Закони који се у нашем
граду не поштују
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ВЛАСНИК

ОСНИВАЧ
ЈОВАН ПАВЛОВИЋ

Сваки други вртић
прокишњава

цена 40 динара

У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 15. МАРТА 2019.

Број 4806, година CL

СИМБОЛ

ЈП „Урбанизам”
Квалитет у изради
планова
» страна 5

Здравље младих
Промене у понашању
као сигнал за узбуну
» страна 8

Поленска грозница
Да и ово пролеће
не дочекате у сузама
» страна 9
„ГАСПРОМ” ЗАПОЧЕО ИЗГРАДЊУ ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ–ТОПЛАНЕ У СРБИЈИ

Записи

РУСИ ДОНОСЕ НОВАЦ У ПАНЧЕВО
Изградња Термоелектране–топлане
(ТЕ–ТО) Панчево, започета 7. марта,
најављује бољe данe за наш град – како
у економском смислу, јер ће се отворити нова радна места, тако и у еколошком, јер се мазут више неће користити као енергент у Рафинерији.
На десетогодишњицу уласка на српско тржиште куповином НИС-а, „Гаспром” поново улаже у јужну индустријску зону – овог пута под фирмом „Га спром енер го хол динг”.
Прошле недеље почела је званична
експанзија најмоћнијег руског дива,
чиме ће се умногоме променити енергетска, а самим тим и еколошка слика Србије. Тог дана потписан је и документ о сарадњи Владе Републике
Србије и „Гаспром енергохолдинга” о
заједничком раду на модернизацији
српске енергетике – градиће се најмање две гасне електране у Србији.

Догодине свечано отварање
На парцели Рафинерије, уз саму Спољностарчевачку, одржана је свечаност

којој су, поред Дениса Фјодорова, генералног директора „Гаспром енергохолдинга”, и Кирила Тјурдењева,
генералног директора НИС-а, присуствовали и Александар Антић, министар рударства и енергетике у Влади Републике Србије, Хуа Син Шен,
представник „Шангај електрика”, градоначелник Панчева Саша Павлов,
као и бројне званице и представници
медија.
Симболично, заједничким снагама
je изливен темељац. Реч је о енергетском објекту високе технологије који
заједно финансирају „Гаспром енергохолдинг” (акционарски удео 51 одсто) и НИС (49 одсто), а треба да буде
завршен следеће године, уколико изво ђач ра до ва, ки не ска ком па ни ја
„Шангај електрик”, која је победила
на тендеру и добила посао, испоштује договорене рокове.
Када буде завршена, Термоелектрана–топлана Панчево, снаге око 200
мегавата, биће први пројекат групе
„Гаспром енергохолдинг” остварен

ЗАВОД „ПАНЧЕВАЦ” ОБАВЕШТАВА
ВЛАСНИКЕ ОРУЖЈА:

Акција траје, рок
продужен за годину дана
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.

Димитрије Стефановић:
Кад је Панчевом
шетала господа
» страна 10

Пољопривреда
Смртоносна болест
Изливање камена темељца на високом нивоу
изван граница Руске Федерације и прва парно-гасна електрана у Србији.
Произведену топлотну енергију користиће Рафинерија нафте Панчево,
док ће се електрична енергија пласирати у Србији и суседним земљама, чиме ће бити повећана стабилност снабдевања струјом у читавом региону.

Руска јужна зона
Што се тиче нашег града, ствар је јасна: овом инвестицијом „Гаспром холдинг” узима јужну индустријску зону

рафинеријска енергана престати да
ради. Рафинерија ће обуставити производњу мазута, а самим тим још увек
актуелан енергетски блок неће више
користити овај нееколошки енергент.
Занимљиво је истаћи да је у изјави датој нашем недељнику министар енергетике Антић рекао да је
Влада Републике Србије спремна да
буде посредник у разговорима између компаније „Гаспром енергохолдинг” и панчевачке локалне самоуправе када је реч о обезбеђивању

свиња на граници
» страна 11

Рукомет

ПО ТВР ДА ДА „ТУР СКИ ТОК” ПРО ЛА ЗИ КРОЗ СР БИ ЈУ
Најава Дениса Фјодорова да ће „Гаспром енергохолдинг” постати лидер
производње струје у Србији, открива и тајну „Турског тока”, јер за струју
им је потребан гас. А ово значи да је већ трасирана рута новог гасовода.
У моменту када се нагађа да ли ће бити дозвољен пролазак „Турског
тока” кроз Србију, ово отклања све сумње: да, хоће. У прилог изреченом
иде и то што је руски преводилац неспретно интерпретирао формулацију министра енергетике Антића: да Србија планира изградњу гасне конекције ка Бугарској, што је на руски преведено као конекција с Турском.
Ову „ненамерну” грешку нико од званичника није демантовао.
под своје. Од 2020. године требало би
да еколошка слика Панчева буде сасвим другачија, јер ће с пуштањем у
рад нове енергетске станице и постројења за дубоку прераду нафте стара

топле воде из новог постројења за
потребе грејања грађана Панчева. О
томе ће бити више речи у наредном
броју „Панчевца”.
З. Станижан

Тап-тап и готово!
» страна 30

2

ДРУГА СТРАНА

Петак, 15. март 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА
Пише: Александар Живковић

Ко је овде луд?
Човек уређује и кроји свет према сопственим потребама. Или би
бар тако требало да буде. Он поставља границе између нормалног
и ненормалног. Да би друштво опстало, морао је да смисли начин
и да га одржи.
Али шта се дешава кад друштво постане халапљиво и када му
тренутне норме не одговарају? Кад се људи једноставно не осећају слободним у том друштву? Постоји ли граница нормалног коју
друштво не сме да пређе, макар и по цену пропадања?
У нашој напаћеној и уморној Србији, на пример, све је још увек
исто, понавља се... Траје годинама. Они „нормални”, који су у већини наравно, или бар тако мисле, „ненормалност” лече тако што
покушавају да изолују „болесне”. С људима који нису нормални не
може да се комуницира, па пошто на њих не делује сила аргумената, онда их треба потчинити аргументом силе. Је ли? Треба их
заплашити, „истерати ђавола из њих” и научити их да постану –
нормални. Треба их мало „излемати” ако мисле другачије, треба
им забранити да раде, да причају, да дишу... Па шта, ионако су ненормални и само представљају опасност и терет за нормалне. Ах,
да, притом, уз све то „васпитавање” јако је важно и да запамте за
кога да гласају, на пример. Све друго је мање битно. За остале проблеме „ненормалних” побринуће се управо ти – „нормални”.
А шта се дешава ако „васпитне мере” не донесу жељени резултат? Ако не успеју ни шиканирања, ни сва омаловажавања, психичка и физичка малтретирања, па „ненормални” постану имуни
на све то и оздраве? Како ће друштво онда изгледати? Свакако да
треба мислити и о томе!
* * *
И како онда у једном тако халапљивом друштву, у коме се медији,
без имало етике и морала, користе за обрачуне с неистомишљеницима, васпитавати децу, на пример, и од њих правити часне људе.
Извештаји о вршњачком насиљу у школама све више пуне новинске ступце и „усијавају” интернет портале. И све чешће се понављају. Они не само да узнемиравају јавност због бруталности
коју клинци испољавају једни према другима већ и због реакције
„публике”, која све више постаје равнодушна или чак навијањем
подстиче злостављање „друга”.
Сваки чин злостављања и лош однос унутар вршњачке групе за
сваку је осуду. И мора се искоренити. Што пре.
Научити дете шта је поштовање и како да поштује друге, данас
је, у времену у ком живимо, можда теже него што је икад било.
Родитељи воде константну, свакодневну борбу за пуку егзистенцију, боре се с неизвесношћу, бригама, рачунима... Стрес се појављује као „добар дан”, из њихових душа израњају разочарања, мрзовоља, бес...
А поштовање укључује доброту, љубазност, учтивост и мирноћу.
Односи се и на децу и на одрасле. Све то је у данашњем свету постало права реткост. Нажалост...
Треба створити узајамно поштовање и искреност. Треба помоћи
детету да се осећа пријатно у различитим окружењима, да изгради самопоштовање, јер је онда већа вероватноћа да ће се и према
другима опходити с поштовањем. Треба охрабрити добро понашање и, наравно, кориговати лоше владање. Самопоуздање детета
повезано је с поштовањем које добија од своје околине, од своје
породице...
Не треба уопште сумњати да ће дете реаговати на позитиван начин, уколико будемо радили све поменуте ствари, а као резултат
добићемо то да се наше дете према другима односи с поштовањем.
То је први, али и најважнији корак у решавању проблема вршњачког насиља, па самим тим и стварању неког бољег, нормалног друштва.
* * *
У уторак, 12. марта, обележена је шеснаестогодишњица од убиства првог демократског премијера Србије Зорана Ђинђића.
Много тога се у нашој земљи издешавало од тог времена, променили су се и многи људи, чак и његови најближи сарадници.
Покојног Зорана сада својатају сви. Организовали су и разноразне
шетње Београдом у његову част. Сви су полагали венце – и једни и
други и трећи...
А нико заправо не зна како би Србија данас изгледала да није
било тог 12. марта 2003. године... Или можда зна?

