mr sc. med. Đurđev dr Branislav
spec. neuropsihijatrije, subspec. sudske psihijatrije
Muslijević dr Azis
spec. neuropsihijatrije, subspec. neurofiziologije
EMNG snimanje subotom
EMNG VAŽNA METODA KLINIČKOG ISPITIVANJA
NERVNOG SISTEMA I SVIH NEURO-MIŠIĆNIH BOLESTI
(2/273533

Петак, 8. март 2019.

ОГЛАСИ

КУЋА, Панчево, Маргита,
180 квм + 3.5 ара плаца,
три етаже, усељиво, све
сређено. 013/664-228,
063/740-22-41. (273599)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

ПЛАЦ 32 ара, Пелистерска
преко пруге, пола под воћем. 064/113-47-76.
(273988)

ПЛАЦ, стара Миса, излаз на
две улице, 33 х 18,15 м.
064/418-45-66. (272954)

ПРОДАЈЕМ кућу, нова Миса и квалитетне подне керамичке плочице. 064/221-3612. (273951)
КУЋА, Омољица, плац 6.5
ари, помоћни објекти, усељива, 1/1. 064/961-00-70.
(273941)

УСЕЉИВА кућа, 138 квм, са
локалом 30 квм, плац 7,3
ара, Војловица, без посредника. 063/386-309.
ПРОДАЈЕ се кућа, Боре Ши- (274243)
поша 19, Панчево. 013/346- ПРОДАЈЕМ обновљену кук502. (237832)
ћу у Панчеву, у Тополи, са
ПРОДАЈЕМ кућу у Иванову,
29. новембра 80. 062/415359. (273832)

ПРОДАЈЕМ кућу у Качареву, Народни фронт 50.
060/132-02-48. (274059)
ПЕТ ланаца земље са салашем уз асфалт, северна зона. 066/354-791. (274133)
ДОЊИ ГРАД, спратна кућа,
ри стана, 3.5 ара, 50.000
евра. 063/126-92-77,
063/248-729. (274067)

ХЕКТАР земље, северна зона, инфраструктура комплетна, асфалт, само
18.000. 063/894-84-23.
(274119)

КУЋА, Качарево, 130 квм,
на плацу 5 ари. 065/219-5973, 602-011. (275785)

плацем површине 7 ари и
20 квм, одмах усељива.
060/134-97-60. (274263)

СВЕТОГ САВЕ, 220 квм,
спратна, 5.3 ара, 125.000.
(398), „Кров”, 060/683-1064. (274156)
ЦАРА ЛАЗАРА, одлична,
140 квм, 4.5 ара, 82.000.
(398), „Кров”, 060/683-1064. (274156)

ПРОДАЈЕМ двособан, легализован стан у Качареву,
помоћни објекти. 062/16337-26. (274089)

ВОЈНЕ ЗГРАДЕ, троипособан, ЦГ, VI, 50.000. (679),
„Трем 01”, 063/836-23-83.
(274031)

ЈЕДНОИПОСОБАН, ВП, ЦГ,
Стрелиште, 46 квм, 27.000
евра. (470), „Дива некретнине“, 345-534, 064/246-0571. (274097)

ПРОДАЈЕМ двособан и трособан стан на Котежу 2.
065/231-59-60. (СМС)
СТАН, Котеж 2, 44 квм, договор. 061/222-18-28.
(273801)

ПРОДАЈЕ њиву од три ланца. Владимировац. 064/17489-94. (274155)
КУДЕЉАРАЦ, сређена са
два стана, 2.3 ара, 46.000.
(398), „Кров”, 060/683-1064. (274156)

КОТЕЖ 1, 57 квм, ЦГ, IV,
Радова зграда, 30.000.
(679), „Трем 01”, 063/83623-83. (274031)

ПРОДАЈЕМ једнособан дворишни стан у центру Панчева. 060/721-21-04. (273942)
ПРОДАЈЕМ плацеве, укњижени, ново, Стрелиште.
063/812-42-09, 063/368135.

ПРОДАЈЕМ два ланца земље у Качареву. Тел. 601281. (274247)

СТАН у центру, поткровље,
58 квм, 25.000 евра.
064/143-52-98. (273999)

ЈАБУКА, кућа староградња,
легализована, 5 ари, повољно. Тел. 262-41-21, Бели.
(273952)

ПРОДАЈЕМ викендицу у Девојачком бунару, у два ниСТАРА МИСА, ужа кућа,
воа, 70 квм, вода, струја,
140 квм, 5,5 ари, помоћне
легализовано, уз документа- ПЛАЦЕВИ, Долово, 27 ари,
просторије, 29.500.
Ул. Саве Ковачевића, 16
цију. 011/334-87-60,
(49),„Мустанг”, 069/226-66ари у Лоле Рибара.
062/852-27-63. (2739069
58. (274131)
СТАРА кућа, 6.9 ари, Бран- СТРЕЛИШТЕ, центар, 150
061/654-50-08. (274238)
САМОШ, продајем велику
ка Радичевића 54-а, 60.000, квм, 2,3 ара, грејање, рено- ГОРЊИ ГРАД, кућа за руЦЕНТАР, салонска кућа на
кућу за реновирање, са 15
договор. 064/276-09-00.
вирана, 70.000. (677), „Ни- шење или адаптацију, 4,11
5 ари, 115.000, близу ценари
плаца.
Тел.
065/600-23(274017)
шић”, 362-027, 064/206-55- ари, 31.000. „Мустанг”,
тра, кућа за рушење, дого84. (273918)
062/226-901. (274131)
74.(274148)
ПРОДАЈЕМ комплетне ЛР
вор. „Лајф”, 061/662-91-48.
ПРОДАЈЕМ иностраном поконице или елементе, ква(274280)
вратнику или инвеститору
литетна израда. 060/660КУЋЕ, Баваништански пут,
плац са кућом (12,5 ари,
79-60. (274027)
110 квм). Миран део града, нова спратна, локали, идеТЕСЛА, 100 квм, 2,95 ари,
недалеко од центра. Искљу- ална, фронт 40 м. (67),
52.000. 063/836-23-83,
063/744-28-66. (274274)
чиво кеш, договор. Тел.
(670), „Трем 01”. (274031)
013/354-788. од 17 до 21
ПЛАЦ, 6 ари, Миса, 12.000.
сат. (274177)
УЖИ ЦЕНТАР, нова кућа, 5
(67), 063/744-28-66.
ари, 130.000. 063/836-23(274274)
КУЋА, Долово, 110 квм, на
83, (670), „Трем 01”.
30 ари плаца са помоћним
МИСА, сут. ПР и пот. Укњи(274031)
објектима. 063/707-19-64.
жена, две стамбене једини(273909)
КАЧАРЕВО, новија кућа две
це. (67), 063/744-28-66.
етаже, може замена за стан.
(274274)
ПЛАЦ у Долову, 8 ари.
(188), „UnaDalli”, 064/255062/845-66-01. (273910)
КУЋА, Брестовац, нова, ук87-50 (274047)
ХИТНО се продаје комфор- БАНАТСКИ КАРЛОВАЦ, ноМИСА,
64
квм,
21.500,
ПР;
њићжена, Ново Село,
на кућа у Мрарморку.
вија, 110 квм 745 ари,
СТЕВАНА ШУПЉИКЦА,
Маргита,
30
квм,
18.000.
30.000; Старчево 25.000;
069/255-70-80. (274138)
17.000. „Мустанг”, 062/226плац 8 ари, са кућом. (188),
063/377-835.
(273912)
Владимировац 10.000. (67),
901. (274131)
„UnaDalli”, 064/255-87-50
ПРОДАЈЕМ кућу на Стрели063/744-28-66. (274274)
(274047)
шту и два ланца земље под
ДОЊИ ГРАД, 60 квм, поСТРОГИ центар, нов двосозасадом лешника. 064/357- требна улагања, 25 ара, габан, II, ЕГ, 43.000 и тросоража, 23.000. „Мустанг”,
81-50. (274070)
бан, 95 квм, 73.000. „Лајф”,
062/226-901. (274131)
ПРОДАЈЕМ две куће на јед061/662-91-48. (274280)
ПЛАЦ, стара Миса, излаз на
ном плацу са воћњако, леВОЈЛОВИЦА, Ул. Јаношико- СОДАРА, реновиран двосогализовано. 013/232-21-30, две улице, 33 х 18,15 м.
ва, кућа 206 квм, 14,5 ари,
бан, IV, ТА, 30.000; троипо054/418-45-66. (272954)
063/865-27-57. (274074)
цена 37.000. Тел. 064/683собан, изворно, ЦГ, VI,
ВОЈЛОВИЦА, Јаношикова,
НА БАВАНИШТАНСКОМ
84-27 или 064/071-15-41.
50.000. „Лајф”, 061/662-91путу кућа 65 квм са помоћ- кућа 206 квм, 124,5 ари,
48. (274280)
КАЧАРЕВО, кућа на продадва стана или П.П, 37.000.
ним објектима + воћњак 9
ју, 100 квм, 11 ари плац,
ТЕСЛА, трособан, IV, ЦГ,
064/863-84-27. (273198)
ПРОДАЈЕМ њиву 32 ара,
40 ари, 16.000 евра, друга
усељива. 064/172-86-12.
50.000; Горњи град, новији
улаз у Долово, погодна за
дуж. 061/623-10-47.
ЦАРА ДУШАНА 73, за ру(274101)
двособан, 35.000.„Лајф”,
воћњак. 013/263-48-33.
(274124)
шење, 8 ари, 53.000. Тел.
061/662-91-48. (274280)
(274056)
МИСА, две етаже, 160,
063/820-53-34. (273429)
ТЕСЛА, кућа, 90 квм, 3.5
65.000, Стрелиште кућа ,
ПЛАЦЕВИ, градско рађеНОВА МИСА, кућа 210 квм, 140, 55.000. (338), „Јанкоара, 55.000. „Тесла некретвинско земљиште, дозвољена 2.3 ара плаца, близина
нине” (238), 064/668-89-15.
вић”,
348-025.
(273712)
на градња. 064/212-52-52.
вртића „Петар Пан”, укњи(274279)
274160)
жена, власник, 56.000 евра. НА ПРОДАЈУ пола ланца земље, на старом црепајском
063/826-97-09. (273509)
ПОЗИВ ивеститорима, кућа,
КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
путу. 063/803-85-66.
одлична локација, излаз на
КУЋА у Старчеву, укњиже(274188)
две улице. 065/687-96-46,
ПОТРАЖЊА
на, 12 ари плаца. Тел.
063/774-99-81. (274137)
МАРГИТА, кућа 30 квм +
065/262-40-30. (273680)
ПРОДАЈЕМ викендицу,
КУПУЈЕМ кућу или део куће
30 квм, засебна, потребна
КУЋА са помоћним објекти- плац, 7.5 ари на главном
ПРОДАЈЕМ непокретност
у Качареву. 064/369-47-02.
ма, легализована, величина путу, Јабучки пут. 063/719- на Новосељанском путу, од- адаптација. 064/248-90-16. (273973)
(274209)
лаца 16 х 18. 065/687-9642-71. (274096)
носно башту. 064/220-00ПРОДАЈЕМ кућу у Ковину.
46. (274137)
69. (273806)
ПРОДАЈЕМ кућу 90 квм, у
СТАРИЈА ккућа, Синђели064/801-54-20. (274118)
центру Панчева, Жарка
ПРОДАЈЕМ земљу, њиву, у
ћево насеље, 5 ари, 75.000
Зрењанина 32. Тел.
КУПУЈЕМ башту, воћњак,
Црепаји, површине 5357
евра, може замена стан, до063/848-33-89, 063/843-39- предност Баваништански
квм. 066/506-66-66.
плата. 063/804-84-23.
79. (2742149
пут. 064/226-91-30.
(274139)
(274119)
(273987)
ПРОДАЈЕМ спратну кућу у
ЈАБУКА, двособна 64 квм, 4 САЛАШ, Новосељански, 113
Старчеву,130 квм + подрум,
ара плаца, чврста градња,
ари, струја амбар, кочине,
две терасе, гаража, плац 2
19.000. (677), „Нишић”,
само 32.000. Може замена
СТАНОВИ
ара, новоизграђена, укњи362-027, 064/206-55за кућу/стан. 063/894-84ПОНУДА
жена. 065/811-11-15.
74.(274148)
23. (273726)
(274241)
МЕЊАМ стан у Крушевцу,
СТРЕЛИШТЕ, 105 квм, 2,3
КУЋА за бизнис, 500 квм,
ДОЛОВАЧКИ атар, Новосе- 37 квм, I спрат, за стан у
ар, добра локација, 55.000. 20 м фронт, 140.000. (398),
љански пут 92-а, 7.000 евра. Панчеву. 060/135-12-25,
(677), „Нишић”, 362-027,
„Кров”, 060/683-10-64.
064/206-55-74.(274148)
064/349-45-13. (273968)
(274156)
063/320-670. (274224)

ПРОДАЈЕМ станове у Светозара Милетића 5 и Војводе Радомира Путника 22/1.
Контакт: Маријана,
063/693-944. (ф)

ДВОСОБАН, Котеж 2, ВП,
57 + 6 квм, 30.000 евра.
(470), „Дива некретнине“,
345-534, 064/246-05-71.
(274097)
ДВОСОБАН, 56 квм, ЦГ,
Стрелиште, 29.500. (470),
„Дива некретнине“, 345534, 064/246-05-71.
(274097)
КЕЈ РАДОЈА ДАКИЋА, новији, 58 квм, приземље, ЦГ;
беспрекоран, са лукс стварима, 46.000. (49), „Мустанг”, 069/226-66-58.
(274131)
ЦЕНТАР, стан 115 квм, петособан, хитно, 63.000.
(394), „Гоца”, 063/899-7700. (274149)
СТРЕЛИШТЕ: двоипособан,
61 квм, трећи спрат, ЦГ,
32.000. „Нишић” 362-027,
064/206-55-74. (274145)

ЧЕТВОРОСОБАН, две терасе, Котеж 2, трећи спрат,
60.000. 063/856-74-02.
(274013)

КОТЕЖ 1, двособан, 57 квм,
први спрат, Радова зграда,
35.000. „Нишић” 362-027,
064/206-55-74. (274145)

КОТЕЖ 1, 60 квм, ЦГ, II,
Радова зграда. (679),
„Трем 01”, 063/836-23-83.
(274031)

НОВ ЛОКАЛ 76 квм,

Издајем/продајем
Ул. Светог Саве 59.
063/776-66-91, Слободан

ДВОСОБАН, нов, 54 квм,
33.000, договор. Нова Миса, власник. 063/304-222.
(274043)
Издајем гарсоњеру
у М. Требињца бр. 5,
Куткова зграда.
064/014-81-37

ЦЕНТАР, гарсоњера, 28
квм, сређена. (188), „UnaDalli”, 064/255-87-50.
(274047)
ЦЕНТАР, двособан, 50 км,
IV, 31.000. (188), „UnaDalli”, 064/255-87-50. (274047)
СТРЕЛИШТЕ, трособан, 73
квм, ЦГ, V, 45.000. (188),
„UnaDalli”, 064/255-87-50.
(274047)
ТЕСЛА, двособан стан, 37
квм, ВП, ЕГ, реновиран.
Тел. 064/364-10-56.
(274055)

(5/274109)

ПРОДАЈЕМ плац 6 ари, Банатско Ново Село, центар,
повољно. 060/615-10-24.
(274604)
ГРАЂЕВИНСКИ плац 5 ари,
укњижен, ограђен. Тел.
064/421-02-71. (273955)
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СТРЕЛИШТЕ, троипособан,
80 квм, близина школе, реновиран, 52.000, договор.
„Нишић” 362-027, 064/20655-74.(274145)
ТЕСЛА, двособан, VI од VII,
49 квм + тераса, ЦГ, леп,
30.000. (49), „Мустанг”,
063/226-901. (274131)
КОТЕЖ 2, мањи двособан,
31.000. (394), „Гоца”,
063/899-77-00. (274149)
СОДАРА, трособан, 75 квм,
изворан, добар распоред,
VI, 37.000. (49), „Мустанг”,
063/226-901. (274131)
СТРЕЛИШТЕ, двособан, 53
квм, I, 30.500. (398),
„Кров”, 060/683-10-64.
(274156)
ТАМИШ КАПИЈА, 62 квм, iv
спрат, лукс, 51.000 евра.
063/329-340. (274-219)
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КОТЕЖ 1, двособан, 50 квм,
тераса, I, 35.000. (238),„Тесла некретнине”, 064/66889-15, (274279)
КОТЕЖ 2, двособан, 64 квм,
тераса, VII, 25.000. (238),
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15, (274279)
КОТЕЖ 2, двоипособан, 67
квм, тераса, V, 40.000.
(238), „Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (274279)
СОДАРА, двособан, ТА, IV,
30.000. „Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (273795)
ТЕСЛА, двособан, 49 квм,
ЦГ, VII, 29.000. (353),
„Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. (274172)
СТРЕЛИШТЕ, двособан,тераса, V, 35.000. „Тесла некретнине”, 064/668-89-15.
(274279)

СТАНОВИ
ПОТРАЖЊА

СТАНОВИ
ПОНУДА

ЦЕНТАР, Карађорђева,
двоипособан,64 квм, V, ЦГ,
усељив, 50.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/494-898. (274183)

ЦЕНТАР, гарсоњера, 28,
ЦГ, 20.-500; Содара, 2.5, II,
42.000. (338), „Јанковић”,
348-025. (274176)
МИСА, 2.0, I, 25.000; Тесла, део куће, 50, 25.000.
(338), „Јанковић”, 348-025.
(274176)

КОТЕЖ, двоипособан, квалитетан, 83 квм, V, поткровље, 42.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (274156)

ЦЕНТАР, мањи двособан,
45, VI, ЦГ, 37.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/494-898. (274183)

СПОЉНОСТАРЧЕВАЧКА,
улични стан, 89 квм, 1/1
сао 19.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (274156)

КОТЕЖ 2, двоипособан, 65
квм, III, CG, 42.500. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951.(274183)

КОТЕЖ 1, 50 квм, ЦГ, I, добар, 35.000. (49), „Мустанг”, 063/226-901.
(274131)

ЗЕЛЕНГОРА, једноипособан, 38 квм, IV, TA, sređen,
23.000, договор. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951.(274183)

СТРЕЛИШТЕ, трособан, 66
квм, VI, ЦГ, лифт, 31.000,
договор. (336), „Олимп”,
351-061, 063/274951.(274183)
ТЕСЛА, двоипособан, 70
квм, V, лифт, ЦГ, уредан,
41.500. (49), „Мустанг”,
069/226-66-58. (274131)
ТЕСЛА, перфектан, мањи
двособан, IV/V, ЕГ, реновиран, 58 квм, 32.000. (49),
„Мустанг”, 069/226-66-58.
(274131)
СТРЕЛИШТЕ, Вељка Влаховића, одличан двоипособан, II, ЦГ, 66 квм, 34.000.
(353), „Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. (274172)

КОТЕЖ 2, двособан, I, 52
квм, ЦГ, сређен, са стварима, 38.000. (353), „Премиер”, 352-489, 063/800-4430. (274172)
ТЕСЛА, мањи једнособан,
28 квм, III, ТА, реновиран,
22.000. (49), „Мустанг”,
069/226-66-58. (274131)
ШИРИ ЦЕНТАР, двособан,
III, 47 квм, ТА, 31.000.
(353), „Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. (274172)
ЦЕНТАР, трособнан, III, 72
квм, ЦГ, одличан, 59.000,
договор. (353), „Премиер”,
352-489, 063/800-44-30.
(274172)

ЦЕНТАР, Карађорђева,
дворишни, трособан дуплекс, ЕГ, 105 квм, 55.000.
(353), „Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. (274172)

КУПУЈЕМ двособан стан у
изворном стању, Содара,
центар, Тесла, до IV спрата,
обавезан лифт и централно
грејање, исплата одмах.
Обавезно од власника.
063/637-673. (273980)

ГЛЕТОВАЊЕ, кречење, демит фасаде, гипс, спуштени
ПРОДАЈЕМ двоипособан
плафони, повољно, пензиостан у Банатском Карловцу, или мењам за одговара- нерима попуст. 061/626-5406. (274259)
јући у Панчеву. 066/362597. (274241)

КУПУЈЕМ једнособан/двособан стан за реновирање,
исплата одмах. 064/206-5574, 013/362-027. (274148)
КУПУЈЕМ стан у Панчеву,
до 40 квм, у стамбеној згради, без посредника. Милош.
061/608-02-94. (274239)

ТРОСОБАН, Миса, приземље, прелеп, тераса, двориште, са плакарима, вреди погледати. (67), „Милка
М”, 063/744-28-66.
(274273)

СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

ИЗДАЈЕМ намештен двособан стан и гарсоњеру у центру. 062/978-34-26 (СМС)
ГАРСОЊЕРА, 36 квм, Котеж, полунамештен, ЦГ, кабловска, интернет. 064/18950-99. (273925)

ЦЕНТАР, ПР + спрат,
80.000. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (274273)

ИЗДАЈЕМ два једнособна
стана, у луксу опремљена,
Св. Све 133, Панчево.
065/065/283-53-01. (273920)
ИЗДАЈЕМ мањи једнособан
стан, ненамештен, празан,
Тесла. Тел. 257-57-39.
(273959)

ТРОСОБАН, Тесла, 74 квм,
одличан, 45.000. (67),
„Милка М”, 063/744-28-66.
(274273)

ИЗДАЈЕМ намештену собу,
Содара, за ученике, студенте, самице. 064/439-40-89.
(274044)

ЈЕДНОСОБАН, Миса, приземље, 36 квм, 22.000, дуплекс, 41 квм, 21.000, ПР,
28, сређен, 17.000. (67),
„Милка М”, 063/744-28-66.
(274273)

ИЗДАЈЕМ намештен двособан стан, Стрелиште, ЦГ.
Информације на 061/65693-00, после 17 сати.
(274077)

ЈЕДНОИПОСОБАН, Маргита, I, 53, гаража, 35.000;
Миса, I, 20.000. (67),
„Милка М”, 063/744-28-66.
(274273)
ДВОСОБАН, Миса, I, ЦГ,
60 квм, тераса, Маргита,
две стамбене јединице,
фул, 50.000. (67), „Милка
М”, 063/744-28-66.
(274273)

КУПУЈЕМ једнособан, једно- АГЕНЦИЈИ „Тесла некретнине”, (238), 064/668-89ипособан, двособан стан,
15, потребне некретнине.
исплата одмах у кешу.
064/134-06-30. (273562)
АГЕНЦИЈИ „Лајф” за купце
на чекању потребни станоКУПУЈКЕМ једноипособан
стан на Новој Миси, високо ви и куће у Панчеву.
061/662-91-48. (274280)
приземље, први спрат.
063/836-37-30. (274159)
НЕГОВАТЕЉИЦА са дугогодишњим исксутвом пружа
АГЕНЦИЈИ „Тесла некретуслуге старијим и немоћнине”, (238), 064/668-89ним лицима. 063/160-35-91.
15, потребне некретнине.

ПОТРЕБНА мања кућа за
издавање, може дворишни
стан, ограђен. 064/071-1541. (274072)

ИЗДАЈЕМ намештену собу
са употребом купатила, новија кућа, самцу, самици.
064/587-50-24. (274098)
ИЗДАЈЕМ намештен дворишни једнособан стан, близу
Болнице. После 17 сати.,
060/163-35-95. (274091)
ИЗДАЈЕМ стан, двособан,
ЦГ, V спрат, Стрелиште.
065/439-88-47. (274071)

ИЗДАЈЕМО намештену гарсоњерицу, центар, женској
особи, 100 евра са грејањем
и комуналијама. 065/52053-00. (274099)
ЈЕДНОСОБАН, намештен,
нова Миса, 80 евра + трошкови комуналија и грејања. Тел. 064/866-21-86.
(274158)
ИЗДАЈЕМ нов, опремљен
стан, 50 квм, у центру,
странцима. 064/354-69-76.
(274185)
ИЗДАЈЕМ стан на новој Миси, 45 квм + велика тераса.
Тел. 064/817-93-96.
(274218)
ИЗДАЈЕМ већи двособан
стан, намештен – угао Книћанинове и Стевана Шупљикца, грејање на струју.
062/321-270. (274232)
ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру на Котежу 1, трећи
спрат. 063/808-83-26.
(274199)
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СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

ИЗНАЈМЉУЈЕМ гарсоњеру
намештена, центар, искључиво запосленима, wi/fi, кабловска, повољно. 065/69188-23. (274253)
ИЗДАЈЕМ стан, гаражу, магацин, Горњи град.,
066/523-59-58. (2742079
ИЗДАЈЕМ трособан стан у
најстрожем центру, намештен, ЦГ, климе, интерфон,
200 евра. 061/608-26-25.
(274258)

ЛОКАЛИ

ПОТРЕБАН магацин од 100
до 150 квм. Тел. 063/354122. (273432)
ИЗДАЈЕМ локал од 86 квм,
код Аутобуске станице.
063/278-421. (273956)
ИЗДАЈЕМ локал 16 квм,
центар Стрелишта, зграда
код смартблока, повољно.
064/474-99-11. (273893)
ИЗДАЈЕМ локал на Котежу
1, 80 квм. За информације
позвати 062/208-210, Бошко. (273974)
ПРОДАЈЕМ локал, улични
део куће, 60 квм, сређен,
подрум 60 квм, дворишна
гаража 20 квм, идеалан таван за сређивање. 063/208114. (273997)
ПРОДАЈЕМ или издајем пословни простор, 450, 850,
1.650 квм. 064/143-52-98.
(273999)
ИЗДАЈЕМ локал у строгом
центру Јабуке, 42 квм, са
великом баштом. 063/346655. (273983)

ИЗДАЈЕМ локал код Зелене
пијаце, близина три шоле.
060/351-03-56. (273595)

ЛОКАЛ код стадиона Динамо, 21 квм, 12.000 евра.
061/632-10-47. (274124)

ПОТРЕБАН простор у закуп због посла. 061/69638-78. (273985)

ИЗДАЈЕМ локале 30 и 23
квм, код Аутобуске станице. 352-105. (274104)

ИЗДАЈЕМ магацински простор, погодно за занатске и
канцеларијске делатности,
услови одлични. 063/598969, Максима Горког 70.
(274015)

ИЗДАЈЕМ локал на Тесли.
063/864-70-55. (274196)
ИЗДАЈЕМ локал 16 квм,
центар Стрелишта, зграда
код смартблока, повољно.
064/474-99-11. (273893)

ПОТРЕБНИ шиваћи.
063/517-001 (СМС)

ШТАМПАРИЈА Cards print
doo тражи графичког дизајнера. Искуство није потребно. CV послати на
email: (f)

WEIFERT дистрибуцији пића потребни возачи Б и Ц
категорије, виљушкариста
и физички радници.
062/446-285. (272909)

ПОТРЕБНА млађа женска
особа из града за повремено чување деце. 062/80071-77 (СМС)

ПОДЕЛА флајера, потребни вредни и одговорни људи. 064/241-45-14.
(273475)

ПОТРЕБНА девојка за рад
у казини у центру Панчева.
Одлични услови. 060/08802-23. (273823)

ПОТРЕБНА жена за чишћење. Тел. 060/304-07-64
(СМС)

ПИЦЕРИЈИ „Попај” потребне раднице. 062/339279. (271594)

ПОТРЕБАН возач Б категорије за доставу хране.
064/255-84-58. (273993)

ПОСАО
ПОНУДА

CAFFE Љубичево тражи девојку за рад, са искуство.
069/364-10-04. (274042)
ВУЛКАНИЗЕР са искуством
потребан за рад у аутосервису 066/908-66-58.
(274062)
ФИРМИ потребан водоинсталатер са искуством, IV
степен стр. спреме, са возачком дозволом. 060/03553-98. (273935)
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ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
РАДНИКА „ПАНЧЕВАЦ”
ВУКА КАРАЏИЋА 1, 013/21-90-900, 013/21-90-903

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

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

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

др Небојша Тасић

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

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

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

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

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

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

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

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

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

•
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ШЉУНАК, сејанац, одвоз
шута малим кипером до два
кубика. 064/664-85-31,
013/342-338 (СМС)

ПОСАО
ПОНУДА

GP „STILL-NET”-у потребни
пословођа техничке струке.
Информације и пријава на
013/333-311. (273742)

РАДИМО: зидање, бетонирање, поправка старих, нових кровова, разне изолације. 013/664-491, 063/16253-89. (273447)

ПОТРЕБАН ауто-лимар, ауто-бравар за послове блиндирања и аутолимарије. Више извршиоца. Одлични
услови рада. Редовна исплата. Обезбеђена обука за
блиндирање. Контакт телефон 069/847-68-56.

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
РАДНИКА „ПАНЧЕВАЦ”

ПОТРЕБАН радник до 50
година, за рад на фарми
кока у Панчеву. 063/77667-29. (273926)

1. ДИПЛОМИРАНИ
– 1 извршилац

ПОТРЕБАН возач у међународном трансорту Ц и Е категорије, са искуством. CV
послати на
svetlana.flamengo@gmail.com
064/214-33-92 (274003)
CAFFERU CRUISER потребни конобари и конобарице.
Плата 30.000 + бонуси +
бакшиш.064/136-00-27.
(274147)

Потребан

радник
живинарској
фарми
Тел. 063/401-869

због отварања апотеке расписује

КОНКУРС
за радна места:

„Конкордија”
погребно
потребан

возач и радница.
063/367-058
(4/274078)

ПОТРЕБАН момак или девојка за разношење пића на
бувљаку 064/132-98-12.
(273991)

Потребни
физички радници

064/565-30-99

(7/274235)

за производњу бетонске
галантерије.

ПОТРЕБЕ раднице за шивење на индустријски машинама, услови одлични.
064/062-22-79. (273999)
РЕСТОРАНУ хитно потребне конобарице. 064/349-9343. (274075)

ФАРМАЦЕУТ

2. ФАРМАЦЕУТСКИ
– 2 извршиоца

ТЕХНИЧАР

Заинтересовани треба да пошаљу CV на мејл адресу: zzzzpancevac@gmail.com
или
да га донесу лично у просторије Завода „Панчевац”, на адресу: Вука Караџића 1.
Рок за конкурисање: 1. март 2019.

ПОТРЕБНА радница за шивење на ибердеку, услови
одлични. 064/981-77-65.
(273999)

РЕСТОРАНУ POCO LOCO
потребни возачи и пекар за
ситна пецива. 064/874-0301. (274142)

ПОТРЕБАН радник за рад у
магацину са Б категоријом.
062/348-380, Дејан.
(274006)

ПОТРЕБНА жена, спремачица, за сезонски рад у Будви, Црна гора. 064/231-5840. (274139)

(1/ф)

ПОТРЕБНА радница у пекари, Качарево. 062/282-145.
(273969)

marketing@pancevac-online.rs

ПОТРЕБАН возач Ц и Е категорије за унутрашњи
транспорт. 062/850-00-82.
(274020)
ПОСЛАСТИЧАРНИЦИ Голуб потребна девојка за рад
у продаји. Звати искључиво
радним данима од 8 до 16
сати, на 062/680-477.
(274035)

ПОТРЕБНИ радници обезбеђења са и без лиценце.
Контакт телефон 064/65823-45, 011/317-71-74. (ф)
ПОТРЕБНА радница у трговини, продавница на Стрелишту. 060/362-43-60,
064/218-83-45. (274157)

ПОТРЕБНЕ раднице за рад
за роштиљем, и у кухињи.
Ћевабџиница у центру и
Браће Јовановић. 063/89755-04. /274085)

ПОТРЕБНА радница за рад
у трафици. Трафика је код
Спортског центра у Панчеву. 064/853-83-50. (274191)

ПОТРЕБАН радник за рад
на фарми крава. 064/16056-68. (274113)

ШИВАРИ потребна радница
за рад на индустријским
шиваћим машинама.
069/238-07-65. (274237)

ПОТРЕБАН возач Б категорије за паковање и развоз
штампе 069/867-72-07.
(274106)

ПИЦЕРИЈИ Попај потребан
возач. 063/820-87-61.
(2743269

РЕСТОРАНУ „Стара Вајфертова пивара” потребно
особље. 060/074-34-85.
(274154)
ГРИЛ БУМУ потребна жена
за рад на роштиљу.
064/323-92-77. (274142)
ПОТРЕБНА радница за рад
у трафици. 064/462-12-61.
(274220)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ локал
од 39 квм, у центру Стрелишта. Тел. 064/267-71-74.
(274265)

ПОСАО
ПОТРАЖЊА

ДАЈЕМ часове основцима
од I – IV разреда. 064/03338-83. (273923)

СРПСКИ, часови за основце, средњошколцем студенте. Припрема пријемних,
контролних. 064/462-37-64.
(273924)
АЛУ ПВЦ столарија, комарници, ролетне, венецијанери, уграђујем, поправљам,
замена гуртни. 064/181-2500. (273228)

Предшколска установа у оснивању

„ЗАБАВНИК”
расписује конкурс за:
– медицинске сестре – васпитаче (4)
– васпитаче (10)

МАТЕМАТИКА, часови за
основце. 060/67636-37.
(274086)
ЧИСТИМО таване, подруме, купујем старо гвожђе.
061/631-51-46. (274182162)

УСЛУГЕ

УЗ CV приложити и копију личне карте, копију дипломе и држављанство.
Документацију доставити лично у Фирми „Torteco”,
Ж. Зрењанина 36, Панчево

БРАВАРИЈА, надстрешнице,
ограде, терасе, капије, врата врло повољно. 060/14054-44, Дуле. (274049)

ОБАРАЊЕ стабала, ископ,
кошење, рушења, одношење
ствари и друго. 060/035-4740. (274163)