ФОТОГРАФИЈА Изолација.
Улица Николе Тесле, 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.

ПАЦИЈЕНТИ У БОЛНИЦИ НЕКАДА
ОСТАВЉАНИ ПО ХОДНИЦИМА
„Капацитети Опште болнице очигледно су недовољни да би та здравствена
установа могла да прими
све и изађе у сусрет онима
којима је потребна лекарска помоћ. Једино решење
је у њеној доградњи.”
Овако гласи потпис за
фотографију објављену на
насловној страни „Панчевца” број 795, који се појавио на киосцима 16. марта
1968. године. Невероватно
је да је градска болница била премала и пре четрдесет
четири године, али то је
тачно. О томе сведоче фотографије објављене у
„Панчевцу” на којима се види да је пацијената у болници било толико да су кревети за њих морали да се
постављају и у болничким
ходницима.
О решавању овог проблема се тада размишљало,
што се види из предлога да
се у Панчеву уведе самодопринос. Новац прикупљен
од њега био би употребљен
за изградњу нове болнице и
основних школа.
„Панчевац” број 795 објавио је на првој страни још
једну занимљиву вест: на
конкурс за посао милицајца у Панчеву објављен те
1968. године јавило се
више кандидата
него што је било
очекивано. Аутор текста о томе закључио је
да је то изненађујуће, с обзиром на то да је
интересовање за
милицију увек
било мало због
тежине посла и
ниских плата.
Какве су биле
шездесете године
прошлог века, види се из текста о
проблемима у производњи у фабрици
стакла која је постојала у Алибунару. Они су били толики да су довели
до застоја производног процеса, а о томе је расправљала
тамошња организација Савеза комуниста у том граду.
Партија се тада бавила свим и свачим,
па и информисањем
и стањем у медијима.
На странама „Панчевца” из 1968. године објављен је коментар поводом тога што
је Извршни комитет Централног
комитета Савеза комуниста Југославије разматрао положај „средстава информисања”, како су тада називани
медији.

Закључено је да се они морају развијати тако да не буду само фактор

информисања јавности, него и вид и
димензија процеса самоуправљања.
„У друштву које је све више прожето самоуправљањем као основним
друштвеним односом свака институ-

ција има оправдање уколико својим
деловањем доприноси да самоуправљање буде што потпуније и да
има све изразитији социјалистички карактер. Уколико буде
успешно средство за сузбијање приватистичких тенденција које израстају на тлу
друштвене својине, за онемогућавање групних и појединачних интереса који угрожавају заједницу и могућности да
се противречности у њој решавају на демократски начин,
штампа ће остварити свој задатак као елемента друштвеног самоуправљања. Новинари не смеју да изигравају
’седму силу’ и да мисле да су
непогрешиве
њихове оцене
о свему и свачему. С друге
стране, не би
требало ни да
дозволе да постану послушно средство
у рукама било
које формалне или неформалне групе”,
пише између
осталог у овим
закључцима
Савеза комуниста.
„Пан че вац”
број 795 објавио је занимљиву причу о
нашем суграђанину Ђури
Бајеру. Када је
имао осамнаест
година,
1924. године,
осетио је авантуристички порив, па је решио да види
свет. Отишао је
најпре у Будимпешту, где је
живео шест година, да би после тога отпутовао у главни град Аргентине, Буенос Ајрес. Тамо је остао
све до 1948. године, оженио се, а онда се вратио у Панчево.
Док је био у престоници те јужноамеричке државе, у којој је радио као
обућар, правио је ципеле за партизане и заједно с новчаним прилозима
слао их у нашу земљу. У хуманитарним активностима му је помагала и
супруга, која је окупљала жене заинтересоване да помогну плетењем чарапа, које је слала у Србију.
Када су се Бајерови вратили у Панчево 1948. године, дошли су са
уштеђевином од 300.000 пезоса, од
које су могли да живе солидно још
много година. Међутим, сав тај новац су поклонили држави, за народни зајам. Уместо захвалности за то,
касније су живели тешко, без пара за
оно најосновније, а умрли су у беди и
сиромаштву.
М. Г.
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ПРЕДСТАВЉЕНИ ЈАВНИ ПОЗИВИ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

ХИЉАДУ НОВИХ РАДНИХ МЕСТА?
Република издвојила
четири милијарде
динара, Покрајина
88 милиона, а Град
54 милиона динара
Градским акционим
планом осмишљено
једанаест мера
за лакши долазак
до посла
Мала сала Градске управе била је у среду, 13. марта, препуна послодаваца и других заинтересованих Панчевки и Панчеваца који су се окупили како би присуствовали презентацији јавних позива, програма
и мера запошљавања за текућу
годину.
На скупу који су организовале Национална служба за запошљавање и Градска управа
говорили су, између осталих,
Саша Павлов, градоначелник,
Петар Јарић, заменик директора НСЗ, Александра Мишковић из покрајинске службе за
запошљавање и Ђорђе Лукач,
директор Филијале Панчево
НСЗ.
Присутнима је Локални акциони план запошљавања представила Сузана Јовановић, чланица Градског већа задужена
за рад, запошљавање и социјалну политику, а јавне позиве
су презентовале Зорица Дебељачки, начелница Одељења за
развој предузетништва, и Зорица Максимовић, саветница
за запошљавање особа са инвалидитетом у НСЗ.

Стижу инвеститори
– Највећи приоритет града Панчева је смањење броја незапослених и стварање услова за
отварање нових радних места.
Зато смо у протеклом периоду
радили на томе да потпуно опремимо северну индустријску зону и отворимо је за инвеститоре, који ће обезбедити нова радна места за грађанке и грађане
Панчева. Упоредо са активностима усмереним ка привлачењу инвестиција, локална само-

Има наде за незапослене
управа кроз привредни дијалог
и сарадњу са свим релевантним
институцијама и субјектима континуирано доноси и спроводи
пратеће мере дефинисане Локалним акционим планом запошљавања, који ове године садржи једанаест мера и програма, а реализују га Градска управа и Савет за запошљавање града Панчева у сарадњи с Националном службом за запошљавање и Министарством за рад –
истакао је градоначелник Саша
Павлов.
Заменик директора НСЗ Петар Јарић објаснио је да се презентације налик овој која је
одржана у Градској управи реализују широм Србије како би
се послодавци што боље информисали о свим мерама и
активностима које спроводи
НСЗ с циљем смањења незапослености.

Амбициозан подухват
Детаље о Локалном акционом
плану, мерама и јавним позивима представила је Сузана Јо-

ГРАДОНАЧЕЛНИК ИЗЈАВИО

Глоговац не може у
Културни центар

Градоначелник Саша Павлов
изјавио је за београдске медије да име Културног центра неће носити име великог глумца
Небојше Глоговца.
Како је он објаснио, цела
прича око преименовања је заправо забуна. Никакав званични предлог није одбијен, јер
није ни постојао!
Према речима градоначелника, еминентни стручњаци
су истакли да постоји још много оних који су задужили Панчево, а који су учествовали у
настанку Културног центра и
руковођењу њиме. Нагласио
је да је прва реакција била
преемотивна и да би се вероватно Град на овај начин одужио великом глумцу да стручњаци из света културе нису
дали свој суд. Због тога име

Кул тур ног цен тра до да љег
остаје непромењено.
У истом тексту је градски већник за културу и омладину Немања Ротар објаснио да је он
неколико дана након смрти Небојше Глоговца подлегао притиску јавности када су са свих
страна долазили упити на који
начин ће се Град одужити славном глумцу. Он је нагласио да
је идеја с којом је изашао у медије погрешно пренета, да је одлука већ донета и да ће предлог
бити изнет пред Скупштину.
Панчево нема позориште да
би сцена била названа по њему, рекао је Ротар и додао да
не зависи од њега да ли ће у
будућности бити поднета нека
иницијатива да се сачува успомена на Глоговца.
M. M.

вановић, чланица Градског већа задужена за рад, запошљавање и социјалну политику.
– За реализацију програма и
мера активне политике запошљавања ове године је из буџета Града издвојено преко 54
милиона динара, што је за 22
милиона динара више него лани. Новина у овогодишњем плану је мера стимулисања отварања нових радних места код
предузетника и у микро и малим предузећима. Опредељено је и значајно више финансијских средстава за самозапошљавање, јер је ова мера до
сада имала најбоље ефекте. Надамо се споразуму с НИС-ом
за реализацију пројекта „НИС
шанса”. Када је реч о младима, треба споменути и летњу
праксу за студенте, као и програм унапређења конкурентности средњих школа – истакла је Јовановићева.