ЧАСОВИ математике, физи- СТОЛАРСКЕ услуге, кухике и немачког језика. Тел.
ње, плакари по мери, по064/208-91-21. (274114)
правке и преправке. 371274, 064/176-88-52.
ВОДОИНСТАЛАТЕР, уград(274026)
ња, одржавање воде, канаОРЕМ и фрезујем баште
лизације, кабине, славина,
КЕРАМИЧАР: уградња свих
малим трактором. Дуле,
бојлера, котлића. 063/836врста подних и зидних пло064/163-58-85. (274126)
84-76. (273934)
чица. Брзо и квалитетно.
064/128-38-49. (274037)
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
МОЛЕРСКИ радови и фасарадови, кречење, глетоваРАДИМО све физичке поде. 061/156-02-07. (3805)
ње, столарија, веома повољслове: рушења кућа, зидова,
но. 064/280-26-15. (273934) ПОПРАВКА кровова и изра- бетона, бетонирања, обарада нових. Тел. 064/145-85ње стабала. 0634/122-69ТВ и сателитске антене,
54. (274107)
78. (274163)
монтажа, дигитализација
вашег ТВ-а, ИПТВ, антена
КЕРАМИЧАР: уградња свих ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгуплус. 064/866-20-70.
врста подних и зидних пло- шења канализације, адапта(273944)
чица. Брзо и квалитетно.
ције купатила, сервис, повољно. 064/238-91-31,
ЕЛЕКТРИЧАР ради инстала- 064/128-38-49. (274037)
013/377-930. (274152)
ције, бојлере, табле, шпорете, ТА пећи, индикаторе.
ПАРКЕТ и ламинат, поставКОМБИ превоз робе и ма060/521-93-40. (273949)
ње селидбе. 069/129-72-71. ка, хобловање и лакирање.
061/314-90-18, 601-892.
МОЛЕРАЈ, фасаде, столари- Никола. (274032)
(273792)
ја, гипс, обраде око прозора, комплетне адаптације.
КОШЕЊЕ корова, траве,
СЕЛИДБЕ, превоз робе и
063/893-39-94. (273971)
шишање ограде, све дестиствари, утовар/истовар,
нације, дворишта, викенди- монтажа/демонтажа намеДРВОСЕЧА, исећи ће моторном тестером свако дрво це. 061/301-49-58. (274135) штаја. Дејан, 061/626-1450. (274179)
које вам смета.
МАТЕМАТИКА, физика, хемија, механика... Часови.
СТОЛАРСКЕ и браварске
Тел. 251-19-81, 063/852-22- услуге. Александар,
ДИМНИЧАР, чишћење дим- 43. (273553)
064/157-20-03. (274179)
њака, котлова и каљевих пеСВЕ врсте физикалија, утоћи. 063/155-85-95. (273542) КЕРАМИЧАР: припрема и
постављање свих врста кевар/истовар, рушење, чирамичких плочица. Повољ- шћење, разбијање бетона,
ШЉУНАК, сејанац, одвоз
но. Тел. 063/744-08-24.
селидбе, одвоз шута и непошута малим кипером до два
(274066)
требних ствари и слично.
кубика. 064/664-85-31,
Дејан, 061/626-14013/342-338 (СМС)
ЈЕФТИНО спремам станове.
50.(274179)
Јавите се на тел. 062/314680. (274076)
ЧИСТИМО таване, подруB & D Bravarija
ме, шут, радимо све послоСтарчево, 060/538-22-80
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
ве. 061/321-77-93. (274177)
радови, гипс, тапете, хидроИзрада кованих ограда,
елемената и галантерије. изолација, подови...
РЕНОВИРАЊЕ кућа, стано060/145-99-09. (274093)
ва, комплет, изградња ноЗаваривачке, браварске
вих објеката. 062/179-67услуге и друмски превоз
ЧАСОВИ српског језика у
25. (273997)
терета.
(1/273530)
Банатском Брестовцу, приОЗБИЉНА, одговорна жена
према осмака за пријемни
РАДИМ глетовање, керами- испит. Тел. 064/380-56-94.
чувала би, неговала старије
ку, молерај и остале унутра- (274173)
особе. 065/237-10-68,
шње радове. Тел. 061/249064/665-86-51. (274087)
КОМПЈУТЕРИ, сервис, по10-00. (4805)
правка, инсталирање нових РАДИМО све физичке поСЕЧЕЊЕ огревног дрвета,
слове, чистимо подруме, такомпоненти., Брзо, повољуслуга цепања, уношења.
ване, наш превоз. 064/144но. 0’60/351-03-54.
064/287-26-00. (273531)
(273975)
37-65. (274009)

ПАРКЕТ постављам и хоблујем, мајстор с дугогодишњим искуством из Дебељаче, с материјалом или без
њега. Ноле (имам и паркет),
013/665-220, 063/847-7438. (2728939)
ВОДОИНСТАЛАТЕР одгушење судопере, купатила,
адаптације, поправке, замене, одмах. 013/331-657,
064/495-77-59. (274038)
РОЈАЛ МГ: затварање тераса провидном хармоником,
уградња/поправке; ролетне,
комарници, венецијанери,
све завесе, тенде, хармоврата, роло-заштита.
063/816-20-98, 013/351498. (273743)
СЕЛИДБЕ, превоз робе мерцедес камионом, радници,
повољно. Вук. 063/278-117,
064/176-91-85. (4805)
ТЕПИХ СЕРВИС. Дубинско
прање тепиха, намештаја,
аутомобила, превоз бесплатан. 302-820, 064/129-6379. (274233)
БАЛТОКАД када, обнова
глазуре, пластифицирање,
28 година с вама, гаранција. www.baltokad.co.rs.
065/347-55-02, 011/288-3018. (и)
ПОПРАВКА беле технике,
монтажа и сервис клима
уређаја. „Фриго Пеђа”,
013/301-300, 063/771-2416. (272997)
КРОВОВИ, поправке, замена црепа, летви, старог црепа и поставке новог крова,
црепа, рогови, патошење,
изолације, најјефтинији у
граду, пензионерима екстра
попуст. 013/404-560,
064/290-45-09, 061/348-2000, 062/845-96-26,„Електроизградња”.(273962)
СЕЛИДБЕ, превоз друге робе, Панчево-даље. Цена договор. 013/366-843,
063/193-22-29. (273042)
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови, гипсарски радови,
ламинат. 061/283-66-41,
062/976-18-42. (4805)

Петак, 8. март 2019.

УСЛУГЕ

ПОПРАВЉАМО, уграђујемо
ПВЦ, АЛУ столарију, комарници, ролетне, сигурносна
врата, могућност на рате.
060/545-34-04. (273947)
СЕЛИДБЕ комбијем И КАМИОНОМ Војводина, Србија, са или без радника. Најповољније, Иван. 063/10778-66. (4805)
СЕЛИДБЕ, робе и ствари
комбијем и камионом, професионално, екипа радника, све релације по Србији,
откуп намештаја. Иван,
063/107-78-66. (4805)
ВОДОИНСТАЛАТЕР. Одгушење купатила, канализације, водоводне адаптације,
замена вирбли, вентила, батерије, санитарије, прикључка воде и канализације.
Од 0 - 24 сата, пензионерима екстра попуст. Долазим
одмах. 013/404-560,
064/290-45-09, 061/348-2000, 062/845-96-26, „Електроизградња”.(273962)
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови и ламинат. 064/31710-05. (4805)

СЕЛИДБЕ, превоз друге робе, Панчево-даље. Цена договор. 013/366-843,
063/193-22-29. (273042)
ТЕПИХ СЕРВИС. Дубинско
прање тепиха, намештаја,
аутомобила, превоз бесплатан. 302-820, 064/129-6379. (274233)

ОГЛАСИ
РАЗНО

ПОТРЕБНА масерка за релакс опуштајућу масажу,
може почетница. 061/29896-69. (273371)

СЕЛИДБЕ „Бомбончић” –
Борис, комбијем и камионом, Војводина, Србија, са
или без радника. 013/352536, 063/253-028, 064/44466-74.(4805)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић” –
Борис – комбијима, камионима, професионално, екипа радника, све релације по
Србији, откуп намештаја.
013/352-536, 063/253-028,
064/444-66-74.(4805)
СЕЛИДБЕ и превоз робе
„Бомбончић” – Борис –
комбијима, камионима,
екипа радника, монтажа,
демонтажа, паковање ствари, кутије за паковање, фолија за заштиту намештаја.
Селите се без стреса!!! Борис, 013/352-536, 063/253028, 064/444-66-74. bomboncicb@gmail.com, (4805)
ПРАЊЕ тепиха, намештаја,
аутомобила, душека. Наташа, 066/361-474, 060/36147-41, 361-474. (274140)
ЛАЛЕ – превозим мањим
кипером повољно: песак,
шљунак, сејанац, ризлу, одвозим шут. 064/354-69-94.
(274050)
ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгушење купатила, канализације, водоводне адаптације,
замена вентила, батерија,
санитарије, све за воду, 0 –
24 сата, пензионерима екстра попуст. Долазим одмах.
013/348-139, 063/811-7489, 064/493-44-63.
ВЕШ-МАШИНЕ, фрижидере, замрзиваче, климе, бојлере, шпорете, ТА пећи,
поправљамо са гаранцијом.
„Фриготехник”, 361-361,
064/122-68-05. (274181)

УПОЗНАО бих слободну
жену до 55 гходина. Јави се
да остаримо заједно.
064/372-94-71. (274061)

МАСАЖА релакс за потпуно уживање и опуштање ва- ИЗГУБЉЕНА годишња карта АТП-а на име Драгица
шег тела. 064/269-94-87,
Јовић. Тел. 060/482-42-35.
Марија., (274277)
(274262)

ВОДОИНСТАЛАТЕР одгушење судопере, купатила,
адаптације, поправке, замене, одмах. 013/331-657,
064/495-77-59. (274038)

ОГЛАШАВАМ неважећом
пензионерску годишњу карту издату од АТП-а Панчево на име Радиша Петровић. (273927)

ЈАВНИ КОНКУРС
СЕЛИДБЕ „Бомбончић”
Борис, све релације по Србији с комбијима, камионима, екипа радника, кутије,
фолија за заштиту намештаја, 0-24, сваког дана и недељом. Бесплатан долазак и
процена посла. Плаћање
могуће чековима и преко
рачуна. Борис. 013/352536, 063/253-028, 064/44466-74. bomboncicb@gmail.com, (4805)

ПЕНЗИОНЕР, 71 година,
упознао би госпођу до 77
година, искључиво брака
ради. 064/382-27-27.
(274068)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови, гипсарски радови,
ламинат. 061/283-66-41,
062/976-18-42. (4805)

На основу чланова 54. и 98. став 2. Статута града
Панчева („Службени лист града Панчева” број
25/15 - пречишћен текст и 12/16), Одлукe о буџету
града Панчева за 2019. годину („Службени лист
града Панчева” број 33/18), Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета
Републике Србије, аутономне покрајине односно
јединица лoкалне самоуправе („Службени гласник
Републике Србије” број 105/16 и 112/2017) Одлуке
о начину, критеријумима и мерилима за избор
пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Града Панчева („Службени
лист Града Панчева” број 2/17), Градоначелник
Града Панчева расписује

ЗА СУ/ФИНАНСИРАЊЕ
ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ
ЗА 2019. ГОДИНУ
Пројекти обухватају културне области:
• Књижевност (стваралаштво, преводилаштво)
• Музика (стваралаштво, продукција, интерпретација)
• ликовне, примењене, визуелне уметности, дизајн и архитектура
• филмска уметност остало аудио-визуелно стваралаштво
• манифестације везане за филмску уметност и
остало аудио-визуелно стваралаштво
• позоришна уметност (стваралаштво, продукција
и интерпретација)
• Уметничка игра – класичан балет, народна игра,
савремена игра ( стваралаштво, продукција и
интерпретација)
• остала извођења културних програма и културних садржаја (мјузикл, циркус, пантомима, улична уметност и сл.)
• откривање, прикупљање, истраживање, документовање, проучавање, вредновање, заштита,
очување, представљање, интерпретација, коришћење и управљање културним наслеђем.
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ЖЕНА, девојка, за дружење
потребна мушкарцу, приватник. 066/514-73-45. (274164)

ТУРИЗАМ
ИЗДАЈЕМ собе и апартмане
у центру Сокобање, може и
ваучер. Контакт тел.
063/426-345. (273605)
ИЗДАЈЕМ апартман у центру Златибора. Повољно.
063/709-44-97. (274122)

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту
животне средине, на основу члана 25. Закона о
процени утицаја на животну средину („Службени
гласник РС”, бр. 135/04) објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ
о доношењу решења о давању
сагласности на Студију о процени
утицаја на животну средину
Надлежни орган обавештава јавност да је 04. 03.
2019. године, донето Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА Изградња термоелектране топлане Панчево, на кп. бр. 3523/11 К.О. Војловица,
носиоца пројекта „ТЕ-ТО” Панчево’’ д.о.о, Улица
Спољностарчевачка бр. 199 из Панчева.
Решење о давању сагласности је донето на основу предлога одлуке који је саставни део Извештаја Техничке комисије као и увидом у достављену
документацију, којом је констатовано да предметни пројекат својом реализацијом неће имати негативних утицаја на животну средину уколико се испоштују прописане мере заштите.

Решење о давању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину је коначно у
управном поступку. Против овог решења се може
покренути управни спор пред Управним судом у
Београду у року од 30 дана од дана објављивања
овог обавештења.

Градоначелник града Панчева је закључком број
II-06-020-2/2019-111 дана 27. 02. 2019. донео одлуку о расписивању

JAВНОГ КОНКУРСА

Последњи поздрав
брату и ујки

МИОДРАГУ
ЈОВАНОВИЋУ

Рок за конкурисање на овом Конкурсу је до 1. новембра 2019. године, односно до утрошка средстава опредељених за ову намену;

Инструктажe у вези са Kонкурсом биће одржанe
19. 03. 2019. у 12 сати и 17 сати у Mалој сали
Градске управе.

САВКА
РАТИЋ
1928–2019.
Ћерка МИРЈАНА
са породицом

(71/274084)

(121/274203)

Заувек ћеш бити у
нашим срцима

ЕТЕЛКА
АЛЕКСИЋ
Живећеш вечно у нашим срцима.
Син МИХАЈЛО
са породицом и зет
ЈОВО с породицом

Последњи поздрав

БОСИЉКИ
БОГОЈЕВИЋ
Син ДУШАН, снаја
СТАНА, унуци
ГОРАН и БОЈАН
са породицама
(118/274200)

САВКА
РАТИЋ
1928–2019.
Син СЛОБОДАН
са породицом
(122/274203)

Заувек ћеш бити у
нашим срцима

САВКА
РАТИЋ
1928–2019.
Син ДРАГАН
са породицом
(123/274203)

Последњи поздрав мајци, баки и прабаки

Додатне информације могу се добити путем телефона 013/308-795 или мејла civilnodrustvo@pancevo.rs.
Пријаве предати у Услужном центру Града Панчева или послати поштом, у затвореној коверти, са
назнаком: Пријава на К О Н К У Р С ЗА СУ/ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ПРУЖАЊА ПОДРШКЕ И ОСНАЖИВАЊА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА
ГРАДА ПАНЧЕВА У 2019. ГОДИНИ Град Панчево/Секретаријат за јавне службе и социјална питања/Трг Краља Петра I 2 -4/26000 Панчево

Заувек ћеш бити у
нашим срцима

од сестре РОСЕ и
сестричине ДАЦЕ
са породицом

ЗА СУ/ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА
И ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА
У ОБЛАСТИ ПРУЖАЊА ПОДРШКЕ
И ОСНАЖИВАЊА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА
ГРАДА ПАНЧЕВА У 2019. ГОДИНИ

Конкурс са пратећом документацијом објављен је
на званичној презентацији Града Панчева
www.pancevo.rs. Формулари за конкурисање могу
се преузети у Секретаријату за јавне службе и социјална питања Градске управе Града Панчева,
Трг краља Петра I, спрат II, канцеларија 204, или
са интернет презентације www.pancevo.rs .

Напомена: Инструктажа за заинтересоване биће
организована 19.03.2019. године, у Малој сали
зградe Градске управе Града Панчева у терминима од 12 и 17 сати.

(116/274195)

(124/274204)

Пријава на конкурс, уз пратећу документацију,
подноси се на посебно попуњеном и овереном обрасцу. Текст Јавног конкурса и пријава могу се добити у Секретаријату за јавне службе и социјална
питања, II спрат, соба 204, зграда Градске управе
Града Панчева, Трг Краља Петра I 2 - 4, или преузети са званичне интернет презентације Града
Панчева www.pancevo.rs

Контакт особа: Невенка Кљајић

Пријатељи из Карате клуба „Динамо”

Ради заштите чиниоца животне средине, носилац
пројекта је дужан да обезбеди услове и спроведе
мере дефинисане поглављем 8.0 Студије о процени утицаја на животну средину, као и да обезбеди извршавање програма праћења утицаја на животну средину, предвиђеног поглављем 9.0 Студије о процени утицаја на животну средину.

Право учешћа на конкурсу имају регистрована удружења грађана са седиштем на територији Града
Панчева, као и цркве и верске заједнице које своју
делатност обављају на територији града Панчева.

Додатне информације се могу добити на телефоне 013/ 308-906

САВИ ГЛАВОЊИЋУ
дугогодишњем успешном председнику клуба.

Право учешћа на Јавном конкурсу за су/финансирање пројеката у области културе за 2019. годину (у даљем тексту: Конкурс), имају установе,
уметничка и друга удружења регистрована за
обављање делатности културе, као и други
субјекти у култури, осим установа културе чији је
оснивач Република Србија, аутономна покрајина
или Град Панчево, с тим да се пројекат реализује
на територији Града Панчева.