Позитивне промене
Према речима Ђорђа Лукача,
директора панчевачке филија-

У НОВОМ СЕЛУ

Дивљао на
бензинској
пумпи
Припадници Министарства
унутрашњих послова у Панчеву идентификовали су и
привели педесетједногодишњег мушкарца из Панчева због постојања основа
сумње да је извршио кривична дела изазивање опште опасности, оштећење и
уништење туђе ствари и недозвољена производња, држа ње, но ше ње и про мет
оруж ја и екс пло зив них
материја.
Сумња се да је он у ноћи
између 11. и 12. марта ове
године својим возилом дошао на бензинску пумпу у
Банатском Новом Селу, а
како је она била затворена,
испалио је два хица из ловачке пушке у правцу камера за надзор, оштетио једну, а потом побегао.
Полиција га је убрзо пронашла, а у претресу стана и
других просторија у којима
борави пронађена је ловачка пушка за коју није имао
дозволу и муниција разних
калибара. По налогу надлежног тужилаштва против
осумњиченог ће бити поднета кривична пријава.
М. Г.

ле НСЗ, Република је сада први пут после дугог низа година
издвојила изузетно велика средства за активне мере запошљавања: преко четири милијарде
динара, што је за око 350 милиона динара више него прошле године. Уз то, за запошљавање особа са инвалидитетом
обезбеђено је додатних 550 милиона динара. Поред Републике, и Покрајина је издвојила
88 милиона динара за исту намену.
Како је истакао Ђорђе Лукач,
на евиденцији панчевачке филијале НСЗ тренутно је 8.389
лица, али се очекује да захваљујући мерама запошљавања,
отварању фирме ZF и изградњи
термоелектране-топлане у нашем граду око хиљаду људи у
наредном периоду дође до посла. Сви позиви и конкурси Националне службе за запошљавање објављени су 22. фебруара
на сајту те службе www.nas.gov.rs,
као и у најновијем издању публикације „Послови”.
Д. Кожан

ОБРАЧУН У СТАРЧЕВУ

Дечаку
пуцали
у ногу
Панчевачка полиција расветлила је обрачун који се догодио у Сомборској улици у Старчеву 10. марта по подне, када
је пуцано у ногу једном 15-годишњаку.
Он је повређен у пуцњави у
којој је учествовало више особа. Након пружања лекарске
помоћи пребачен је на Универзитетску дечју клинику у
Београду, где је и оперисан.
Након што је полиција открила особе које су учествовале у

овом немилом догађају, оне су приведене надлежнима у
панчевачком суду.
Та мо је од ре ђен
притвор особама које су изазвале пуцњаву и учествовале у
њој. Оне се терете за кривична
дела изазивање опште опасности, недозвољено ношење оружја и наношење тешких телесних повреда.
М. Г.

НОВЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ

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

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

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

Цена: 4.000 дин.
Заказивање радним данима 7–14
и суботом 7–12
Вука Караџића 1, Телефон: 013/21-90-900
Тако сада корисници услуга Завода „Панчевац” имају
прилику да суботом ураде
ултразвучни преглед абдомена и мале карлице, који
обавља радиолог др Љубица
Лазић из Клиничког центра
Србије. Довољно је рећи да
др Љубицу Лазић колеге сматрају једним од најбољих дијагностичара у нашој земљи.
Такође суботом, заинтересовани могу да ураде и
све врсте ултразвучних прегледа срца, а ускоро ће се у
Заводу „Панчевац” радити
и преглед сондом преко једњака (ТЕЕ). И за ове услуге
ангажован је један од водећих стручњака у тој области – dr sc. med. Слободан
Томић, кардиолог, доктор
медицинских наука и магистар кардиологије са Института „Дедиње”. Специјалистички преглед и ЕКГ код
овог лекара коштају 3.000
динара, цена ултразвука срца је 4.000 динара, а могуће
је урадити и специјалистички преглед и ултразвук срца по цени од 7.000 динара.
Суботом специјалистичке ОРЛ прегледе ради др
Горан Митевски из панчевачке Опште болнице, ендокринолошке др Гордана
Вељовић, такође из Опште
болнице, а уролошке њихов
колега из исте установе др
Небојша Тасић, док је за
прегледе из области гинекологије задужен др Јован
Ру дић из ГАК „На род ни
фронт”. Треба напоменути
да су прегледи код др Небојше Тасића тренутно на
акцији, па тако комплетан
уролошки преглед кошта

торији те установе пацијенти већину верификованих,
контролисаних и сумираних резултата могу добити
за свега сат времена.
У Заводу ће ускоро почети да се проводи и амбулантна хирургија, а све интервенције, као и додатне
хируршке и консултативне прегледе обављаће др
Горан Додевски, специјалиста абдоминалне хирурги је из Оп ште бол ни це
Панчево.
Због свега овога не чуди
чињеница да све већи број
Панчевки и Панчеваца бира Завод „Панчевац”, посебно онда када је неопходно
урадити прегледе и анализе на једном месту и добити резултате што пре. С тим
у вези, треба подсетити и
на то да се у Заводу, примера ради, све врсте лекарских уверења издају за максимално два сата.
Као и увек до сада, и овог
месеца су у Заводу за клијенте осмишљени и нови пакети услуга по изузетно повољним ценама, а више о
томе, као и о додатним погодностима које остварују
сви они који поседују лојалти картице Ауто-центра
„Зоки”, погледајте на рекламним странама актуелног броја нашег листа.
Додатне информације можете добити путем телефона За во да „Пан че вац”
013/21-90-900 и 013/21-90903, а новости пратите и на
сајту www.zavodpancevac.rs,
као и на „Фејсбук” страници Завода.
Д. К.
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ПОЛИТИКА
КОНЦЕПТ

Драгољуб Симоновић је данас добио саучесника, а то је
правосуђе Србије које је одбило захтев јавног тужиоца
о продужетку притвора. Ако се мени нешто деси, за то
ће бити одговорни суд и судија који су издали налог да
се Симоновић пусти на слободу. До сада сам три пута
избегао његове нападе, али не верујем да ћу успети и
четврти пут.
(Новинар Милан Јовановић, портал „Талас”, 7. март)

***
Као што видимо, у протестима учествују организације
и појединци веома различитих уверења – од крајње деснице до крајње левице – и ту усаглашавања тих захтева нема и онда је нормално да свако после извесног
времена почне да вуче на своју страну, да се демонстрације претварају у неку врсту викенд-протеста, суботом – са све женама с малом децом, кучићима итд. –
што све утиче на смањивање озбиљности тих протеста,
а ситуација у држави је озбиљна. Уз то је дошло и до
тога да опозиција жели да преузме вођство протеста, а
с друге стране, организатори који су те протесте покренули нису јасни у дефинисању њихових циљева и бојим се да ће, ако се овако настави, то ићи у једно лагано гашење или у сукобе који ће се појавити, а већ се појављују, међу самим демонстрантима.
(Писац Филип Давид, Радио „Слободна Европа”,
11. март)
***
Насилници и заштитници патријархалне доминације и
опресије жена настоје да негативним коментарима и
обележавањем спрече да друге жене проговоре о својим
искуствима. Због тога је одлука Марије Лукић да говори јавно и да не одустаје од правде важна за све жене у
Србији које трпе насиље.
(Психологиња Тања Игњатовић, лист „Данас”, 6. март)
***

НА СЕДНИЦИ ГРАДСКОГ ВЕЋА

ЧЕТИРИ ГОДИШЊА ДОБА И ДРУГЕ ПРИЧЕ
Покривање потреба
125.000 становника
Глогоњцима
употребна дозвола
за зграду

***
Апсолутно се ради о фашизацији друштва на свим нивоима. С једне стране постоје они који „само извршавају налоге”, а с друге стране се маса људи прави као да се
ништа не дешава. Интересантно је посматрати како се у
случајевима поменутих принудних исељења понашају
комшије. Неке комшије се придруже акцији, али неки
само прођу као да немају појма о чему је реч, а живе ту
годинама поред људи чија права су угрожена. Дакле,
није само реч о извршитељима који дају исте одговоре
које је давао Ајхман на суђењу у Израелу. Реч је о оној
већини која се прави да проблем не постоји, која неће
да зна и која из незнано којих разлога сматра да се то
њима неће догодити. То је онај тренутак у коме се заправо рађа фашизам. Та неоснована и заправо глупа вера да је битно да себе сачувамо и да се нама неће десити, ако будемо „паметни”, оно што се дешава свима.
(Професорка на Факултету за медије и комуникације
Татјана Росић, лист „Данас”, 6. март)
***
Вишестраначка демократија је ефикаснији начин доношења одлука и она је примерена модерним друштвима. То значи, онај који блокира вишестраначку демократију, он уназађује друштво, он онемогућава да боље
идеје победе. Привилегује један одређени тип идеја,
само једну одређену врсту идеја, само са обзиром на
предлагача тих идеја, не водећи рачуна о њиховом квалитету. То је монопол, као када бисте имали једног произвођача ципела и тај произвођач ципела има право да
своје ципеле продаје, без обзира на то да ли су оне добре или не. Не би било тржишта у човечанству када би
тржиште било ствар нечијег укуса и нечије воље.
(Из говора др Зорана Ђинђића у Скупштини Републике Србије, 20. јул 1994)

пљањима суграђана на разним
манифестацијама, пијацама,
дечјим игралиштима и у школама. Асистираћемо саобраћајној инспекцији у сузбијању дивљег превоза, имаћемо редовне патролне активности у до-

установа културе у граду и у
свих девет села, па је реч добио ресорни већник Немања
Ротар:
– Скупштина града Панчева је прошлог децембра дала
сагласност на ове акте, али

Градски већници су 13. марта
имали састанак са 19 тачака
дневног реда. Ипак, није све
то трајало дуго, јер је чак 15
тема обрађивано обједињено.
Седница је почела предлогом Годишњег плана рада Комуналне полиције за 2019.