Предлози пројеката и буџет пројекта достављају
се у 2 електронски попуњена штампана примерка
лично у Услужном центру Градске управе Града
Панчева или поштом на адресу Трг Краља Петра
I 2 - 4, Панчево са назнаком „Јавни конкурс за
су/финансирање пројеката у области културе за
2019. годину” и електронском поштом на имејл адресу nevenka.kljajic@pancevo.rs.

Последњи поздрав драгом

БОСИЉКИ
БОГОЈЕВИЋ

Велико хвала запосленима у центру
Дома слепих на несебичном залагању
и великој помоћи и
поштовању према
нашој мајци и баки

Савки Ратић.

1927–2019.
Твоји најмилији: син
МИЛЕНКО, снаја СТАНА,
унука ИВАНА с породицом и унук ДАРКО

Породица

(119/274200)

(153/274250)

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

САЊИ
ЂИНЂИЋ

САЊА ЂИНЂИЋ
Тешко је...
Толико је тога остало неиспричано и неподељено са тобом. Нека
нам као утеха и успомене остаје твој ведар и драг лик, твоја дивна
деца, твоја храброст, колегијалност... Срећни смо што смо те имали.
Никада те нећемо препустити забораву. Остаћеш вечно у нашим
срцима.

Последњи поздрав

МИЛАНУ
ШУПИЦИ

од породице
БОГДАНОВ

од ШМИНКИЈА,
ДАЈЛЕ, КОСТЕ,
ТАЛИЈЕ, ШВЕЂЕ,
ЈОЦЕ и ЦЕЗАРА
АСТЕРИКСА

(50/274034)

(90/274134)

Последњи поздрав

Последњи поздрав

МИЛАНУ ШУПИЦИ
од другара из „Монструма”: ШОРКО, ЗОКИ,
ШОЛЕ, ГИЛЕ, ЈОЦА КОНДОР и МАКИ
(83/274110)

Последњи поздрав нашем драгом зету

Последњи поздрав
пријатељу

Твој колектив Апотека „Панчево”
(65/274060)

Нашем једином и оданом супругу, оцу, свекру и деки

САЊИ
ЂИНЂИЋ

МИЛАНУ ШУПИЦИ
МИЛАНУ
ШУПИЦИ

Чуваћемо сећање на тебе.
од Ланиних другара
и учитељице ГОЦЕ

МАГДАЛЕНА, МИЛЕ, МАРИЈА,
ЕЛЕНА и тетка ЈЕЛЕНА

од ГЕОРГИЈА,
СЛАЂАНЕ
и СИНИШЕ

(93/274141)

(91/274134)

(110/274180)

Последњи поздрав
ујаку

Последњи поздрав

С љубављу и поштовањем

САВИ ГЛАВОНИЋУ

МИОДРАГУ
ЈОВАНОВИЋУ

Супруга ВЕРА, синови МИЛАН и МИЛОШ, снаја ТИЈАНА
и унук ДАМЈАН

(145/274231)

Последњи поздрав

Последњег фебруарског дана престало је
да куца племенито
срце

МИЛАНУ

МИЛАН ШУПИЦА

од ВИДЕ, МИЋЕ
и МИЛИЦЕ
с породицом

МИРКО и БАНЕ
МАРГАН

Твоји девојчурци: СУНА, СНЕЖА,
ГОЦА и МАША

(36/273992)

(95/274144)

(82/274110)

Последњи поздрав
брату и ујаку

Са неизмерном тугом у срцу опраштамо се од
нашег вољеног кума и пријатеља

Последњи поздрав

САВИ ГЛАВОНИЋУ
ДУДА и БОБА ТАСИЋ
(142/274231)

МИОДРАГА
ЈОВАНОВИЋА
ЈУЦЕ

Последњи поздрав зету

из Омољице

САВИ ГЛАВОНИЋУ
СВЕТКО са породицом и бата МИЋА

од сестре СТАНЕ
и његових ТУБИЋА

ШУЈИ
МИЛАНА ШУПИЦЕ
С љубављу и поштовањем кумови ЂОРЂЕВИЋ:
СРЂАН, ТАЊА, МАРИНА и ДАРИЈА

БОБИЋ

(89/274128)

(151/272245)

(37/273994)

Увек ће га волети и
радо га се сећати синовац СЛАВИША и
брат РАДЕ са породицом

Последњи поздрав
нашем другу

Последњи поздрав

Мићо,

(38/

(143/274321)

Последњи поздрав

МИОДРАГУ
ЈОВАНОВИЋУ

Последњи поздрав
комшиници

МИЛАНУ
ШУПИЦИ

НАДА и МИРКО МИХАЈЛОВИЋ

од комшија из зграде у
Радоја Домановића бр. 3

од МИЛОША
ТОДОРОВИЋА
са породицом
и НЕШКА
са породицом

(141/274231)

(114/274193)

(1067274169)

САВИ ГЛАВОНИЋУ

САЊИ ЂИНЂИЋ

МИЛАНУ
ШУПИЦИ
ВЕСНА, ЦАНЦАРА,
ПИЦОК и ФРАЊА
(70/274083)

твој одлазак јако боли.
Није фер.
Твоји: ДЕКИ и САНШАЈН са децом
(108/274174)
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ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

21

Нашем најдражем

МИЛАН
ШУПИЦА

МИЛАНУ ШУПИЦИ
Хвала ти на бескрајној и несебичној љубави и доброти. У твом срцу било
је места за све људе овог света, а у нашем остаје посебно место за тебе.
Ожалошћени: таст ИВА, ташта СЕЈА, шурак ГОРАН,
снајка БИЉАНА и деца ТИЈАНА и АЦИКА

Последњи поздрав
драгом комшији
од породице
ШТИВЧЕВИЋ

1966–2019.

(140/274230)

(117/274198)

Последњи поздрав

МИЛАН ШУПИЦА

Мом драгом партнеру последњи поздрав.
Легендо увек си више давао него што си узимао од живота!

Неутешна...
Твоја МАКИ

ШОЈКИ

(66/274064)

МИЋИ ШУПИЦИ
ПОП

од породице МАРИНО: ИКЕ, МИЋЕ, ГОРДАНЕ и РУЖЕ
(150/274245)

(154/274255)

Последњи поздрав пријатељу и сараднику

МИЋКО...
МИЛАНУ ШУПИЦИ

МИЛАН ШУПИЦА
1966–2019.

Колектив ДОО „Кутко”
(160/ф)

Прика, била је привилегија имате те за
пријатеља.

ЗОРАН, ПАТРИША, ДУШАНКА и МИЛА

НЕНАД КОВЈАНИЋ с породицом
(67/274064)

(76/274095)

Последњи поздрав

Последњи поздрав пријатељу

Драгом куму

МИЛАН ШУПИЦА
Не могу да схватим да те више нећу видети ни
чути – Ћао Мићо!
ДРАШКО
(79/274103)

Последњи поздрав нашем Шуји

ШУЈИ
Другари: КЛЕЦА, ПЕЈСОН, БАНЕ, СТАРИ,
МИЈАТ, БАДИ, КОРАЋ, МАКСА, ВЛАДА, НЕША,
ЏИЛЕ, ПРКИ, БОРКО, СИМА, РАЛЕ,
ДРАГОЉУБ, ШОМИ, СЛОБА, МИТАР, МИРКО
Т., ЗОКИ, ДАРКО, ДАВОР, ПАРИП, ДУЦА,
МРКЕЛА, БРАНКО, ЉУБИША
(96/274145)

Драгом нашем прики

Пријатељу

МИЛАНУ
ШУПИЦИ

МИЛАНУ ШУПИЦИ

1966–2019.

Усправно си стајао, стоички одолевао и само тихо пао.
Заувек у нашим мислима и срцу

Имали смо срећу да те
упознамо а свако ко те
је упознао могао је да
научи нешто о животу и
борби.
Попићемо с времена на
време неки макијато за
тебе.

Породица АТАНАЦКОВИЋ
(84/274114)

Последњи поздрав пријатељу

Особље Caffe Marina:
САНДРА, МИКИ,
МИЦА, ВЛАДАНА
и ЕМА

МИЛАН ШУПИЦА
1966–2019.

(105/2741689

Твоји „змајевци”: НИКИЦА, ПЕШКИР, САЛЕ, ЧЕДА, ИЛКЕ, МИЛУТИН, КИЦОШЕВИЋ, БУБИЛИ,
ПАЈЧЕ, ЦОБА, ЦЕЦА, БИЉА, ЈУЦА, СТОЈКА, ЈЕЦА,
ВАЛЕНТИНА, БРАНИСЛАВА, ТАЊА, ВАСИЛИКА
МАЦА, ВИНКА, НЕВЕНА и остали „змајевци” генерација 1966/67.
(104/274165)

МИЛАНУ
ШУПИЦИ
Породица ОЛЋАН

поздрав од СТЕВЕ
ЈОВАНОВИЋА ШУГЕРА

(97/274146)

(120/274201)

МИЛАНУ ШУПИЦИ
300-820, 300-830

од породица МРДИЋ и МАРЈАНОВИЋ
(30/273979)
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Последњи поздрав мајци и баки

Последњи поздрав драгом и вољеном
пријатељу

1. марта 2019. напустио нас је наш

МИЛИЦИ
МИЛОСАВЉЕВИЋ

ВЛАДИМИР ДЕАНОВИЋ ДЕНДИ

1930–2019.
Наша вољена преминула је 3. марта али ће живети у нашим срцима.

Заувек ће га волети његови најмилији

(35/273990)

Последњи поздрав
драгој куми

С љубављу и поносом чуваћу успомену на
заједнички проведене дане, на наше дугогодишње другарство и искрено пријатељство.
ДРАГИША МАТИЋ с породицом

Син ЗОРАН, снаја МИЛИЦА и унук ПЕЂА

Последњи поздрав

ВЛАДИ ДЕАНОВИЋУ

(126/274208)

(59/274036)

Опраштамо се од нашег

Последњи поздрав драгим пријатељима

ВЛАДИМИРА ДЕАНОВИЋА

РУЖИЦИ
КИШ

МИЛИЦИ
МИЛОСАВЉЕВИЋ

Недостајеш...
ДУШКА, ТАЊА,
МАРИЈА и ЈЕЛЕНА

од породице
ВУЧКОВИЋ

(158/274270)

(92/274136)

28. фебруара 2019. године престало је да куца
срце наше драге мајке, сестре и тетке

1930–2019.

ВЛАДИМИРУ
ДЕАНОВИЋУ
ДЕНДИЈУ

ДУШАНУ
ПАТИЋУ
ФАКСИЈУ

Хвала за љубав и подршку коју си нам несебично пружао.
Твоји: ДРАГАНА, МИЛАДИН, ВЛАДАНА,
ЕМИНА, МИЛОШ, МАРИЈА, АНА ДРАГАНА
и УНА
(24/273964)

од другова: РЕЏО, КЕЛЕ, ПЕРКЕ, СРЕДОЈЕ, ЏАГИ, ПАЈА, СТОЛЕ,
ЖАРКО, ДОШЕН, ДОБРОТА, ЈУГОСЛАВ, ГРАБУНЏИЈА, СЕНКО,
БОГИЦА и МИЋА

Последњи поздрав нашем драгом, поштованом
Прики и великом господину

(78/274102)

27. фебруара у 86. години нас је напустио и отишао у легенду наш
драги

РУЖИЦЕ КИШ

ВЛАДИМИРУ ДЕАНОВИЋУ

1972–2019.
С болом и тугом опраштају се од ње: син
МИЛОШ, сестра ЕРЖЕБЕТ, сестричине КАСАНДРА и МИЛИЦА, зет ГОРАН и снаја АНДРЕА

Породица СТОЈАНОВИЋ
(109/274174)

(157/274266)

ДУШАН ПАТИЋ ФАКСИ
Последњи поздрав драгом

Никада нећемо заборавити сву љубав коју си нам пружио.
Ћерка НАТАША, брат ПЕТАР, братанци ГОРДАНА
и ПЕЂА са породицама
(12/273935)

Последњи поздрав најбољем спортисти двадесетог века

Захваљујемо се
на дугогодишњем пријатељаству
и сарадњи

ДУШАН
ПАТИЋ

ВЛАДИМИР
ДЕАНОВИЋ

Последњи поздрав пионирима панчевачког рукомета
Генерација рукометаша из ’66

РАШИ

(40/274401)

ВЛАДИМИРУ ДЕАНОВИЋУ
ДЕНДИЈУ

од ВЕЛИБОРА ДАВИДОВИЋА са породицом.
Почивај у миру.

Са тугом се опраштам од

Последњи поздрав

и
(136/274223)

Последњи поздрав зету

ДУШАНУ
ПАТИЋУ
ФАКСИЈУ
Рукометни клуб
„Динамо”, Рукометни
савез и Спортски савез
Панчево

БОРИВОЈУ БЕШЛИНУ
Удружење грађана Савет панчевачких
сениора „СПАС”
(31/273981)

(ф/53)

ПОПУСТ

САВИ ГЛАВОНИЋУ
од НИКОЛЕ СТОЈСАВЉЕВИЋА са породицом
(144/274231)

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

ВЛАДИМИРА
ДЕАНОВИЋА
ДЕНДИЈА

ВЛАДИ
ДЕНДИЈУ

ДРАГАН АДАМОВИЋ
са породицом

Рукометни клуб
„Динамо” ,
Рукометни савез и
Спортски савез
Панчево

(134/274221)

(52/

мог вршњака и вишедецинијског пријатеља.
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Последњи поздрав нашем драгом

РАША
упокојио 5. марта 2019. године.
Сахрана је 7. марта 2019, у 13.30 на Старом православном гробљу
Породица БОДИРОГА

2. марта 2019. изгубили смо нашег драгог
и никад непрежаљеног сина, брата и ујака

РАНКУ ПРЕРАДОВИЋУ
1949–2019.

(137/274225)

Од супруге МИЛЕНЕ и синова АЛЕКСАНДРА и БРАНКА
са породицама

Последњи поздрав вољеном оцу

(113/274192)

Вољеном брату Раши

СЛАВИШУ СИБИНОВА
Последњи поздрав нашем драгом

8. II 1977 – 2. III 2019.
Опхрвани болом у неверици опраштамо
се од нашег Славише.
Чуваћемо га од заборава у нашим срцима
док год куцају.

БОДИРОГА РАДОЈИЦИ
1961–2019.
Бол није у речима и сузама, него у души и
нашим срцима у којима ћеш вечно живети.
Ћерка ТИЈАНА, зет ИВАН, унука
ХАНА и ЦЕЦА

БОДИРОГА
РАДОЈИЦА
Чуваћемо те од заборава.
Твоје сестре
БОЖАНА и МАРА
са породицом

Његови ПЕЈАКОВИЋИ: ВЕША, ЉИЉА,
ТАМАРА и НИКОЛА

(156/274264)

(58/2740529

(130/274212)

Последњи поздрав
вољеном брату

РАНКУ ПРЕРАДОВИЋУ

Последњи поздрав нашем

Његови: отац БОГОЉУБ, мајка АНА,
сестра ЈУГОСЛАВА РАНЧИЋ
са породицом и сестра ВИОЛЕТА
(128/274222)

Последњи поздрав драгом

СЛАВИША СИБИНОВ
8. II 1977 – 2. III 2019.

РАШИ
БОДИРОГА
РАДОЈИЦИ
од сестре СТАНКЕ,
зета ВАСЕ, сестричине
МАРИЈАНЕ
и сестрића ЗОРАНА

Ветерани ФК „АТП-а”: ЖАРКО, БАБИЋ,
ПОКРАЈАЦ, ЦАЈА, БОРКО, ФИШЋА, СРЕЈА
БУДИШКА, БУРЧУЛ, ШЉИВАР, ЦВЕЛЕ,
ТЕГЕЛТИЈА, ДАЧА, СЛАВКО, ХАЛЕР, КОЦКА,
ШАРАЦ, ДУПОР, БАБУШ, АУТО ЂУРА, МАРКО,
РАДУЛАЦ, ОРЛИЋ, ВИНКО, МУЈКЕ, ПОП,
СТЕЈИЋ, ДАБА, ВИЦКО и ВЕЛЕ

(129/274211)

(131/274213)

Нашем другу и брату

Последњи поздрав

РАНКУ ПРЕРАДОВИЋУ

Шокирани вешћу о смрти нашег драгог
Славише, опраштамо се са њим, а он ће
остати у нашим сећањима и срцима.

СЛАВИЦА КРЊАЈИЋ

Стриц СТЕВАН МИШКОВИЋ, сестра
ЈЕЛИСАВЕТА ЛАЗИЋ са породицом
и брата РАДОМИР

(59/274052)

(127/274222)

Последњи поздрав
Последњи поздрав нашем драгом

РАНКУ

СЛОБИ
КИТИЋ

РАШИ
Последњи поздрав од пријатеља из Клуба „Тесла”: ЦВИЈЕТИЋА, ПЕРОВИЋА, ГОРДИЋА УЈКЕ,
ПАЈЕ ВУЈИЋА, МУКИЦЕ, ГАЛЕТА, ШУМАДИНЦА,
БИЉЕ и ДРАГАНЕ

Пензионисане
колегинице са дечјег
одељења

(125/274206)

(2/273908)

Последњи поздрав
драгом

РАШИ
од ЖИВКА ЂИНОВИЋА
са породицом
(135/274223)

од ЈОВАНКЕ и ТИМЕ КРЊАИЋ
(11/273932)

Последњи поздрав драгом
Његови: РАДА и ГОРАН ПЕКОВИЋ
(61/274052)

Последњи поздрав поштованом

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

РАНКУ ПРЕРАДОВИЋУ

РАНКУ ПРЕРАДОВИЋУ

Његови ПЕКОВИЋИ: БРАНКО, МИРА
и ЈОВАНА
(60/274052)

РАНКУ ПРЕРАДОВИЋУ
од ВУКОСАВЕ, ИВАНЕ и СНЕЖАНЕ
МИЛОСАВЉЕВИЋ
(14/273938)
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У недељу, 10. марта 2019. године, у 11 сати, на гробљу у Војловици,
одржаћемо четрдесетодневни помен нашој вољеној

СЕЋАЊЕ

МИЛЕНА
МАКСИМОВИЋ
1976–2014.

МИЛИ ФУШТИЋ

Син НИКОЛА,
брат МИЛАН
са породицом,
мама и тата

рођ. Савић
9. VI 1956 – 30. I 2019.
Живиш у нашим мислима, срцима и заувек ћеш остати у њима.
Траг који си оставила у нашим срцима неизбрисив је.
Недостајеш нам...

(138/274228)

СЕЋАЊЕ

Бескрајно ће те волети твоји најмилији: супруг БРАНИСЛАВ, ћерка
ДРАГАНА, зет ДАНИЈЕЛ, снаја ЕВА, унучад ЈОВАНА, МИЉАН и ДУЊА

БОЈАН ГЕНА ГОСТИЋ
13. III 2017 – 13. III 2019.
Душо моја, отишао си без поздрава. Нисмо ни мислили на крај,
већ само о томе колико је наша љубав велика да је ништа не може
надјачати.
Али крај није дошао са твојим одласком, јер се држим твог обећања да нас никад нећеш напустити. Знам да си са нама у сваком тренутку, хвала ти за сву снагу коју ми пружаш, бол за тобом проћи
никад неће, али носим се са тиме онако како морам, због нас и
због наше деце.
С љубављу и поштовањем супруга ЈАСМИНА, син ВУК и ћерка ХЕЛЕНА

(159/274276)

(133/274246)

10. марта навршава се
шест месеци откако није са нама наш вољени

СЕЋАЊЕ

У суботу, 9. марта, у 11 сати, на гробљу у Јабуци дајемо
двогодишњи помен нашем

МИЛЕНА
МАКСИМОВИЋ
Тетка МИЛКА, теча
ВЕНЧЕ и браћа
БОРКО и БРАНКО
с породицама

ПЕТАР ИЛИЋ

13. III 2017 – 13. III 2019.

БОЈАНУ ГОСТИЋУ

Поносни смо што смо те
имали, а тужни што смо
те изгубили. Заувек ћеш
живети у нашим срцима.
Ташта ГОЦА, таст
БРАНКО, шурак
СЛАВЕ, свастика МАЈА
и баџа ГОРАН са децом

Тешко је живети са болом у души, видети те свуда, а
нигде те не наћи.
С љубављу коју смрт не раздваја живећеш вечно анђеле у срцима нашим.
Заувек неутешни: отац САША, мајка ВЕРИЦА, брат
БРАНИСЛАВ, сестра МАРИЈА и баба СТАНКА

(63/274054)

(132/274216)

(161/4805)

7. марта навршава се
шеснаест година откако
није са нама

9. III 2011 – 9. III 2019.

БОРА
ЂОРЂЕВИЋ

1999–2019.

1937–2018.

У неизбрисивом сећању
ВЕСНА и МИЋА ИЛИЋ са породицом
(103/27)

Преминула је наша вољена

БОЈАН ГЕНА
ГОСТИЋ

Живећеш вечно у нашим срцима.
Твоја супруга ЦАЛЕ
са породицом

(139/274228)

Четири године од смрти
моје мајке

2. VII 1990 – 2017.

ЉУБИЦЕ
ПОПОВИЋ
2015–2019.

ИВАНКА БАРАЈИЋ

МИЛОРАД
ПЕТРИЋ

22. V 1937 – 25. II 2019.
Ожалошћени: ћерка ВЕСНА, зет ЛАЗАР, унуке
АЛЕКСАНДРА и МИЛИЦА, зетови САША
и ВЛАДА и праунука ДАНИЦА

Остаћеш заувек у нашим срцима.
Супруга ДАНИЦА и
синови МИМА и ВАСА
са породицама

(115/274194)

(41/274005)

Љубав и сећање на тебе
не умире. Све ми више
недостајеш.
Ћерка НЕВЕНА, зет РАДОШ и унук БОЖИДАР
(9/273927)

СЕЋАЊЕ
13. III 2015 – 13. III 2019.

У болу и тузи опраштамо се од нашег највољенијег
брата

1933–2019.
преминуо је 18. фебруара у Чикагу.
Сахрана је 9. марта на гробљу Лешће у 12.30.

МИКИ
ПЕТРОВИЋ
Вољеном оцу последње хвала. Увек у нашим срцима.

Ожалошћени: сестра АНИКА ПАВЛОВИЋ, браћа
ГОЈКО, РАЈКО и БРАНКО и наша ЦИЦА, породице
ЋУКОВИЋ, ПАВЛОВИЋ, ПОПОВИЋ и РИСТИЋ

БОБАН, БОЦА
и АНАМАРИЈА

(68/274081)

(149/274242)

2. VII 1990 – 2017.

Нека те у тишини
вечног мира прати
моја љубав јача од заборава.
Мама ХИЛДА

За тебе ћу брате плакати док сузе не пресуше.
Заувек део моје душе.
Волећу те до задњег дана живота свог, теби ће
бити посвећен задњи откуцај срца мог.
Нашем вољеном брату Бојану од брата БАНЕТА
и сестре МАРИЈЕ

(62/274053)

(162/4805)

ПОМЕН
7. III 2009 – 2019.

МИЛЕНКО
РАКИЋ МИКА

БЛАЖО Божа ЋУКОВИЋА

БОЈАН ГОСТИЋ
ЂУРО ДОШЕН
ДУШКО

9. марта 2019. на православном гробљу у Црепаји даваћемо шестомесечни помен

Никад непрежаљеној
тетки

Прошле су четири године. С поносом ћемо те
помињати, по добром
памтити и увек волети.
Твоји најмилији
(20/253953)

НАДИ КАРБУНАР
БИСЕРКИ
ЈОВАНОВ

Мајко, почивај у миру, нека ти је вечна слава и
хвала.

БОШКО
са породицом

Твоја деца са породицама

(28/273974)

(86/274120)

Нека те анђели чувају у царству небеском

Последњи поздрав нашем

МИКИ
ПЕТРОВИЋ
БЛАЖИ
ЋУКОВИЋУ
од ЈАКИЈА, ЉИЉАНЕ,
МИЛАНКЕ, ЈОВЕ и БЕБЕ
из Панчева
(111/274187)

МИКИ ПЕТРОВИЋ
Заувек вољен и вечно у мом срцу остаћеш мили
мој.
Твоја љубав РАДА
(147/274242)

Вољеном оцу последње хвала.
Вечно вољен.
БЕЈА са породицом
(146/274242)

МИРОСЛАВ МИКИ
ПЕТРОВИЋ
Заувек ћеш бити у нашим срцима.
ВЕСНА СТОЈАНОВИЋ
с породицом
(148/274242)

МИРОСЛАВ РОКСАНДИЋ
Брат МИРКО са породицом
(155/274257)

Петак, 8. март 2019.
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25

У недељу, 10. марта,
у 11.30, на Новом
гробљу обележићемо
четрдесет дана нашој
драгој

11. марта 2019. навршавају се две године без нашег драгог

СЛАВИЦИ
КЕПИЋ

РАДОВАН КОЈИЋ РАДЕ

ДОБРИВОЈА ПЕШЕВСКОГ
1934–2017.

Бол и туга је велика у
нашим срцима.

Остао је незаборав и дивне успомене!
Недостајеш!
Твоји најмилији: супруга БОЈКА, синови ИВАН и МИЛУТИН,
сестра МИРА и остала родбина

Недостајеш нам.

Супруг МИЋА, син
ЖЕЉКО, ћерка
НАТАША, унук ЛАЗА
и унуке АЊА,
СОФИЈА и ЈОВАНА

(107/274170)

Твоји најмилији
(163/ф)

(43/274009)

СЕЋАЊЕ

РАДОВАН КОЈИЋ
Време пролази, туга остаје.
Увек ћеш бити у нашим мислима.
Породица НОВАКОВ
(112/274189)

У недељу, 10. марта 2019. године, на гробљу Котеж, у 11.30, дајемо четрдесетодневни помен нашем драгом

БИЉАНА ПОПОВИЋ
Прошла је година, туга нам не пролази. Само покушавамо да је надјачамо лепим успоменама на
године и пријатељство са тобом.
Остаћеш заувек у нашим срцима, мислима и
причама.

ВАЛЕНТИНА ГРЕГЕЦ
Рођ. Жига

Твоји најбољи пријатељи: БУБИ, БАЧИК,
ЈЕЦА, МИЦА, ТИНА и ВУЧКО

Једанаестогодишњи помен биће одржан у уторак, 12. марта 2019. године
у 12 сати, на гробљу Котеж.
Супруг ЗВОНИМИР

(69/274032)

(72/)

18. марта 2019. године навршава се година откако ниси са нама, увек вољена и никад непрежаљена

У петак, 8. марта 2019. године, навршавају се две године откада није с нама наш вољени

СРЕТЕНУ ЋАЛИЋУ
ЗОРКА БОЈКОВИЋ

АНТУН ГРЕГЕЦ ТОНИ

С љубављу и тугом супруга МАРИЈА,
син НЕНАД, снаја АСЛАВИЦА и унуци
ВЛАДИМИР и ЗОРАН

Ожалошћени: ћерка БАРБАРА
и супруг ДУШКО

Помен ће бити одржан у петак, 8. марта 2019, у 18 сати, током мисе у Католичкој цркви у Панчеву.
Породица

(46/274021)

(47/274025)

(74/274088)

9. марта 2019. године
навршава се двадесет
девет година откако није са нама наша драга

РАДИСЛАВКА
ДИМИТРИЈЕВИЋ
рођ. Гвозденовић
1950–1990.

Прошло је осам година откако није с нама наш

СЕЋАЊЕ

Нашем вољеном

ЗЕЦ

БОШКУ СРЕТЕНОВИЋУ

МИТАР СТОЈКОВИЋ

26. I 2019 – 7. III 2019.

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

МИРКО

СЛОБОДАН

1975–2003.

1951–2016.
Породица

Њени најмилији
(10/273929)

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

(5/273920)

У нашим си срцима мислима заувек. Наша си
љубав.
Супруга ВЕРА са породицом
(34/273989)

(88/1274123)

У суботу, 9. марта, у 10.30, на Новом гробљу, обележавамо шест месеци без наше драге

Двадесет година сећање
на тебе није прошло

РУЖИЦЕ ВУЈАНОВИЋ

БЕЛА СЕКАЧ

Време пролази, успомене и сећања остају.
Твоји најмилији

Син АНДРИЈА

(94/274143)

(152/274249)

8. марта је пет година без мог млађег брата

ИЛИЈА ПЕШИЋ ЛОЂИНОВ
из Долова
Волим те, туга је у срцу сестре РАДОСЛАВЕ са породицом из Црепаје и Банатског Брестовца.
(77/274100)
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Мојој јединици

11. III 2017 – 11. III 2019.

10. марта 2019.

АНТОНИЈЕ ЈОВИШИЋ

ДАНИЈЕЛИ
МИЛИВОЈЕВИЋ

Две године бескрајног бола и празнине у мојој души никакво време
не може попунити.
Супруг СНЕЖАНА

11. III 1975 – 11. III 2019.

Била си моја нежност, снага, била си ми
све.

МИЛАН БОГИЋ ЛЕМИ

(45/408)

Навршиће се годину дана откада Леми
није са нама.

Туго моја и поносу.

Сећање на наше најмилије

Срећан рођендан.

Породица БОТИЋ

Твоја мама
(6/273922)

(75/274094)

ТМУШИЋ

Вољеној сестри и тетки

У суботу, 9. марта, у 11 сати, даваћемо годишњи
помен нашем вољеном

НАДИ ОДАЏИЋ
Дајемо годишњи помен 9. марта 2019. године, у
10 сати, на Старом православном гробљу.
Празно је и тужно без тебе. Тражимо утеху у лепим успоменама и трајном сећању.

БЛАГОЈЕ

ВЕСЕЛИН

ЗОРИЦА

МИЛОШУ АПОСТОЛОВИЋУ

1988–2019.

2000–2019.

2015–2019.

Постоји љубав коју смрт не прекида и туга коју
време не лечи.
Заувек у нашим срцима.
Твоји: СЛАВИЦА и МАРКО са породицом
и ДУШАН

Твоји: сестра ДАНА и сестрић ИВАН
(54/274040)

Бол и туга не мере се речима, ни временом које пролази....

(17/273934)

већ празнином која је остала после вас.
Мојој вољеној тетки

СЕЋАЊЕ

ХРЋАН

Породица ТМУШИЋ
(32/273966)

Увек си био ту за све
нас. Напустио си нас
16. септембра заувек
драги наш

НАДИ ОДАЏИЋ

СЕЋАЊЕ

ЈОВАНОВИЋ

Хвала што си ме волела. Хвала што си бринула о
мени.
Тужно је без тебе. У мом си срцу остала заувек.

БОБАН

ЈОЦА

1969–1988.

1936–2014.

Неизмерно вас волим и чувам од заборава.

Твој ИВАН, твоја ЦУКИЛИЦА

Мајка и супруга ЈЕЛИЦА

(55/274040)

СЕЋАЊЕ

НАДА
ОДАЏИЋ
Твоја искреност и пажња заслужују наше
вечно сећање.

КОСТА
ЛАЦКОВ

КОЈА
ЈОСИМОВ
У недељу, 10. марта, у
11 сати, излазимо до
твоје вечне куће. Настављамо како си започео и желео.
Увек си са нама.
Твоја супруга
СЛОБОДАНКА,
ЉИЉА, ДРАГАН,
унуке и унуци
(48/274029)

ЖИВОРАД

1936–1989.

1936–1989.

УВек у нашим мислима, заувек у нашим срцима.

(80/274106)

3. марта 2019. године навршило се дванаест година како није са нама наша драга

Син ЗОРАН и ћерка МИРЈАНА
са својим породицама
(39/274000)

5. марта 2019. навршавају се две године
откако нас је напустио наш брат, ујак и
деда ујак

СЕЋАЊЕ
7. III 1988 – 7. III 2019.

МИРЈАНА МИШКОВИЋ
Хвала ти за бескрајну љубав, нежност и доброту коју
си нам пружила.
Твоји најмилији
(57/274046)

9. III 1999 – 9. III 2019.
Чувамо те од заборава.

С поштовањем твоји
пријатељи ДУШКО и
ЉИЉА ВУЈКОВИЋ
(56/274041)

Ћерка ЗАГА и зет
ТОМА ЂУЛИНАЦ

Тата, пре шест месеци отишао си достојанствено као што си
и живео!

БЛАГОЈЕ ТМУШИЋ
Твоји: ДРАГА, ДРАГАН,
РАДИЦА , АЦА и ДАЦА

(42/274008)

ИШТВАН
КУЗМИЋ

СТОЈАН

Заувек сте бол у нашим срцима.
МАРИЦА, БИЉА, МАЈА, НЕБОЈША, СТЕФАН и ВАЊА
(21/273954)

Двадесет пет година
те нема, а ту си? Живиш у нама!

ГОДИШЊИ ПОМЕН

(64/274057)

ЛАЗИЋ

НЕНАД

РАДМИЛА

Ћерка ЉИЉА

Увек ћеш живети у
нама и никада те неће заборавити сестра
ИРЕНА, сестрић ДЕЈАН, сестричине РЕНАТА и ТАЊА са породицама

(49/274029)

(29/273977)

КОЈА
ЈОСИМОВ
Недостајеш...

СЕЋАЊЕ

ИВАН ПОПА
9. III 2004 – 9. III 2019.

Син ДУШАН
(98/274151)

МИРЈАНА
ЗАРИЋ
Породица ЗАРИЋ
(73/274092)

ДУШАН
ВЕЛИЧКОВИЋ
18. VII 1939 – 12. III 2012.
Остале су најлепше
успомене.
Твоји најмилији
(33/273985)

Петак, 8. март 2019.

Обавештавамо родбину и пријатеље да се у недељу, 10. марта 2019. у 11 сати, на гробљу у
Омољици, одржава четрдесетодневни помен
нашој драгој

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
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Пола године ниси са нама наша вољена

Мом супругу

прим. др МИРЈАНА
БАРЈАКТАРЕВИЋ

ЛОЗЕНИ БАРАЈИЋ
Најдража наша, недостајеш нам све више, док
Те са великим болом и поносом носимо у нашим срцима.
Желимо Ти вечни мир и рајске вртове.