Обука комуналних
полицајаца
Начелник ове градске службе
Богдан Савић најпре је рекао
да се план за 2018. годину показао добрим, те је овај актуелни само надградња претходног, па је додао:
– Систем рада је врло сличан. Покривамо град и девет
села која му припадају, тј. потребе 125.000 становника. Имамо само осморо запослених,
чему је прилагођен и план рада. Посветићемо се обуци наших комуналних полицајаца –
слаћемо их на разна полагања.
И даље ћемо штитити градску
имовину, а посебну пажњу ћемо, како бисмо им изашли у
сусрет, посветити великим оку-

Расписан конкурс за доделу подстицајних средстава
број сарадњи са свим службама Градске управе, јавних предузећа, полиције и војске.
Савић је казао и да ће ове
године мало више пажње бити
посвећено комуналном реду.
Обећао је да ће комунална полиција и током 2019. године
бити на висини задатка.
Затим је дошло до поменутог обједињавања 15 тачака.
Радило се о изменама програма
рада и финансијских планова

сада је свака финансијска промена која је учињена до данас
уне та у но ве пла но ве и
програме.

О установама културе
Онда је неколико представника установа културе изнело по
детаљ у вези са овим усклађивањем са у међувремену изгласаним буџетом Града. Градској
библиотеци је значајно то што
ће бити заокружена прича у

вези с фестивалом „Четири годишња доба”. За Историјски
архив је битна чињеница да су
овим потезом повећана средства на пољу програмских активности, па ће захваљујући томе бити одрађено девет несређених архивских фондова током 2019. Глогоњци се радују
јер ће за нову зграду у којој је
Дом културе бити добијена употребна дозвола после десет година чекања.
Потом, измењена је и допуњена Одлука о месним заједницама на територији града.
Ради се о усклађивању са изменама Закона о локалној самоуправи, тј. о уношењу прецизнијих и потпунијих одредаба. Нови закон је регулисао
сам назив представничког органа месне заједнице, па ће сада то бити савет МЗ, уместо
скупштине МЗ.
На крају, градски већници
су усвојили предложене закључке у вези са учествовањем Панчева на покрајинским конкурсима за доделу подстицајних
средстава за реализацију радова на уређењу каналске мреже
у функцији одводњавања пољопривредног земљишта и за
уклањање дивљих депонија с
њега у 2019.
Максималан износ за који се
може конкурисати је десет милиона динара.

ШЕСНАЕСТ ГОДИНА ОД УБИСТВА ЂИНЂИЋА

АКЦИЈА ПУПС-а

Енергичан и способан

Спречити будуће сеобе

Тражио је само јасне
и оствариве циљеве

***
Не можете људе који су, додуше тада као радикали,
2003. најављивали убиство Зорана Ђинђића, који нису
учествовали ни на комеморативној седници у парламенту поводом његовог убиства, и људе који су прелепљивали табле с његовим именом, Булевара на Новом
Београду, онима са именом Ратка Младића – не можете рећи да се ради о људима који уважавају оно што је
Ђинђић радио или да су настављачи те политике, то је
неукусно. У јавном дискурсу имамо агресију, мржњу,
дисквалификације. Оно што је јасно, јесте да иза тог
убиства стоји најтамнији, најмрачнији део државе и
њених тајних и најмрачнијих служби.
(Чланица политичког савета ДС-а Љиљана Лучић, телевизија Н1, 12. март)

Петак, 15. март 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

На тргу у строгом центру града који носи име овог политичара, 12. марта, представници
Демократске странке, као и неколицина грађана присуствовали су обележавању шеснаест

човека изузетне енергије и способности, а истовремено и изузетне скромности, која је била
заразна: толико способан и тако
природан и једноставан у комуникацији с нама. Недостаје нам.
Јовановић је казао да је знао,
док је Ђинђић био жив, да ако
локалне демократе не могу да

Повереник ГО ДС-а Милош Марковић и Зоран Јовановић
година од мучког убиства првог демократски изабраног премијера др Зорана Ђинђића.
После полагања цвећа на спомен-плочу говорио је одборник у Скупштини града Зоран
Јовановић, који је најпре рекао да је „Ђинђићу Србија дозволила да буде премијер две
године и један месец” и додао:
– То што ми имамо утисак да
је то било у дужем периоду, значи да је он урадио неке врло важне ствари за своју земљу. Ђинђић је радио у невероватним
условима. Сећамо га се као

нађу излаз из неке ситуације,
онда могу да се ослоне на њега.
– Чак и ако неке потезе нисам схватао одмах, разумео бих
их касније. Сада, када имам
дилему шта би требало у неким случајевима да урадим,
запитам себе шта би Ђинђић
урадио. Био је веома ефикасан
– присетио се Јовановић.
Он је додао да је убијени премијер увек говорио оно што мисли. Тражио је само јасне и
оствариве циљеве, који могу да
се достигну у разумном року.
Питао се увек: шта ћемо после?

Одбрана интереса
грађана
Грађани, углавном пензионери
из петнаест великих градова у
Србији, међу којима је и Панчево, имали су 13. марта, у пет
до дванаест, прилику да на позив ПУПС-а и Партије солидарности и правде истовремено кажу с којим проблемима
се најчешће сусрећу у својим
срединама. Они су замољени
да изнесу своје виђење тога како би се неке од тешкоћа могле решити и да овласте представнике поменутих странака
да у њихово име покрену решавање животних тема за које
су заинтересовани у скупштинама локалних самоуправа и у
Скупштини Републике Србије.
Милан Станојковић, председник ГО ПУПС-а, рекао је пред
око 200 суграђана следеће:
– Данас крећемо са акцијом „Реците нам и ПУПС ћe
рећи”. Бићемо ваш глас и
овде, у нашем округу, локалној средини, али и пред
доносиоцима одлука на
националном нивоу. Вођен принципом солидарности и идејама социјалне правде, ПУПС
је одлучан и спреман
да брани интересе сваког нашег грађанина.
Поготово интересе и
права вас – највећих јунака ових наших рефор-

ми: вас пензионера, вас радника и пролетера, али и наших
вредних пољопривредника, домаћина наше поносне Србије.
Сугеришите нам како да побољшамо ваш живот, драгоцено нам
је ваше мишљење.
Додао је да је председник
ПУПС-а Милан Кркобабић као
министар за регионални развој у Влади Републике Србије
заједно са Академијским одбором за село САНУ покренуо
формирање Националног тима за спас села. Пре тога зачет
је пројекат обнове задругарства
„500 задруга у 500 села”.
– Тиме смо објавили рат највећој пошасти модерне Србије
– феномену „пусте земље”. Одлучни смо у томе да зауставимо демографско пропадање ове
земље тако што ћемо млађим
генерацијама обезбедити
пристојне услове за живот и рад у сваком кутку
наше земље. Позивамо
све грађане да се врате коренима, забораве на тренутне деобе и спрече будуће сеобе – поручио је
Ста ној ко вић.
На крају су
окупљени могли да попуне
анкетне листиће у вези са својим искуствима на
поменуте теме.

ОДРЖАНО ШЕСТО ОКУПЉАЊЕ ГРАЂАНА

Жене већ читав век имају право гласа
Говорили Љупка
Михајловска и
Зоран Јовановић
Велики број грађана поново се
окупио испред Културног центра на Корзоу, 8. марта, на
шестом протесту „1 од 5 милиона”. Говорници су овог пута били Љупка Михајловска,
народна посланица, и Зоран
Јовановић, одборник у Скупштини града Панчева.
Поменута дама се осврнула
на ак ту ел не до га ђа је, па је

рекла да се сада „злостављају
жене, тако што их уцењују сексом”. Алудирајући на датум
кад је протест одржан, додала је да властима изгледа није јасно да су се „жене избориле за право гласа још пре
сто година”. Љупка Михајловска је рекла и да је „Панчево
један од најзагађенијих градова на свету, и то не због
осиромашеног уранијума, већ
због недостатка перспективе
и неизвесне будућности деце
и младих”.