анестезиолог-реаниматор

Супруг ПЕТАР, ћерке ДАНИЈАЛА
и ДРАГАНА и син МИЛАН с породицама
и унук ЛУКА и унука ДУЊА

Твоји најмилији

(23/273963)

(27/273970)

Прошло је шест месеци откако није са нама наша драга мама – мајка

ГРОЗДИМИРУ
МИЛИВОЈЕВИЋУ

Четрдесет дана је прошло, а сећања још увек навиру на срећном детињству и дивном дружењу
са Ниџом

18. III 2018 – 18. III 2019.

Мој бол је превелик за незаборав наше
Данијеле и тебе.
Твоја супруга

МИРОСЛАВ
ЈУРИЧАН

НАДЕЖДА НАДРЉАНСКИ

2003–2019.

Твоја СОФИЈА

(7/273922)

НИКОЛА РОКНИЋ НИЏА

У суботу, 9. марта, у 10.30, даваћемо помен на
Старом православном гробљу.
Памтимо је с љубављу и тугом.

9. марта 2019. навршава се година од када није
са нама наша драга

Почивај у миру.
ЈОВИЦА

Ћерка МИРЈАНА и син САВА са породицама
(81/274110)

(13/273937)

Родитељи моји, нисте заборављени

(26/273967)

Годишњи помен нашем драгом супругу, оцу и деки

Поводом четрдесетодневног помена

ЧОБАНИН
МАРИЈА ПРЕДИЋ

БРАНКО МАРИЋ

ЂОРЂЕВ МИЛЕТУ

Ћерка СЛАЂАНА с породицом

Претешку бол и тугу делили смо заједно, ниси издржао толики терет и напустио си нас пре годину
дана.
Ми ћемо са поносом да те памтимо и чувамо од заборава.
Твоји: супруга ЗОРАНА и син ДРАГАН
са породицом

(1/273006)

(102/274129)

ЉУБИЦА

ЂУРА

1996–2019.

2002–2019.

Драга пријо

У 11 сати посетићемо њену вечну кућу и положити цвеће, сећајући се лепих дана проведених с
тобом, речи колико нам недостаје.

МИЛИЦА, БРАНКА
и МИРЈАНА

Воле те твоји најмилији

(25/273965)

(16/273940)

СЕЋАЊЕ

14. марта навршава се
година од смрти брата и
ујака

ВОЈА
КРУНА
АНТАНАСИЈЕВИЋ ПЕТКОВИЋ
четири године

СВЕТЛАНА ДРАКСИН
Недостајеш...
Када би могла да нам се вратиш...
Супруг СВЕТИСЛАВ и ћерке ВИОЛЕТА
и БОРИСЛАВА са породицама
(19/273948)

Тужним данима годишњица растанка и недоживљених рођендана сећамо се наших чланова породице

БУЦУ

Чуваћемо вас од заборава свакога трана а сада
сте нам само успомена.
Сестре ВЕСНА и ЉИЉАНА с породицама

СВЕТЛАНА
ДРАКСИН
прошла је година без
твог присуства, али ти си
и даље са нама, у нашим
сећањима и успоменама.
Пријатељ БАТА
и СЛАВИЈА

десет година

ЂОРЂЕВ
МИЛЕ

(18/273611)

БЛАГОЈЕ
КОСТАДИНОВИЋ
1932–2019.
Нема те четрдесет дана
са нама, али те споменемо сваки дан и не дамо те забораву никада.
Твоја супруга ВЕРА
и снаја АЛЕКСАНДРА
са децом
(99/2741539

9. марта навршава се
четрдесет тужних дана
откад није са нама наш
тата и деда

Вољени се никад не заборављају. Остају у нашим срцима.
Твоја ДАДА и твој ГОГА
(15/273939)

(87/274121)

Сећање на драге родитеље

БУГАРИН

ГОРДАНА
ГАШПАРЕВИЋ
1957–1999.

АЛЕКСАНДРА МАРИЈЕ

ПЕТРА

Њихови: ТАША, УНА и ПЕТАР те ТАЊА,
ЛУМИНИЦА и БИЉАНА с породицама
(22/273961)

ЗЛАТИНКА

КОСТА

2015–2019.
2006–2019.
Заборав не постоји.
Кћерка СЛАВИЦА и син БОЖА са породицама/
(145

Љубав и сећање никада не бледе.
Ћерка САШКА
и сестра МИРЈАНА
са породицама
(44/274011)

БЛАГОЈЕ
БЛАГОЈЕ
Постоји љубав коју смрт
не прекида и туга коју
време не лечи.
Ћерка ОЛГИЦА
са децом
(101/274153)

Драги тата, тужни смо
што смо те изгубили, а
поносни што смо те
имали. Заувек ћемо те
памтити по твом племенитом срцу.
Ћерка ЦАЦА
са породицом
(100/274153)
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ИНФО/ЗАБАВА

Петак, 8. март 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

СКАНДИНАВКА

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ
Полицијска управа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
Полицијска управа – централа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325-100
Ватрогасна служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
Хитна помоћ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194, 345-369
Тачно време . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
Телеграм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1961
Пријава сметњи телефона . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19771
Центар за обавештавање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1985
Информације о телефонским претплатницима . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11811
Општа болница . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-900, 306-400
Очна болница . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316-054, 315-228
Дом здравља . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309-200
Телефонско саветовалиште Центра за превенцију . . . . . . . . . . . . . 313-349
Стоматолошка поликлиника . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 513-338, 312-847
„Хало” за здраву бебу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011/3237-357, 3237-358
СОС телефон за жртве насиља у породици
бесплатни позиви 9–19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-100113
СОС дечја линија „Број за проблем твој”
бесплатни и поверљиви позиви, 0–24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-123456
Патронажна служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331-495
Ветеринарска станица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345-688, 344-821
Служба санитације . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-148
Одржавање станова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304-932
ЈКП „Грејање” (централа и димничарске услуге) . . . . . . . . . . . . . . 315-400
Диспечер „Електровојводине” – кварови . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-220
Диспечер „Електровојводине”– централа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315-020
Водоснабдевање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-161
ЈКП „Водовод и канализација” – кварови . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .377-450
ЈП „Србијагас” (кварови и пријава стања) . . . . . . . . . . .2155-350, 351-208
ЈП „Србијагас” (рекламације) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2155-359, 2155-351
Лифт-сервис . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-013, 348-547
Шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 063/248-104
Паркинг-сервис . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-398
Железничка станица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-111, 345-655
Беовоз – информације . . . . . 011/3370-031, 011/3370-032, 011/3370-048
АТП – информације . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2518-570, 2510-455
Градска управа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-830
Пијаца . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-687
Културни центар . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440-940
Градска библиотека . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314-455
Народни музеј . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342-666
Дом омладине . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311-315
Телевизија Панчево . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-492
Туристичка организација Панчево (ТОП) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-366
АМСС Панчево . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 069/870-18-64
Помоћ на путу и шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 065/987-27-24
ЈКП „Зеленило” – дежурна погребна служба . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-958
Комунална полиција . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013/347-492, 013/308-835
Секретаријат за инспекцијске послове Градске управе . . . . . .013/354-354
Систем 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-948; СМС: 065/866-25-00

//////

СИМБОЛ МОГУЋДЕО
ЖЕНА ИЗ
НОСТ ЕЛЕКТРО- АВАРСКОГ
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ГРЧКИ
ПЛЕС
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УКРШТЕНИ СЛОГОВИ
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ВОДОРАВНО: 1. свирач на глиненом музичком инструменту, 2. хаљина Индијки – украси, орнаменти, 3. снежни човек с Хималаја –
лична заменица, 4. диригенткиња Панчевачког српског црквеног
певачког друштва, 5. показна заменица – град у Грчкој северно од
Атине, 6. наша некадашња глумица (Ита) – слово старословенске
азбуке, 7. подстицати речима.
УСПРАВНО: 1. инсект сличан пчели – ветеринарска медицина,
2. успешно напредовање у служби, животни пут – голо, обнажено,
3. јапанска копнена миља – додиривати – ауто-ознака Ваљева,
4. удубљење у зиду – приморски крај, приморје (итал.), 5. планина
у Босни и Херцеговини – копати, риљати.

Будите опрезни, поготово ако будете имали нове сараднике или
пословне партнере. Поново ће
бити актуелни неки стари проблеми на које сте давно заборавили. Имаћете и прилику за додатни посао, што ће вам и те како увећати буџет.

Близанци

Стрелац

(21. 5 – 21. 6)

(22. 11 – 21. 12)
Не спавате с разлогом. Крајње
је време да донесете битне одлуке. Ово није период за велике
дилеме и сажаљивост, али ни за
спутавање себе. Ипак је у игри
ваш живот. Партнер пружа и више подршке него што сте очекивали.

Рак

Јарац

(22. 6 – 22. 7)

(22. 12 – 20. 1)
Ризикујте, коцкајте се и успећете. Не одбијајте помоћ пријатеља
и немојте да вам буде непријатно, то ће бити на обострану корист. Могућ је пут. Ви сте као
стари пањ – мука је док се не запали, а онда гори и не да се угасити.

Лав

Водолија

(23. 7 – 22. 8)

(21. 1 – 18. 2)

Колико год да се бојите самоће,
ви једноставно радите све да
останете сами. Пазите да не пропустите прилику за једну дивну
везу испитујући нечије стрпљење. Пословни живот је у благој
стагнацији, али већ крајем седмице крећете у акцију.

Играте на све или ништа. Таман
када су помислили да сте се предали, ви као феникс устајете из
пепела. Заборавите на страх, постојите само ви и ваша будућност. Дуго сте се ломили, сада је
тренутак да покажете колико волите.

Девица

Рибе
(19. 2 – 20. 3)

Болови у зглобовима, мање вртоглавице, прехладе... Имунитет
вам је скоро на нули. Верујете
људима, али сте и склони шпекулацијама. Још само када бисте
знали да ћутите... Не залећите се
ове седмице ма колико добро и
сигурно све изгледало.

Претерано ангажовање око људи помало вас је исцрпело. Делујете смотано и нежно, али људи заборављају да је и пирана
риба. Покажите зубе. Затворите
своја дуговања. Емоције су вам
уздрмане недавним познанством.

СУДОКУ
9

4

3

1
8

3

5
5

2

25

///
26

(23. 10 – 21. 11)

(23. 8 – 22. 9)

12

13

Шкорпија

(21. 4 – 20. 5)

1

2

3

4

5

2

4

9

27

28
29
ВОДОРАВНО: 9. град у Хрватској, 10. староиндијски еп, 11. епски
песник, 12. заробљеник, 13. спокој, тишина, 14. понос, 15. узвик за
дозивање, 16. парадајз дугуљастог облика, 17. основна поставка,
принцип (мн.), 21. наметање својих ставова, уплив, 22. име књижевника Дучића, 23. показна заменица, 24. град у Русији у области Урала, 25. градић у Данској, 26. баруштина, мочвара, 27. народни назив
за драги камен, 28. казивати, служити се говором, 29. непознат (стр.).
УСПРАВНО: 1. град у Немачкој, 2. дрвена грађа, 3. владар у емирату, 4. хемијски премаз, 5. основна јединица (скр.), 6. заваривач,
7. личност из приповетке Лазе Лазаревића, 8. главни град Марока,
12. лака, мека тканина за хаљине, 14. дан у недељи, 16. осећање,
18. складно грађен мушкарац, 19. украсна биљка белих цветова,
20. некадашњи каратисти, браћа Илија и Владимир, 21. сазвежђе
северног неба, 23. теолог, мудрац (турц.), 25. делови хектара,
27. лична заменица.
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РЕШЕЊА – Скандинавка: Сампрас, творови, рр, етар, а, спорт,
туторка, улаз, ак, сокна, и, „Власт”, к, отпор, ас, Љиља, рапидан,
Отава, ч, каро, ти, аристон, настава. Укрштеница: Бјеловар, „Рамајана”, епик, роб, мир, дика, еј, пелат, начела, утицај, Јован, та,
Орск, Алс, рит, алем, говорити, анониман. Судоку: 597284613,
432916758, 816375294, 243561879, 761893425, 985742361,
354127986, 628459137, 179638542. Анаграм: Миленко Павлов.
Укрштени слогови: окариниста, сари, шаре, јети, ти, Вера
Царина, те, Тиви, Рина, јери, наговарати.
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Можете очекивати једну динамичну седмицу, пуну пословних
контаката и састанака који могу
резултирати добрим и исплативим пројектима. Све некако ради за вас. Могућа је понуда да
промените посао, али савет је да
не журите с тим.

Бик

Пут који већ дуго планирате не
одлажите без стварно доброг
разлога. Примамљива понуда од
пословних сарадника може вас
коштати каријере. Будите мудри
и гледајте мало даље. Избегавајте дружење са особама које су
заузете.

ЛИЧНА
ЗАМЕНИЦА
СИМБОЛ
ТАНТАЛА

БОЈА У
КАРТАМА

НАШ КОМИЧАР

2

(23. 9 – 22. 10)

Смањите свој занос, јер није све
онако како се вама чини. Ментално сте нестабилни и реагујете
сувише исхитрено. Победите свој
страх и упустите се у ризик, јер
ће вам се исплатити. Поново су
актуелни стари контакти. Искористите их.

ЉИЉАНА
ОДМИЛА
СИН КРАЉА
ПРИЈАМА (мит.)

СИМБОЛ
АРСЕНА

Вага

(21. 3 – 20. 4)

Напета ситуација у породици и
проблеми с млађим члановима
доносиће вам честе изливе беса
и губитак стабилности. Водите
рачуна да се то не пренесе и на
посао. Некад је најбоље пустити
да све прође и да се реши само
од себе.

ДИВЉИ
ПЕРШУН
ЗМИЈА ОТРОВНИЦА

МЕСТО
ЗА
УЛАЖЕЊЕ

ПРЕДЛОГ
УЗ ДАТИВ

Ован
Овнови у вези или у браку имаће
повремене емотивне успоне и падове, али и честе свађе с партнером. Пословни живот је много
сређенији и стабилнији, па можете очекивати померање на лествици, али и мањи новчани добитак.

ГОРЊИ СЛОЈ
ВАЗДУХА
ГРАЂ.
МАТЕРИЈАЛ

ДВА ИСТА
СУГЛАСНИКА

УКРШТЕНИЦА
1

ХОРОСКОП

29

ФОТО-РЕПОРТАЖЕ

Петак, 8. март 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО „МАКСИМОВИЋ” ЗА ПРИМЕР

У МЛЕКУ ИПАК ИМА „КАЈМАКА”
Да у сточарству има проблема,
одавно се чује са свих страна.
Али има и другачијих примера. И то у нашем непосредном окружењу.
Једна од најузорнијих фарми крава на овим просторима
је она у власништву тридесетседмогодишњег Мирка Максимовића из Новог Села.
Последњих петнаест година
он се бави узгојем крава и успева да пронађе најбољи баланс
између трошкова и прихода.
И, што је важно, каже да веома воли оно што ради.
За успех су, истиче, подједнако заслужни чланови његове породице и радници које је
ангажовао.
Фарма крава која захвата простор од неколико хектара на
улазу у Ново Село с леве стране, гледано из смера Панчева, постоји више деценија, а
у последњих дванаест година
успе шно ра ди под на зи вом
Поро дич но
га здин ство
„Максимовић”.
Главни стручњак, менаџер,
ветеринар и све што треба како би четиристо крава давале
најквалитетније могуће млеко, јесте тридесетседмогодишњи Мирко, који руководи уи-

прошле године у заслуженој
пензији.
Мир ков пут до успе шног
предузетника почео је отприлике овако: након средње пољопривредне школе 2002. године запослио се као ветеринарски техничар на фарми, тада у власништву локалног пољопривредног комбината, а убрзо је постао руководилац. Међутим, две године касније овај
вредни и амбициозни Новосељанин одлучује се на смео корак, веома смео за једног безмало голобрадог тинејџера –
да крене у самосталан бизнис.

Не каје се
– Лакше ми је било да то радим
код куће, нарочито зато што
сам се осећао способним за све
изазове које носи узгој крава.
Напомене ради, родитељи нису
имали везе с тим, иако смо поседовали класично газдинство,
па сам отуд још као мали заволео животиње. Но то ме није
предодредило да се упустим у
немирне воде сточарства, већ
сам се једноставно пронашао у
том послу. Почео сам буквално
од једне краве. И ништа ми није тешко, па ми, рецимо, штала
никад није смрдела, већ увек
мирисала. Притом, имао сам и

Фарма броји око 400 крава
млека. Како би увећао стадо,
узео сам и кредит, а интересантно је да сам средином тих
двехиљадитих јунице плаћао до
две хиљаде евра, у време када
је ланац земље у Новом Селу
коштао око 700 евра. А сада је

сати, а након чишћења фарме
и муже следио је одлазак на
њиву и увече опет штала. Недостајала им је и адекватна механизација, па је требало позајмљивати и довијати се на
разне начине. Ипак, прекретница се догодила 2007, када је
газдинство достигло ниво од
40 крава музара и 30 јуница.