Зоран Јовановић је подвукао
да је напуштање институција
система и бојкотовање седница Скупштине града добар потез. Казао је да су само Предраг Богатинчевић и он из Панчева приступили Асоцијацији
слободних и независних одборника, а да их из нашег града
може бити много више. Позвао
је опозиционе колеге да им се
придруже јер „ако будемо ишли
одвојено, висићемо заједно”.
Шетало се овог пута следећемо трасом: улицама Војводе

Радомира Путника, Карађорђевом и Браће Јовановић, те
Тргом мученика, како би се
стигло до исходишта с првог
протеста – до зграде РТВ Панчева, где су лепљене поруке.
Следећи скуп биће одржан у
петак, 15. марта.

Страну припремио

Синиша
Трајковић
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РАЗГОВАРАМО: СЛАВЕ БОЈАЏИЕВСКИ, ДИРЕКТОР ЈП-А „УРБАНИЗАМ”

АКЦИЈЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ

КВАЛИТЕТ У ИЗРАДИ ПЛАНОВА

Расписана два конкурса за
пројекте од јавног интереса

Осам локалних самоуправа
суоснивачи фирме
Директор ЈП-а „Урбанизам” од прошлог новембра је дипломирани инжењер архитектуре Славе Бојаџиевски. Он је на ову позицију стигао с
места секретара градског Секретаријата за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне делатности и саобраћај. Пре тога је радио најпре у приватном сектору, па је, од 2012, четири године био помоћник градоначелника за урбанизам. Цео свој радни
век провео је сарађујући с компетентним људима из струке.
Разговарали смо с њим у вези са
искуствима која је досад имао у вођењу важног градског сектора.

Тржишни рад
Бојаџиевски на питање како ствари
функционишу откад је од ЈП-а Дирекција настало ново јавно предузеће, док су неке службе пребачене у
Градску управу, одговара:
– Ова фирма нема више обим претходнице. Превасходно, сектор који се
бави инвестицијама прешао је у Градску управу. Основна делатност којом
се бавимо, јесте израда планске документације. Она дефинише на који начин и под којим условима нешто може да се гради. То радимо за цео Јужнобанатски округ, што нам је веома
проширило делокруг рада. Приоритет нам је био склапање уговора са
општинама и градовима из нашег региона, којих има седам, без Панчева.
Споразумно, те локалне самоуправе
су и суоснивачи „Урбанизма”. Тренутно радимо на петнаест планских
докумената, на шта сам поносан.
Он додаје да је поента у томе да када постоји јавно предузеће за које се
зна да израђује акта, у сваком тренут-

Теме: развој цивилног
друштва и омладински
сектор
У последњих неколико дана Градска управа расписала је два конкурса. Први се тиче оснаживања и развоја цивилног друштва преко унапређења услова за обављање делат-

Славе Бојаџиевски
ку председник неке од јужнобанатских општина може да позове и каже
да му је хитно неопходан плански документ за неког инвеститора.
– Ми се одмах прихватамо посла.
На тржишту смо. Имамо и јако добро
сарадњу с трећим лицима, великим
компанијама које послују у нашем
граду. Битан сегмент нашег посла је
и надзор над одржавањем путева. Имали смо, због временских услова, прилично проблема током зиме, које смо
решавали успешно. Такође, издајемо
услове за прикључења на општинске
путеве – наводи Бојаџиевски.

Одлична екипа
Он прича да постоји проблем с кадром, јер се посао проширио.
– Укупно нас је, по свим основама,
запослено четрдесет четворо. Ипак,
имамо одличну екипу инжењера – саобраћајних, електро, машинских –
као и искусне архитекте, урбанисте,
просторне планере, економисте, правнике... Обухватамо све области, постоји затворен круг, у смислу квалитетне фирме која се бави израдом
планске документације. Не постоји

врста акта тог типа који не можемо
да створимо. Знамо да направимо документ да заживи на терену, што је
важно, јер никоме не треба мртво слово на папиру – објашњава директор.
На пример, „Урбанизам” је управо
у завршној фази израде планске документације за вршачку пословно-индустријску зону, што је рађено по хитном поступку због заинтересованих
инвеститора.
Бојаџиевски сматра да ће време дати одговор на питање да ли је постојала боља организација у време Дирекције или после цепања те велике
фирме.
– Оно што је јако добро, јесте да се
град изборио да задржи своје јавно
предузеће које му израђује планску
документацију. Важно је да не мораш да наручујеш акта од фирми из
других градова, јер овако креираш и
политику овог града. Спровођење инвестиција од круцијалног је интереса
за град Панчево и за грађане – поентира Бојаџиевски.
Рецимо, попут стварања планова за
северну индустријску зону.
С. Трајковић

БАХАТОСТ ФИРМЕ „М & M PETAKOVIĆ TRADE”

Власник осуђен на затворску казну
Петаковић неће ништа
да каже
Сага се наставља: коначно се после
бројних наших позива, 13. марта, Лазар Петаковић, власник фирме „М &
M Petaković Trade”, јавио на телефон.
Покушали смо да му поставимо неколико питања, али он је у старту одбио да комуницира с нама, па је лаконски додао:
– Ништа нећу да причам. Све што
сте досад написали је нетачно.
С обзиром на то да смо у рукама
имали документ који је донела Привредна комора Србије
– Иницијативу за промену Одлуке о одређивању минималне и максималне цене техничких
прегледа возила – хтели смо
да од њега чујемо зашто су
у његовој фирми цене и до
50 одсто ниже у односу
на оне фирме што такође обављају ову услугу. Имали смо потребу да
га питамо и зашто не плаћа изношење смећа,
једини од правних лица у граду.
Ништа од тога нисмо добили...

Јавност се заинтересовала за пословање поменуте фирме: у претходне две недеље стигло нам је још неколико информација. Поуздано је да
је против Петаковића била покренута истрага због тешког дела против
безбедности јавног саобраћаја, јер је
изазвао тешку саобраћајну несрећу.
Такође, он је 2016. године оглашен
кривим за тешко дело против опште
сигурности: од експлозије цистерне
погинула је једна особа, која није била у радном односу код њега. Осуђен
је на годину дана затвора, условно
на пет.
Да подсетимо, најпре смо објавили да нам је Удружење српских техничких прегледа (СТЕП), огранак за
јужни Банат, послало саопштење у
коме стоји да фирма „М & M Petaković Trade” једина на територији нашег региона не поштује јединствену цену техничког прегледа возила. Онда смо
навели да су Петаковићеви запослени избацили комисију
која је
имала
задатак
да направи

ИЗ АГЕНЦИЈЕ ЗА РЕСТИТУЦИЈУ

Јеврејским општинама
враћена имовина
На основу одредаба Закона о отклањању последица одузимања имовине
жртвама Холокауста, Јеврејској општини Панчево припало је 5.707 квадратних метара пољопривредног земљишта, а у жалбеном поступку је
још 25.061 квадратни метар.
Ово је и последица објављених података Републичке Агенције за реституцију о имовини жртава Холокауста
које немају наследника. У нашој земљи

Предмет другог су/финансирајућег јавног конкурса су програми и
пројекти од јавног интереса у области омладинског сектора за 2019.
Они морају бити усмерени ка образо ва њу и за по шља ва њу мла дих,
здрављу и одрастању ове популације, њеној безбедности и мобилности, као и интеркултуралности.

су досад јеврејским општинама враћена 104 објекта укупне површине
7.271 квадратни метар, 77 пословних
простора, 19 станова, једна зграда,
седам гаража, 442 квадратна метра
неизграђеног грађевинског земљишта
и 6.251.913 квадрата пољопривредног земљишта.
Рок за подношење захтева за враћање имовине по овом закону истекао је 27. фебруара.
С. Т.

тачне мере плаца због плаћања услуге изношења смећа.
Он је одбио нашу молбу да нам да
имејл адресу како бисмо комуницирали, а сада је имао само кратак
коментар с почетка овог текста, чиме су читаоци ускраћени за његово
мишљење.
С. Т.

ности удружења грађана и пружања Помиње се и учешће младих у доподршке њиховим програмима и ношењу одлука, те активизам и вопројектима од јавног интереса у лонтеризам. Императив је да се поштују принципи пообластима здравства
што ва ња људ ских
и социјалне политиправа, равноправноке, културе, инфорсти и једнаких шанмисања, бриге о деси за све, одговорноци и младима, обрасти, со ли дар но сти,
зовања, екологије, ту- Императив је да се
међусобне сарадње...
поштују принципи
ризма и вере.
Пра во уче шћа
Могући апликан- поштовања људских
има ју ор га ни за ци је
ти, до 1. новембра,
и/или удружења граодносно до утрошка права,
ђана регистрована на
средстава, јесу сва ре- равноправности и
територији нашег грагистрована удружења једнаких шанси за
да, а средства постоје
грађана, те цркве и
у локалном буџету. Не
верске заједнице са све, одговорности,
могу да се пријаве они
седиштем на терито- солидарности и
што су већ добили норији Панчева. Промеђусобне
сарадње.
вац на неком другом
јекте ће разматрати
градском конкурсу за
стручна комисија, а
пријаве се подносе Секретаријату за 2019, рок за апликације је 1. нојавне службе и социјална питања. вембар и инструктажа ће бити одрИнструктажа у вези с тим заказана жана такође 19. марта.
је за уторак, 19. март.
С. Т.

НАША АНКЕТА
МОЖЕТЕ ЛИ ДА ЗАМИСЛИТЕ ЖИВОТ БЕЗ МЕСА?

Свакодневно, али умерено

Н. АЋА

А. СТОШИЋ

Светски дан без меса обележава се
20. марта сваке године. Овај дан је
ту да подигне свест о здравијој, балансираној исхрани, која је боља за
нашу планету и правичнија за наш
ланац исхране. Како то мислимо?
Простом математиком долазимо до
податка да ће људска популација порасти за чак 30% до 2050. године,
што доводи до чињенице да потражња за месом неће моћи да се испуни, због чега је потребно неке навике у исхрани из корена променити.
С друге стране, многи лекари и нутриционисти апелују на што разноврснију исхрану, што подразумева
унос различитих врста меса. У јавности се све више говори о исхрани без
меса и доста људи свој режим исхране базира на томе, попут вегетаријанаца и вегана.
Питали смо наше суграђане могу
ли да замисле свој живот без меса и
да ли подржавају овакав тип исхране.

С. ЈОВАНОВИЋ

М. АНДРЕЈИЋ

НАДА АЋА, службеница:
– Не бих могла да замислим свакодневни живот без меса. Што се тиче оваквих манифестација и уопштено начина исхране, подржавам их.
АНИЦА СТОШИЋ,
професор енглеског језика:
– Неколико пута недељно конзумирам месо, најчешће живинско, попут пилетине и ћуретине. Могла бих
да живим без меса, али сматрам да је
људима који се баве спортом или имају појачану физичку активност оно
неопходно. Подржавам сваки вид
исхране.
СМИЉА ЈОВАНОВИЋ, пензионерка:
– Конзумирам месо, али не толико често. Омиљена ми је телетина,
али пошто је њу тешко набавити,
нај че шће кон зу ми рам пи ле ти ну.
Мислим да се може живети без меса. Поврће је, свакако, најздравије и

В. МАЛАЈМАРЕ

М. АРАНЂЕЛОВИЋ

мо же се при пре ми ти под јед на ко
укусно.
МИЛЕНКО АНДРЕЈИЋ, уметник:
– Углавном не конзумирам месо,
али у случају да га једем, бирам рибу. Знам да се може живети без меса
и верујем да је то здравије.
ВАСА МАЛАЈМАРЕ, пензионер:
– Једем све врсте меса и месних
прерађевина. Верујем да је исхрана
без меса могућа, али ја не бих могао
да издржим. Што се тиче људи који не
конзумирају месо, ја их подржавам.
МИОДРАГ АРАНЂЕЛОВИЋ,
пензионер:
– Сваког дана једем месо, најчешће свињско и јунеће. Верујем да се
не може живети без њега и не подржавам такав вид исхране.
Анкетирале: Катарина Стојанов и
Исидора Дадић
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ОДРЖАН САЈАМ ОБРАЗОВАЊА

СТАЊЕ У ВРТИЋИМА И ШКОЛАМА ДОБРО, АЛИ МОЖЕ ДА БУДЕ БОЉЕ

Машинцима медаља

СВАКИ ДРУГИ КРОВ НАД
ДЕЦОМ ПРОКИШЊАВА

Ненад Дојчиновић, директор Машинске школе
Прошле недеље, од 7. до 9.
марта, одржан је 14. међународни сајам образовања „Путокази” у хали „Мастер” Новосадског сајма. Реч је о веома значајној манифестацији
чији је циљ да промовише
образовање за све и афирмише потребу за доживотним
радом на себи, као и да средњошколцима и студентима
помогне у одабиру будућег
занимања. Сваке године институти, факултети, више и
средње стручне школе широј
јавности представе око петсто образовних профила.
Машинска школа Панчево
наступила је 8. марта као гост
на штан ду Ми ни стар ства
просвете, науке и технолошког развоја и представила
део своје опреме за обуку мехатроничара, 3Д штампач,
као и промотивне филмове

и брошуре. Вреди истаћи да
је на овогодишњем сајму образовања панчевачка стручна
школа добила високо признање – Сребрну медаљу Новосадског сајма. Медаљу и диплому примио је директор
школе Ненад Дојчиновић.
Ове године је Покрајински
секретаријат издвојио три милиона динара за финансирање трошкова пута средњошколаца на ову манифестацију,
тако да су ђаци из 72 школе с
територије АП Војводине били у прилици да се боље упознају с могућностима које пружају српске високообразовне
установе и средње школе. Педагошки завод Војводине, у
сарадњи са Секретаријатом
за образовање, организовао је
и стручни скуп под називом
„Савремена образовна технологија у пракси”.

АКЦИЈА ЕКО-МИНИСТАРСТВА

Забрањен рад
Министарство заштите животне средине у последњих
шест месеци оставило је без
дозволе за рад двадесет фирми које се баве управљањем
отпа дом због то га што су
непрофеси онално, кр ше ћи
законе, третирале отпад на начине који нису у складу с прописаним. Након овог радикалног потеза (после одвајања
од министарства пољопри-

закон. У Србији је за третирање отпада фирмама уручено
више од 2.000 дозвола за сакупљање, транспорт, складиштење или третман.
Да подсетимо, Министарство заштите животне средине је прошле године, након
инцидента са опасним материјама које су пронађене на
територији Панчева, покренуло акцију за проверу рада

У Панчеву сваки други дечји
вртић има кров који прокишњава – установио је Завод за
јавно здравље, који је и ове године у сарaдњи с локалном самоуправом спровео контролу
пред школ ских и школ ских
установа у нашем граду.
Проверавана је чистоћа објеката и исправност воде и хране њима. Узети су и брисеви с
површина у објектима и извршен је санитарни преглед запослених у школама и вртићима, као и деце и ученика.
Резултати ових испитивања
добро дођу локалној самоуправи, јер на основу њих она стиче јасан преглед ситуације и
планира будуће активности: решавање актуелних проблема и
унапређивање боравка у васпитно-образовним установама
на те ри то ри ји на шег гра да.
Сходно томе Град Панчево сваке године у буџетској линији
намењеној просвети издваја на
десетине милиона динара за
реновирање просторија, замену столарије, набавку неопходне опреме и још много тога.

Јавна контрола
Др Радмила Јовановић, начелница Центра за хигијену и хуману екологију панчевачког
завода, у среду, 6. марта, у малој сали Градске управе представила је резултате истраживања обављеног током прошле
године. Према њеним речима,
Панчево се може похвалити
овим програмом и ретка је локална заједница која редовно,
од 2004. године, проверава стање у вртићима и основним и
сред њим шко ла ма с ци љем
очувања и унапређења здравља деце.
У Заводу за јавно здравље,
на основу ових резултата, кажу да је стање у васпитно-образовним установама на територији нашег града задовољавајуће, али неких проблема има

Неадекватне справе прете малишанима
и неопходно је решити их у наредном периоду.

Храна је безбедна
Стручњаци из Завода прегледали су двадесет вртића и централну кухињу ПУ „Дечја радост” и извршили четрдесет две

шани неопходно решити проблем влаге и реконструисати
кровове. У незадовољавајућем
стању су и, оштећене, бетонске
подлоге у кругу девет објеката,
као и фасаде на девет вртића.
У њих пет је неопходно окречити унутрашње просторије, као

ШТА ДЕ ЦА ПИ ЈУ
Забрињава и податак да је у два узорка воде у панчевачким вртићима утврђена микробиолошка неисправност, а 12
узорака било је неприхватљивог физичко-хемијског квалитета. Др Радмила Јовановић, начелница Центра за хигијену
и хуману екологију, истиче да је узорковање воде урађено
током распуста и да је почетком школске године накнадном
анализом утврђено да је вода на спорним местима поново
била доброг квалитета.
Када је реч о основним и средњим школама, у 19 узорака пронађени су штетни микробиолошки организми, а у 12
случајева физичко-хемијска својства воде била су ван прописаног правилника.
контроле објеката. У њима је
узето преко 300 узорака и обављено преко 700 санитарних
прегледа. Установљено је да је
у више од половине зграда у
којима бораве панчевачки мали-

и поправити справе за игру. У
извештају Завода забележено је
да неколико објеката „Дечје радости” нема адекватну заштитну ограду, што умногоме може
угрозити безбедност деце.