Важни су добри радници

Власник Мирко одлично зна сваки сегмент посла
граним тимом од једанаесторо радника. Несебично му помаже и три године млађи брат
Никола, пре свега око послова обрађивања петсто ланаца
земље. Донедавно их је у стопу пратио и отац Стева, од

изграђене контакте са откупљивачем млека – фирмом „Имлек”,
која ме је стимулисала да озбиљније уђем у ову авантуру. И тако, уз њихову помоћ, добио сам
пет стеоних јуница, које сам
убрзо отплатио кроз испоруке

земља десет пута скупља, али
не кајем се, јер, подвлачим: ово
највише волим да радим – почиње причу Максимовић.
У почетку је, ако се не рачуна очева помоћ, све било у његовим рукама – устајало се у 5

– До тада смо били кооперанти Земљорадничке задруге „Миленијум”, којој је припала и
фарма комбината у којој сам
некад радио. Они нису били
заинтересовани за тај посао, па
су одлучили да нам издају у
закуп објекте и својих 70 грла.
Тако смо дуплирали број. Три
године касније добили смо понуду да све то откупимо. Уз гаранцију „Имлека”, узели смо
кредит банке и без хипотеке, а
након седам година све је отплаћено. У међувремену смо
ширили производњу и куповали механизацију, а захваљујући улагању у генетику и репродукцију, стадо смо увећали на
400 грла и у том броју нашли
неки оптимум. Пласирамо искључиво млеко, али планирамо и тов јунади – каже успешни узгајивач из Новог Села.
Можда је и најважније то
што је млади предузетник темељно прошао сваки сегмент
производње и то силно искуство му врло добро дође, јер
лако може да контролише цео
про цес. Нео п ход но је и да

КОНАЧНО ДОКАЗ: РЕДАК ВОДЕНИ СИСАР УСЛИКАН У БЛИЗИНИ БРЕСТОВЦА

Чувари најзад „уловили” видре!
Током редовног обиласка терена чувари Парка природе Поњавица у петак, 1. марта, запазили су две видре надомак Брестовца, на локацији познатој
као Шест топола. Запослени у
ЈКП-у „Зеленило” (управљачу
поменутог добра) тако су, након дужег времена, увребали
прилику да усликају ове ретке
животиње, које су убрзо регистровале присуство човека и
следећег секунда нестале у води. На срећу, чувари су успели
да их овековече.
На тај начин, упркос сумњама многих, доказано је постојање малобројне врсте у поменутом водотоку, чиме се потврђује теза да је Поњавица
довољно чиста, као и да поседује рибљу фауну која омогућава опстанак ових водених
сисара.
Директор ЈКП-а „Зеленило”
Данило Бјелица ово види као
одличан знак и додаје да је у
претходном периоду то градско
предузеће имало низ акција у
поменутом смеру, попут чишћења водотока од отпада и кон-

Поњавица довољно добар дом за њих
тролисања раста трске, а с пролећа је у плану и порибљавање.
– Све наше активности усмерене су ка очувању и унапређењу ове оазе. Стога апелујемо на
локално становништво и све оне
који бораве на Поњавици да
својим опхођењем према природи допринесу очувању њених
вредности – акцентује Бјелица.
Када је реч о видри (лат: lutra lutra), то је строго зашти-

ћена врста и налази се на списку „Црвене књиге флоре и фауне Србије”. Она је осетљива
на загађење водотока и еутрофикацију – цветање које настаје као одговор екосистема
на повећање количине природних или вештачких супстанци
у води, што може узроковати
помор рибе и страдање њене
млађи. С тим у вези, поменути
во де ни си сар је ин ди ка тор

побољшања квалитета воде у
Поњавици, нарочито зато што
последње анализе показују да
у њој нема тешких метала.
Видра припада породици куна и прилагођена је животу у
слатководним стаништима. Веома је брз и вешт пливач, тело
јој је покретно и гипко, а спретан је ронилац, па може дуго
да се задржи испод површине
воде.
У пи та њу су пла шљи ве
животиње, које лове ноћу, и
то рибе и ситне грабљивице, а
за хватање плена им служе
оштри и сна жни зу би. Дан
углавном проводе у јазбинама. Често обележавају и контролишу своју територију, а у
потрази за храном прелазе велике раздаљине.
Видре испуштају карактеристичан крик када су љуте.

Страну припремио

Јордан
Филиповић

власник непрекидно буде на
фарми, понекад и 24 сата у
континуитету, будући да другачије посао не може да буде
рентабилан.
– Срећа је да смо затекли и
добре раднике, које замењујемо само када оду у пензију. С
друге стране, веома смо задовољни и сарадњом са откупљивачем млека, јер, по мом мишљењу, „Имлек” је најозбиљнија компанија у својој бранши у окружењу. Чак се може
рећи да су нас, као и многе,
спасли 2012. године у време
катастрофалне суше и афлатоксина – и финансијски и кроз
анализе. Млеко нам плаћају
сваког месеца и, с државном
премијом, по литру износи 50
динара. Када је реч о држави,
оно што највише чекамо је отварање независне лабораторије,
након чега би ваљда коначно

предност имале фарме које улажу у квалитет свог производа.
Илустрације ради, како бисмо
што више подигли тај ниво, само за прање, убрусе и остало
ме сеч но по тро ши мо и до
350.000 динара, а где је тек
улагање у генетику и семена.
Насупрот томе, половина фарми то не ради, али добија исту
откупну цену – наводи млади
узгајивач.
Било би лепо да се овде најзад вреднује квалитет, али у
сваком случају, Максимовић
од сточарства неће одустати,
поред осталог и зато што је
схватио како се од (производње) млека може „убрати кајмак”. Штавише, велики су изгледи да ће му се у перспективи придружити и дванаестогодишњи син Никола, бар према
садашњим афинитетима. И онда, ко им шта може...

АКЦИЈА „ПАНЧЕВЦА” И УДРУЖЕЊА „ЉУБИМЦИ”

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

Шмекер
Умиљати петомесечни мешанац, навикнут на стан или кућу, много воли људе,
псе и мачке, а пристаје и на поводац.
Малишу је пре више од месец дана
ударио аутомобил, када је сломио ногу,
али се у потпуности опоравио.
Овај црнооки шмекер је вакцинисан
и очишћен од унутрашњих и спољашњих паразита, а све друге информације могу се добити на број телефона
062/370-393.

Слаткиши из Јабуке
Пре неколико вечери у једној јабучкој улици, покрај пута, пронађена су четири прелепа штенета, који изгледају
као да у себи имају гена ретривера. У међувремену су
добили таблетице против глиста, храну и привремено склониште, али су и даље веома
близу канала и опасног коловоза.
Ови преслатки мужјаци,
краткодлаки Белко и Жућко, као и два неодољива чупавца, иду за људима и, нажалост, могу да настрадају на овој рискантној локацији.
Све информације могу се добити на контакт-телефон
064/217-48-80.

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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СПОРТ
ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ У ВЕСЛАЊУ
НА ЕРГОМЕТРИМА

ШАМПИОНИ С ТАМИША
Велика борба водила
се између клупских
другова Милоша и
Михајла
Нова такмичарска сезона у
веслању почела је Првенством
Србије на ергометрима, које
је одржано прошлог викенда
у Зрењанину. У великој конку рен ци ји за па жен успех
остварили су и чланови ВК-а
Тамиш, које је предводио тренер Милан Смилић.

шам пи он Ср би је Ми хај ло
Атанацков.
Мотивисани добрим наступом својих клупских другова, млади веслачи Тамиша
остварили су своје најбоље
резултате на ергометрима.
Сребрну медаљу у конкуренцији студената освојио је Милош Обреновић, али највећи
напредак показали су: Игњат
Радовановић, Лука Анђелковић, Марко Врховац, Немања Бадрљица, Андрија Ранковић, Вук Милосављевић и

Петак, 8. март 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

ПОГЛЕД ПРЕКО МРЕЖЕ

ОКОНЧАН СУПЕРЛИГАШКИ САН
Одбојкашице Динама
поражене на Убу
Борац изгубио од
Младеновца
Још једна одбојкашка сезона у
Србији полако се ближи крају.
Истина, оно најбоље и најузбудљивије, борбе за титулу шампиона, тек следи, али много
тога је познато већ сада. Извесно је, на пример, да се од јесени у нашем граду више неће
играти суперлигашка одбојка.
„Лавице” нису успеле, а није
ни Борац...

Опроштај после 15 година

У трци сениора за лаке веслаче најзанимљивија борба
водила се између клупских
другова Милоша Станојевића и Михајла Атанацкова.
По го ди на ма и ве слач ком
стажу старији и искуснији
Милош победио је у овом
дуелу, и то с државним рекордом од шест минута, једа на ест се кун ди и че ти ри
стотинке. Сребрну медаљу је
освојио Михајло, који је још
једном показао репрезентативни квалитет.
– Честитам Станчету на победи. Било је велико задовољство веслати поред њега
у овако важној трци, јер то
посебно мотивише, а уз громогласно навијање с трибина постигли смо своја најбоља времена – рекао је вице-

Милан Уверић. На Првенству
Србије дебитовале су Мартина Герстнер, Теодора Дангубић, Анђела Зенг и Марта
Станчић, које су заузеле пето
и шесто место у конкуренцији дублова.
Посебну пажњу на такмичењу привукли су ветерани,
који су измамили многобројне аплаузе публике. Чланови
Тамиша Јован Опачић, Александар Вучковић и Бранислав
Лалић, који су се с много ентузијазма припремали целе
зиме, остварили су одличне
резултате у својим категоријама и освојили најсјајније
медаље.
У укупном пласману Веслачки клуб Тамиш је заузео
четврто место у Србији и прво у Војводини.

IN ME MO RI AM

Душан Патић Факси
У четвртак, 28. фебруара, Панчевом је прохујала тужна вест
– умро је Душан Патић Факси. Отишао је највећи. Легенда панчевачког и југословенског рукомета преминула је у
86. години.
Рукометом је почео да се бави као гимназијалац, у тек основаном РК- у „Динамо”, и то на
позицији голмана. По доласку
Звонка Маленића у клуб, 1948.
године, Факси прелази на место првог нападача и тада најављује каријеру најуспешнијег рукометаша Панчева.
Од лета 1948. до маја 1958. године, када је велики рукомет званично престао да се игра, Патић је одиграо 207
утакмица за „Динамо”, а постигао је 750 голова. С „Динамом” је освојио шампионске титуле 1955. и 1957. године.
Факси је био члан репрезентације Југославије која је на
четвртом Светском првенству у Немачкој, 1955. године,
заузела пето место. По одлуци свих светских стручњака
Факси је те године проглашен за најбољег играча на свету. За репрезентацију је одиграо шеснаест утакмица и постигао четрдесет један гол.
После гашења великог рукомета Патић је наставио да
се бави омиљеним спортом, али на малом терену. Каријеру је завршио после двадесет година активног бављења
рукометом, а укупно је за „Динамо” одиграо 511 утакмица и постигао је 1.735 голова.
Старијим поклоницима великог рукомета остаће у сећању по сјајним дриблинзима и неухватљивим шутевима.
За резултате постигнуте у развоју рукометног спорта
Факси је 1962. године добио Октобарску награду Панчева, а 2001. је проглашен за најбољег спортисту двадесетог
века у нашем граду.
Паралелно с рукометом, завршио је Правни факултет
и бавио се адвокатуром.
Душан Патић Факси сахрањен је на Старом православном гробљу. Нека му је вечна слава и хвала за све што је
учинио за развој и напредак панчевачког спорта.

После петнаест узастопних сезона у најјачем рангу, у којима
је нашу земљу представљао и у
европским такмичењима и у
којима је чак три пута играо у
фи на лу на ци о нал ног ку па,
Женски одбојкашки клуб Динамо испао је из елитне групе
српских клубова. До краја трке за бодове остала је још једна рунда, али коначан исход
познат је већ сада.
Панчевачке „лавице” су прошлог викенда гостовале на Убу,
где су од истоименог домаћина изгубиле с 3:1, по сетовима
25:23, 23:25, 27:25 и 25:19.
Овим поразом је угашена свака нада да Динамо и у овој сезони може изборити опстанак.
Штета, јер није све морало да
буде тако. Иако су се прилично
мучиле на почетку сезоне, „лавице” су у финишу првенства
постале озбиљна екипа, која свакако заслужује место у елити.
Ипак, неке сумњиве, али и недоказиве радње, нетипичне за

одбојкашки спорт, умногоме су
утицале на коначан расплет у
Суперлиги. Догађало се много
„случајности”, и то скоро увек
на штету клуба из нашег града.
Било како било, Динаму је
остало да одигра још једну суперлигашку утакмицу, и то против Клека. Када се дефинитивно буде спустила завеса на ову
неуспешну сезону, пред руководством клуба биће озбиљан
изазов. Јер, није смак света ако
се испадне из лиге, много је
важније направити озбиљан
план и програм, добру реорганизацију колектива и покушати да „лавице” у првој лиги
играју само једно лето. Да се
експресно врате у елиту, тамо
где им је и место.

Наредног викенда неће бити пр вен стве них ис ку ше ња
због играња финала Купа Срби је. Су пер ли га шка за ве са
за Ди на мо би ће спу ште на
16. марта.

Ипак задовољавајућа
сезона
Иако му то није био примарни
циљ ове сезоне, Одбојкашки
клуб Борац се изненада нашао
у прилици да се бори за место
број два у Првој лиги и тако
покуша да се кроз бараж домогне елите. Одлучујући је био
меч пре десетак дана, када су
Старчевци на свом терену изгубили од Ниша...
После изгубљене прилике Борац је прошлог викенда уго-

стио Младеновац, од кога је
такође изгубио са 2:3, по сетовима 26:28, 17:25, 25:19, 25:20
и 13:15.
Тренер Душан Јовић на почетку утакмице шансу је пружио играчима с мањом минутажом, јер овај меч није имао
резултатски значај. После вођства гостију од 0:2 у игру су
ушли најискуснији првотимци
Борца, успели су да изједначе
на 2:2, али за коначни преокрет није било снаге.
Било како било, Борац је и у
овој сезони показао да спада у
ред најбољих клубова у Србији, јер је, иако је остало још
једно коло до краја трке, обезбедио треће место на прволигашкој табели.

ПОЧИЊЕ ПРВЕНСТВО И У НИЖИМ ФУДБАЛСКИМ ЛИГАМА

„БУБАМАРА” КРЕЋЕ С ЦЕНТРА
Љубитељи фудбала у Панчеву
и околини дочекали су својих
пет минута. После дуге зимске
паузе наредног викенда почиње пролећни део шампионата
и у нижим фудбалским лигама. Очи поклоника најважније
споредне ствари на свету биће
уперене у Железничар и Динамо 1945, који су током јесењег
дела Српске лиге „Војводина”
остварили завидне резултате.
Оба представника нашег града у првом пролећном колу
играју у гостима.
– Задовољан сам како смо
одрадили припреме. Током зиме смо знатно изменили играчки кадар, а завршне припреме
у Будви искористили смо, поред доброг рада, да се боље
упознамо и да направимо јединство у тиму. Мислим да
смо успели у томе. Што се тиче првенства, у пролећни део
улазимо неоптерећени резултатима. Налазимо се у сигурној зони, па ћемо покушати да
дајемо шансу млађим играчима, који треба да се кроз рад и
утакмице издигну и да буду

окосница тима за наредни период. У првом колу гостујемо
у Старим Бановцима. Домаћин
је оптерећен императивом победе, а ми ћемо покушати да
будемо лукави и да остваримо
добар резултат – рекао је Горан Мрђа, шеф стручног штаба Железничара.
Током зиме су вредно радили и првотимци Динама 1945.
– Имамо нов, подмлађен тим,
а самим тим и другачију визију клуба. Припреме су протекле у најбољем реду, све што
смо планирали, и остварили

смо. Спремни дочекујемо почетак пролећног дела. Екипа
је млада, амбициозна, жељна
доказивања. Баш као и ја. Све
су то момци од деветнаест-двадесет година, који су спремни
да дају свој максимум на свакој утакмици, али и да буду
будућност панчевачког фудбала. У првом колу гостујемо у
Новој Пазови, где желимо да
остваримо позитиван резултат
– рекао је Душан Ђокић, први
тренер Динама 1945.

Наредног викенда се наставља и трка у Омладинској лиги Србије. Екипа Динама 1945,
коју предводи тренер Кристијан Стојанов, дочекује јесењег
првака, новосадску Војводину.
Ово такмичење се први пут
одржава у Панчеву ове сезоне,
па љубитељи популарне „бубамаре” у нашем граду треба да
подрже панчевачку фудбалску
младост.
Утакмица се игра у недељу,
10. марта, од 11 сати.

ДИ НА МУ ТРО ФЕЈ КУ ПА
ЈУ ЖНОГ БА НА ТА
Финале Купа јужног Баната одиграно је у суботу, 2. марта, у Алибунару, а за трофеј су се борили
Динамо 1945 и Вршац.
После боље игре победу су извојевали момци које предводи
тренер Душан Ђокић. „Брзи воз”
је славио с 1:0, а гол одлуке постигао је Славен Јуриша.