Када је реч о храни, сви микробиолошки налази били су
исправни, а енергетска вредност и количина соли у оброцима одговара прописаним нормативима за децу тог узраста.
Међутим, стручњаци Завода
упозоравају да је у седам узорака бриса узетог с површина
у вртићима утврђено присуство
штетних бактерија.
Када је реч о школама, све
контролисане образовне установе (19 основних и 10 средњих школа) имају задовољавајућу општу хигијену, али је неопходно уредити 13 дворишта,
а у 19 школа треба заменити
столарију. Стручни тим Завода утврдио је да је у седам васпитно-образовних установа под
дотрајао и да треба да буде замењен новим. Поред тога, на
девет школа треба обновити
фасаду.
Због нове законске регулативе, од 2019. године Завод за
јавно здравље прошириће контролу и на одређивање енергет ске вред но сти обро ка у
основним школама које имају
продужени боравак.

ИНВЕСТИЦИЈЕ У „ПЕТРОХЕМИЈИ”

Застој производње због ремонта
Лош квалитет
ваздуха у граду

вреде у посебно министарство) фирми које се баве токовима
број фирми којима су одузете отпада. Панчевачко Јавно тудозволе порастао је на седам- жилаштво поднело је оптудесет. Због физичких немо- жни предлог Основном суду
гућности овом првом акцијом у Панчеву против Љубомира
обухваћен је део оператера, а Милићевића, власника фиру наредном периоду на удару ме „Еко 21”. Према наводима
ће се наћи и остале фирме за Тужилаштва, окривљени је
које се сумња да не поступају учинио кривично дело уноса отпадом на начин како шење опасних материја у Срје то држава прописала.
бију и недозвољено прерађиОдговорна ливао, од ла гао и
ца у овим фирскладиштио опамама нису се присан отпад. У мардржавала правиту прошле годила и прописа нане про на ђен је
Омогућили
ведених у дозвоотпад на локацилама које су до- непрописно
јама у Панчеву
били. Они су омо- складиштење и
(Но во се љан ски
гућили да те фирпут 94 и Кајмакме пакују, непро- транспорт
чаланска 24А) за
писно складиште опасних материја који је утврђено
и тран спор тују
да припада катеопасне материје.
го ри ји опа сан.
Надлежни истичу да се дава- Реч је о отпадним уљима, зање сагласности за рад са опа- уљеним крпама и битумену,
сним материјама спроводи по који су непрописно ускладијасним и строго дефинисаним штени на овим локацијама и
процедурама. Службеници ре- чије присуство је могло да
довно контролишу неправил- угрози здравље људе. Према
ности и, у складу са инспек- закону, за ово кривично дело
цијским извештајем, реагују запрећена је новчана казна и
и одузимају дозволе уколико казна затвора у трајању од
су се оператери оглушили о шест месеци до пет година.

Део погона панчевачке „Петрохемије” није у функцији због
планираних ремонтних активности. С тим у вези, менаџмент
петрохемијског гиганта послао
је саопштење у коме обавештава грађане Панчева да је у фабрици полиетилена ниске густине (ПЕНГ) у петак, 8. марта,
обустављена производња и да
ће тај процесни погон бити ван
функције 55 дана. Поред тога,
плански застој у фабрици Етилен и осталим производним постројењима „Петрохемије” планиран је за среду, 20. март, и
процена је да ће радови у том
погону трајати 35 дана.
„Најзначајније активности током ремонта биће усмерене на
реализацију инвестиција од којих су кључне реинструментација и аутоматизација управљања радом компресора у фабрици Етилен и ревитализација хиперкомпресора у фабрици
ПЕНГ. Планирана је и инвестиција која ће омогућити да се
повећа обим производње у фабрици полиетилена високе густине (ПЕВГ) и она ће бити реализована током лета”, стоји у
писаној изјави Мише Булајића,
извршног директора функције
производње и техничке подршке „Петрохемије”, која је достављена редакцији „Панчевца”.
У саопштењу стоји да ће реализација горенаведених инвестиционих пројеката, вредних

око 18,3 милиона евра, позитивно утицати на укупно пословање компаније. Према наводима менаџмента, ово је највеће улагање у занављање производње у последњих тридесет
година, а новац за финансирање радова обезбеђен је из сопствених средстава компаније.
Поред инвестиционих активности у фабрикама Етилен, ПЕВГ
и ПЕНГ, током застоја биће

Упоредо с почетком обуставе рада променила се атмосферска ситуација у панчевачком ваздуху – много је више
опасних и загађујућих материја него иначе. Од петка 8. марта до суботе 9. марта вредности загађујућих материја биле
су далеко изнад дозвољених.
Прошлог петка су анализатори градског мониторинг система на мерном месту у Улици

реализован и ремонт процесне
опреме у осталим погонима. У
„Петрохемији” тврде да ће планиране активности омогућити
безбеднији и ефикаснији рад
компаније. Поред тога, петрохемичари истичу да су све радне активности током застоја у
потпуности усклађене с важећим безбедносним процедурама компаније, а све с циљем
безбедности и заштите здравља
запослених, као и заштите радне и животне средине.

цара Душана регистровали једночасовни пик азотних оксида
од 319 микрограма по метру
кубном, а наредног дана једночасовна вредност ове штетне материје била је нешто мања – 261 микрограм по метру
кубном. На истом месту првог
дана викенда измерене су високе концентрације сумпорних
оксида – 100 микрограма по
метру кубном, а апарати на Ватрогасном дому забележили су
592 микрограма по метру куб-

ном укупних угљоводоника, веома канцерогене материје.
Опште је познато, а на овај
закључак јасно указују смрадне последице вишедеценијског
суживота Панчеваца с процесним системима јужне индустријске зоне, да када фабрике улазе у тихи ход рада или
када се обуставља производња
у процесним системима, увек
долази до великог испуштања
опасних и загађујућих материја. Технолози истичу да је то
сасвим нормална ствар и да се
то никако не може избећи јер
је технологија таква – заустављање процеса подразумева
потпуно чишћење система, што
изискује продувавање и спаљивање садржаја из процесних
система. Отуда и настају хемијски удари из правца јужне
индустријске зоне. То исто важи и када се производни процеси враћају у редован рад.
Ако активностима „Петрохемије” придодамо и НИС-ов
мартовски плански застој због
техничко-технолошког повезивања рафинеријских постројења с погонима производног
комплекса „Дубока прерада”,
можемо слободно закључити
да је пред нама смрадан март.
Наравно, ако не дуне ветар.

Страну припремиo

Зоран
Станижан
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КОЈИ СЕ ЗАКОНИ КОД НАС НЕ ПОШТУЈУ

БУБАМАРА У РАЉАМА ЖИВОТА И ВЛАСТИ
ЗА ЧАС ОДЕ 10.000 ДИ НА РА
Уколико на улазу у зграду није истакнуто име особе којој станари могу да се јаве у случају кварова лифта, инсталација,
уређаја и опреме у згради, управник зграде биће кажњен
са 10.000 динара.
Иста казна предвиђена је и за станара који не пријави
датум почетка, врсту и трајање радова у стану.
Ови и слични комунални прекршаји воде се као мањи, па
су, после прве усмене опомене, новчане казне идентичне:
10.000 динара за прву пријаву (пет ако се плати у року од

Да ли сте знали да је ово кажњиво?

Свакога дана
просечан Панчевац
прекрши закон за
казне од 30.000 до
50.000 динара,
а то и не зна
Зашто су полицајци
у Србији мека срца
У Оклахоми закон забрањује
мушкарцу да носи чарапе током секса, у Јути виолина не
сме да се носи у папирној кеси, а у Србији се за убијање
једне бубамаре плаћа 15.000
динара – осим ако нема седам
туфни. Тада може...

везао на задњем седишту аутомобила, али ако сви напред наведени случајеви кршење закона могу да се оправдају незнањем, нема никог ко не зна да
је употреба мобилног телефона током управљања моторним
возилом забрањена.
А казне плаћају само баксузи!

Добре намере
Списак забрана чије се кршење новчано кажњава дугачак
је и местимично необичан, а
местимично и смешан.
Зашто се ови закони доносе
и због чега их, ако су већ усвојени, власт не спроводи?
У принципу, законодавац (готово) увек има најбоље намере.

браћа ја: те ле фо ни ра ње за
вола ном од у зи ма па жњу и
продужава време реакције на
не пред ви ђе ну
си ту а ци ју;
везивање појаса – статистике
су недвосмислене! – знатно
сма њу је број смр то но сних
повреда...
Из Бироа за сарадњу с медијима МУП-а Србије до закључења овог броја нису нам стигли
одговори на питање колико је у
нашем граду током прошле године било кажњених због ова
два прекршаја.