ЗИМСКА ЛИГА У РАГБИЈУ

БОРЕ СЕ МАЛИ „БОРЦИ”
Трећи турнир Зимске лиге у
рагбију за петлиће и пионире

одржан је у недељу, 3. марта, у
Старчеву.

У конкуренцији петлића победила је београдска Црвена
звезда, а друго место је припало малишанима из старчевачког Борца.
– Април ће бити резервисан
за утакмице Купа Србије, а 11.
маја Старчево ће бити домаћин
утакмице Лиге Европе између
репрезентација Србије и Словеније. У предигри овог меча
организоваћемо завршни турнир за петлиће и пионире и надамо се да ће Борац славити и
освајање Купа Србије – рекао је
Радивој Ћосић, један од тренера старчевачких рагбиста.

На прошлонедељном надметању конкуренција у категорији пионира била је дупло већа,
јер се такмичило осам екипа.
У мечу за прво место Борац је
савладао Црвену звезду, али
по што су ма ли Бе о гра ђа ни
осво ји ли пр ва два тур ни ра,
припао им је пехар за укупног
победника.

Стране припремио

Александар
Живковић
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ВЕСТ ПО ВЕСТ

ДЕШАВАЊА ПОД ОБРУЧЕВИМА

СЈАЈНА АНЂЕЛА

ВРШЧАНИ ОДНЕЛИ БОДОВЕ

СУПЕРЛИГА
Панчево: ДИНАМО – НОВИ ПАЗАР
недеља, 18 сати

Следи гостовање
у Земуну

Прошлог викенда је одржано
Првенство Србије у џуду за сениоре, на коме се надметало
140 такмичара из 39 клубова.
ЏК Динамо су представљали
Анђела Ранђеловић, Вук Кошић и Игор Омаста.
Најуспешнија је била сјајна
Ан ђе ла Ран ђе ло вић, ко ја је
освојила бронзану медаљу у категорији до 70 кг.

ЗЛАТНИ РВАЧИ
Куп Србије у рвању за млађе
пионире одржан је прошлог викенда у Сенти. РК Динамо је
после овог надметања богатији за три златне медаље.

Најсјајнија одличја у својим
категоријама освојили су Огњен и Стефан Тодосијевић и
Милица Секуловић.
Талентоване рваче Динама
пред во дио је тре нер Ву јо
Шајић.

ТРОФЕЈ ЗВЕЗДАРЕ

СУПЕР Б ЛИГА
жене
Панчево: ЖРК ПАНЧЕВО – НАПРЕДАК
субота, 18 сати
ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
Јабука: ЈАБУКА – Б. КАРЛОВАЦ
петак, 20 сати
ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
Сента: СЕНТА – ОРК ПАНЧЕВО

Кошарка
ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Земун: МЛАДОСТ–ТАМИШ
ПРВА СРПСКА ЛИГА
Н. Бановци: ОМЛАДИНАЦ – КРИС КРОС
ДРУГА СРПСКА ЛИГА
Војка: ШИМАНОВЦИ–ДИНАМО
Голубинци: ЈАДРАН–ЈЕДИНСТВО
Рума: РУ КОШ – МЛАДОСТ

Вршчана, који су последњи период овог сусрета добили са
чак осамнаест поена разлике и
тако стигли до вредне победе.
– Имали смо срећу да Тамишу не играју носиоци игре,
па смо на крају успели да дођемо до изузетно вредне победе. Честитам домаћину на
одличним резултатима и пласману у Суперлигу – рекао је
после утакмице тренер Вршца
Дарко Костић.

И поред пораза, Тамиш је
већ обезбедио пласман у Суперлигу Србије, док Вршчанима преостаје да у последња
три ко ла оства ре још јед ну
победу како би обезбедили опстанак у Кошаркашкој лиги
Србије.
– Водили смо већим делом
утакмице и не би било незаслужено да смо и ми победили. Млади играчи су били одлич ни, по го то во Алек са

Чабрило, који је одиграо можда
и најбољу утакмицу од када је
у нашим редовима. Покушаћемо да доведемо још неко
појачање, како бисмо у Суперлиги пружили већи отпор фаворитима – видно утучен после пораза истакао је тренер
Тамиша Бојан Јовичић.
Тим из нашег града у наредном колу гостује у Земуну, где
ће одмерити снаге са екипом
Младости.

КЛИНЦИ НАСТАВЉАЈУ НИЗ

Такмичари Карате клуба Младост остварили су одличне резултате на турниру „Трофеј Звездаре”, који је одржан прошлог
викенда у Београду, а на коме
је учествовало око 300 бораца
из 30 клубова.
Златне медаље су освојили:
Анастасија и Анђелина Јаредић, Катарина Петровић и Марио и Емануел Димитрије, а
сребром су се окитили Сара
Жунић и Михаило Пантелић.

На Јуниорском купу у бадминтону, који је одржан прошлог
викенда у Крушевцу, такмичари из пан че вач ких клу бо ва
освојили су четири бронзане
медаље.

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене
Б. Паланка: ПАНОНИЈА – ОДБОЈКА 013

Фудбал
СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
С. Бановци: ДУНАВ–ЖЕЛЕЗНИЧАР
Н. Пазова: РАДНИЧКИ–ДИНАМО
ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Н. Бечеј: ЈЕДИНСТВО–МЛАДОСТ

Прошлонедељни
резултати

Атлетичар Динама Данило
Булатовић освојио је сребрну
медаљу на 200 м, а вицешампионка Србије постала је и Марија Мркела у трци на 600 м.

Одбојка

Други је на циљ стигао и Страхиња Стевшић у надметању старијих пионира на 800.
Запажен успех на државном
првенству остварили су и чланови АК-а Тамиш.
У конкуренцији млађих пионирки Сања Марић се окитила

сребром у трци на 200 м, а одличје истог сјаја припало је и
Сашки Раданов у брзом ходању
на 1.000 м. Сања Марић је освојила бронзу у надметању старијих пионирки на 600 м, а трећа је била и Јелена Васиљевић
у брзом ходању на 1.000 м.

НОВО У НАШЕМ ГРАДУ, ОД 1. МАРТА

ЧЕТИРИ БРОНЗЕ

Одбојка

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Влајковац: ЈЕДИНСТВО–СЛОГА
Падина: ДОЛИНА–БОРАЦ
Гребенац: ВУЛТУРУЛ – ЈЕДИНСТВО (К)
Црепаја: ВОЈВОДИНА–ЈУГОСЛАВИЈА
Иваново: СТРЕЛА – ПАРТИЗАН (У)

НАДМЕТАЊЕ НАЈМЛАЂИХ АТЛЕТИЧАРА

Прошлог викенда је одржано
Првенство Србије у атлетици за
млађе и старије пионире, на коме су запажене резултате остварили и наши млади суграђани.

Овог викенда
Рукомет

И поред пораза –
Тамиш у Суперлиги

Утакмицама 24. кола прошлог
викенда је настављена првенствена трка за бодове у Кошаркашкој лиги Србије. После неочекиваног пораза у Суботици
од домаћег Спартака, Тамиш
је на свом терену угостио Вршац, још једну екипу која се
бори за опстанак. Хендикепиран због од су ства не ко ли ко
стандардних првотимаца, домаћи тим је био близу победе,
али су се на крају ипак радовали гости: Тамиш–Вршац 83:89,
по четвртинама: 22:21, 21:16,
25:19 и 15:33.
Прва четвртина је протекла
у одмеравању снага, а потом је
домаћи тим убедљиво добио
два наредна периода ове утакмице. Тамиш је играо без Александра Торњанског, Александра Илкића, Бојана Крстовића, Ивана Смиљанића, а у већем делу утакмице и капитена
Душана Кнежевића, па су млади резервисти морали да пруже и више од свог максимума
како би њихов тим евентуално
дошао до бодова.
Пред последњу четвртину домаћи тим је имао предност и
од дванаест поена, али онда је
уследио невероватан преокрет

СПОРТСКИ
ВОДИЧ

ОР ДИНАЦИЈА ЗА СПОРТСКУ МЕДИЦИНУ
„ПАНЧЕ ВАЦ СПОРТ”

СУПЕРЛИГА
жене
Уб: УБ–ДИНАМО

3:1

ПРВА ЛИГА
Панчево: БОРАЦ–МЛАДЕНОВАЦ

2:3

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене
Панчево: ОДБОЈКА 013 – МЛАДОСТ

1:3

Рукомет
СУПЕРЛИГА
Панчево: ДИНАМО–СПАРТАК

25:21

СУПЕР Б ЛИГА
жене
Петровац на Млави: СЛОГА–ПАНЧЕВО

29:25

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
Панчево: ОРК ПАНЧЕВО – ПОТИСЈЕ

26:33

Кошарка
ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Панчево: ТАМИШ–ВРШАЦ

83:89

ПРВА СРПСКА ЛИГА
Панчево: КРИС КРОС – СРЕМ

67:86

ДРУГА СРПСКА ЛИГА
Панчево: МЛАДОСТ–ПАРТИЗАН
Качарево: ЈЕДИНСТВО – С. ПАЗОВА
Панчево: ДИНАМО – РУ КОШ

70:65
77:83
81:72

ШАХОВСКИ КУТАК

Gorislavski

У појединачним конкуренцијама одличја су зарадили Маша Алексић и Наталија Бохаревић (БК Панчево) и Михајило Виг (БК Динамо). У надметању дублова трофеј је припао
Марији Самарџији (Динамо) и
Миони Филиповић (Панчево).

ОСНОВНИ И ПРОШИРЕНИ
СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕДИ ЗА УЧЕШЋЕ
У СПОРТСКИМ АКТИВНОСТИМА

8
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6
5
4
3
2
1

Вука Караџића 1

Заказивање радним данима од 7 до 14 сати.
Информације на телефон 013/21-90-900.
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: г: ф8Т)
Избор Р. Радојевић

С РУКОМЕТНИХ ТЕРЕНА

„ЖУТО-ЦРНА” СЕРИЈА БЕЗ КРАЈА

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Осамнаеста победа Динама
Стартују и Јабучани
Рукометаши Динама настављају феноменалан низ. Из недеље у недељу померају границе, а подвиг који је чета
тренера Ивана Петковића начинила ове
сезоне још дуго неће бити надмашен.
Прошлог викенда су одигране утакмице осамнаестог кола Суперлиге, а Динамо је остварио и осамнаести тријумф.
Бранко Радановић и његови саиграчи су у Хали спортова на Стрелишту
угостили суботички Спартак, који у
наш град није дошао с белом заставом. Напротив. Популарни „голубови”
су же ле ли по бе ду у ме чу про тив
„жуто-црних” и намучили су их, али
да би се савладао неприкосновени лидер, потребно је много више: Динамо–
Спартак 25:21 (16:13).
Око 500 гледалаца уживало је у доброј рукометној представи, у којој су
момци из оба тима давали максимум.
Већи део првог полувремена протекао
је у игри гол за гол. Динамо се мало
„одлепио” тек у 21. минуту, када је на
семафору писало 12:10. У самом финишу првог полувремена Димитријевић је повисио на 15:12, али је изнудио
и искључење гостујућег играча.
Спартак је у 42. минуту успео да изједначи на 19:19, али то је било све од
Суботичана у овом дуелу. Иван Петковић је затражио тајм-аут, имао је шта
да каже својим момцима током кратке паузе, а онда су Дарко Миленковић, Ненад Вучковић и Милош Савић
ефектним головима поново допринели да се њихов тим одвоји на пристојну разлику од три гола, што је било
сасвим довољно да се меч без трзавица приведе крају.
Динамо је играо у саставу: Милошевић (три гола), Пилиповић (један),
Радановић, Стојановић (три), Димитријевић (четири), Савић (два), Јездимировић, Јовановић, Павловић, Златановић, Дистол, Миленковић (седам),
Баруџић (два), Вучковић (три гола) и
Радовановић.
– Очекивали смо тежак меч, јер смо
знали да је Спартак у одличној форми, предвођен једним од најискуснијих тре не ра у ли ги. Ус пе ли смо да
остваримо нови тријумф, што је и најважније, али није било нимало лако.

Слобода
Како доћи до сопствене слободе?
Има различитих путева и начина, али су слободи
најближи они који су одустали од свега другог.
Да смо некад живели паметније,
данас бисмо живели боље.
Међутим, за нас је компликовано живети
паметно и организовано.
То нас мрзи.
Ми више волимо кад је лоше, али једноставно.
Имамо много проблема с повредама
играча, али надамо се да ће сви момци бити спремни када на ред дођу највећа искушења. Захвалио бих сјајној
публици, која нам је и овог пута пружила безрезервну подршку, а верујем
да ће тако бити и у недељу, када дочекујемо Нови Пазар – рекао је први тренер Динама Иван Петковић.
У среду, 6. марта, када је овај број
„Панчевца” већ био закључен, Динамо
је одиграо један од најважнијих мечева у сезони. У четвртфиналу Купа Србије
у Београду је одмерио снаге с Партизаном, а победник из овог дуела пласирао се на завршни турнир у Смедереву, на коме ће четири најбоље екипе
одлучивати о победнику најмасовнијег такмичења.
Првенствени меч против Новог Пазара „жуто-црни” ће одиграти на свом
терену у недељу, 10. марта, од 18 сати.
Рукометашице Панчева су у 14. колу
Супер Б лиге поражене у Петровцу на
Млави, где их је домаћа Слога победила са 29:25.
Најефикаснија у редовима екипе из
нашег града била је Ивана Арсић, са
осам голова. Наташа Морачанин је противничког голмана савладала седам пута, а Ивана Цветиновић је била прецизна четири пута. Светлана Ничевски је

постигла три гола, Марија Милићевић
два, а једном се у листу стрелаца уписала и Александра Васић.
Девојке које предводи тренер Марко
Крстић у суботу, 9. марта, дочекују крушевачки Напредак. Утакмица почиње у
18 сати.
Рукометаши Јабуке идућег викенда
настављају трку у Првој лиги група
„Север”. Након првог дела и освојеног
другог места следи им нова борба за
првопласирану позицију и улазак у Супер Б лигу.
Нови (стари) тренер Јабучана Игор
Шуловић припреме је започео са истом
екипом од јесенас. Међутим, на половини припрема остао је без два најбоља играча (Јовановски отишао у Мачву,
а Спасић у Смедерево). Управа клуба
је брзо морала да реагује, па су у клуб
до шли Не над Ер ва ча нин, Ан то ни је
Турковић, Лука Мартиновић и Милан
Конески.
Можда ће недостајати мало времена да се екипа уигра, али с обзиром на
то да теже утакмице долазе нешто касније, циљ клуба остао је исти – прво
место.
Прву утакмицу у пролећном делу Јабучани играју у петак, 8. марта, у 20 сати, пред својим навијачима.
А. Живковић

Бољи
Да ли би људи могли бити бољи?
Могли би, али нико неће први да почне.
Сви имају лоша искуства.
Нисмо ли се мало пута заклињали да ћемо бити бољи?
И неки стварно постану бољи, па испадају наивни.
Јер су они други – постали још гори.

ДРЖАВНИ ШАМПИОНАТ У СТРЕЉАШТВУ

„ДРУЖИНА” НА ТРЕЋЕМ МЕСТУ
У Смедереву је прошлог викенда одржано Првенство Србије у стрељаштву, у
гађању из ваздушног оружја по А-програму, на коме су учествовале обе мушке екипе Стрељачке дружине „Панчево 1813”.
Тим сениора из нашег града који се
надметао у гађању из пушке освојио је
треће место, а пуцали су: Дејан Пешић
(620,1 круг), Габриел Даутовић (606,7)
и најмлађи члан, још увек кадет, Алекса Ракоњац (603,8 кругова).
Дејан Пешић је у финалу појединачног такмичења заузео пето место.
Екипа сениора у гађању из пиштоља
пласирала се на седмо место, а гађали
су Јован Павлица, Ђорђе Јовчевић и
Александар Зубовић.
Наш суграђанин Василије Гроза, као
члан КСС-а Полицајац, освојио је бронзано одличје.
Овим такмичењем је завршена сезона
у гађању из ваздушног оружја, али само

Одликаши
Јутрос ће неки другови у аутомобиле, па на састанак;
па у аутомобиле, па на ручак;
па аутомобилима на други састанак;
па, опет аутомобилима, евентуално кући.
Требало би их једном пешице провести
кроз наш град и живот
да виде како се релативно добро држимо,
упркос њиховим одлукама.
за сениоре. Млађе категорије ће се наредног викенда надметати на Првенству

Војводине по Б-програму, које ће бити
одржано у Врбасу.
А. Ж.

Текст: Душко Радовић

µМ. Шупица ?С. Трајковић

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?
Урош Ђоровић,
гимназијалац:

Ања Влачић,
гимназијалка:

Кристина Костић,
гимназијалка:

– Овог викенда ћу
читати и размишљаћу
о факултету. Одмараћу
се и уживаћу у овим
преосталим
средњошколским
данима.

– Планирам да
коначно почнем да се
спремам за пријемни.
Вероватно ћу изаћи с
друштвом и прошетати.
Надам се да ће бити лепо
време. У суштини, биће
то један миран викенд.

– У суботу и
недељу имам
припреме на
факултету, тако да ћу
се више посветити
томе. Можда ћу у
суботу изаћи с
друштвом на кафу.
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