Полицајци добре воље
– Казне служе као крајња мера
и тек један мањи део учесника
можемо довести у ред путем

НЕОЗБИЉНИ ЗАХТЕВИ ГРАЂАНА
– Људи разапну жицу између гелендера на
ходнику и тако суше веш. Када дођемо по пријави све то нестане у року од три минута. Па,
опет исто. Такође, опасно је, па је и забрањено, гајење цвећа са спољне стране ограде терасе. Станари обично по нашем доласку
саксије пребаце унутра, али после неког времена прекршај понављају. О узурпацији вешерница и остава не треба ни говорити. Ипак, сада
постоји професионални управник зграде, па
решава проблеме када му кажемо да ћемо га
жестоко казнити јер је остава пуна гума, расклопљених аутомобила, скија, дасака... – каже Богдан Савић.
По њему, постоје и неозбиљни предлози. Такав један потекао је од удружења љубитеља
животиња – да се оформи група унутар Комуналне полиције или градске управе која ће се
бавити ДНК анализом псећег измета с јавних површина како би се утврдило која је куца какила на дечјем игралишту – власнички пас или луталица. То је, каже он, немогуће јер нема
средстава за много важније акције – каже први човек панчевачке Комуналне полиције.
Ово напред речено није виц!
Годинама уназад у Србији је
на снази закон који предвиђа
кажњавање сакупљача пужева
са 2.100 динара по комаду, док
се за спљесканог лептира купусара плаћа 10.000. На овом списку су и бубамара, она црвена
са две туфне, и још петстотинак
биљних и животињских врста.
Али да ли сте некад чули да
је неко ухваћен у кршењу овог
закона?
Нема шансе!
Као што сигурно нисте чули
ни да је неко платио казну јер је
сушио веш на тераси... А и то је
забрањено! И има још: новчано
ће се, рецимо, казнити управник зграде ако не одреди особу
која ће га замењивати док је он
на годишњем одмору и њено име
не истакне на видном месту...
Идемо даље: да ли знате неког ко је кажњен зато што је
бицикл возио тротоаром, или
телефонирао док је прелазио
улицу на пешачком прелазу?
Тек су мало веће шансе да
познајете неког ко је попунио
државни буџет зато што се није

– Ако се убије једна бубамара, то и није тако велики
проблем. Одштетни ценовник
је донет за случај да неко намерно уништава популације појединих врста, бубамара или

репресије – сматра Дамир Окановић из Агенције за безбедност саобраћаја.
Он сматра да је законске одредбе немогуће доследно спроводити:

Полицајци не кажњавају телефонирање у вожњи
риђег шумског мрава, који је
под заштитом – објаснила је
својевремено једна представница Министарства за заштиту животне средине.
Нико разуман, наравно, не
оспорава важност решења из
За ко на о без бед но сти са о -

– Ако имате пешачки прелаз код неке пијаце, субота
пре подне, и истовремено на
црвено пређе тридесеторо људи, а у зони имате само два
полицајца, они могу да зауставе евентуално две особе, а
28 ће проћи некажњено. Ако

причамо о поступању полицијских службеника у складу
са законом који свесно не реагују на чињење прекршаја, ту
морамо да имамо у виду да,
нажалост, немали број саобраћајаца нема довољно развијену свест о опасности одређених пре кр ша ја и он да због
неких својих личних ставова
не предузимају законом прописане мере против оних који
их крше. Типичан пример за
то је везивање појасева на задњем се ди шту. Ве ли ки број
полицајаца није свестан колико је ова мера важна и онда у
самој контроли, када виде да
неко није прописно везан на
задњем седишту, не предузимају санкције јер лично сматрају да је то нешто што је
непотребно и да нема потребе
да санкционишу. Када бисмо
имали много већи ниво свести и другачији систем образовања полицајаца, онда би се
они другачије понашали према грађанима – не би пропуштали да их санкционишу –
каже Окановић за „Панчевац”.
На наше питање због чега
МУП дозвољава такво понаша ње сво јих при пад ни ка и
само по вре ме но ор га ни зу је
кампање, он каже да министарство полиције мора да унапре ди обра зо ва ње и обу ку
полицијских службеника како би овај по сао оба вља ли
ревносно.

Глас народа
Али неће бити да је све у доброј вољи и незнању.
Кад је пре неколико месеци
саопштено да ће за старија путничка возила бити обавезан шестомесечни технички преглед,
било је јасно да законодавац
уводи ово решење како би се
смањио број удеса изазваних
техничком неисправношћу возила. Али грађани који би овом
мером били погођени, односно
власници возила чији су трошкови регистрације практично удвостручени, дигли су галаму и најавили протесте, па
је Министарство саобраћаја,
предлагач закона, брзо устукнуло! Као, ослушнуло је глас
народа...
Ћуд је ћуд, ал’ суд је суд, пева Ђорђе Балашевић. У наставку, међутим, пева још „... и
власт је власт”.
И биће да је судбина бубамаре и остало о чему смо говорили у овом тексту ту негде, у
процепу између задатка суда
да суди и потребе власти увек
кроз историју да (што дуже)
влада.
Р. Т.

осам дана), 20.000 за другу, 35.000 за трећу... Правна лица могу да „догурају” и до 120.000 динара.

КО МУ НАЛ НА ПО ЛИ ЦИ ЈА
И ЉУ БАВ НИ ЗА НОС
У стамбеним зградама се периоди од 16 до 18 сати и од 22
до 5 ујутру наредног дана сматрају временом одмора и прављење буке тада сматра се прекршајем који се кажњава са
10.000 динара.

Богдан Савић
– Старија комшиница пријавила је млади пар који прегласно води љубав и тражила од Комуналне полиције да их опомене да буду тиши. То и јесте на неки начин у опису посла ове
службе јер се ради о буци, односно о ремећењу јавног реда и
мира, али ја стварно не знам како бих тако нешто саопштио
младима у заносу. Зато сам замолио госпођу за разумевање...
– каже Богдан Савић, начелник Комуналне полиције.

ПСИ У ПРАВ НОМ ПРО ЦЕ ПУ
Правилником о начину држања паса који могу представљати опасност за околину, објављеним у „Службеном гласнику Републике Србије” бр. 65/2010 прописана је обавеза
власника „опасног пса” да, заједно са псом, заврши обуку
„у складу са програмом кинолошког савеза”.

„Опасним псом” сматра се пас који је без очигледног повода повредио човека или другог пса; дресиран за борбе паса;
намењен за чување имовине или као телесни чувар; пас расе питбул теријер или мешанац те расе који не потиче из контролисаног узгоја; расе бултеријер, стафорд теријер, амерички
стафорд теријер и мини бултеријер или мешанац тих раса.
Казне за непоштовање овог правилника високе су готово
сто хиљада динара, али „Панчевац” ни после дужег распитивања није успео да сазна ни ко организује обуку, а камоли колико је наших суграђана ту обуку завршило.
У Кинолошком савезу Србије речено нам је да је „појам
опасан укинут” и да овај правилник више не важи!
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ХРОНИКА

Петак, 15. март 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

ПРЕВЕНЦИЈА САМОУБИСТАВА КОД МЛАДИХ (2)

Х РАНА З А Д У ШУ

ПРОМЕНЕ У ПОНАШАЊУ
КАО СИГНАЛ ЗА УЗБУНУ

Бес

Пише: Марија Достић,
психолог
Драги моји, сви смо у неком
тренутку били у потпуности
савладани налетом беса који
невероватном силином блокира вољу и способност рационалног мишљења.
Ухваћени у замку, коју смо
најчешће сами себи поставили, губимо додир са стварношћу и свет и људе око себе
сагледавамо само као претњу, кривце за неку неправду,
или потцењујемо њихову важност. Док се налазимо у грчевитом стиску беса, слепи
смо и глуви за било који другачији начин реаговања на
дату околност.
И ако је разлог узавреле
емоције беса за неколико тренутака нестао у прошлости,
оно што прави и појачава реакцију је, у ствари, наше сопствено мишљење о томе. Мисли се хаотично лепе једна
за другу правећи нам реалност у којој смо без самоконтроле, емотивно „разбијени”,
уз свеприсутну растућу жељу
за осветом. Веома често се
осећај беса преноси из дана у
дан, постајемо окупирани прављењем планова и конструисањем невероватних решења
за враћање „мило за драго”
узроку нашег беса. У тој фази је врло често и деструктивно понашање према „недужним” стварима, које „страдају” само зато што смо их

повезали са особом на коју
су усмерене све наше мисли
и акције. Посредно желимо
да нанесемо штету некој особи уништавањем ствари које
јој при па да ју. Је ди но што
успевамо да уништимо је самопоштовање и с тим урушавањем настављамо све док се
не доведемо у стање безизлаза и огорчености. Ако се не
зауставимо раније, тада је
право време да схватимо и
иден ти фи ку је мо је ди ног
кривца за емотивни хаос који смо створили. Сами смо
дали моћ другоме да нас повреди. Погрешна очекивања
су најчешћа ударна игла за
разарајући налет беса којим
пунимо своје дане придајући
му (измишљену) важност коју не заслужује.
Када одлучимо да направимо отклон из хаоса који
смо направили од живота,
препуштајући се немилосрдним ударима беса и повређености, прави је тренутак за
другачију акцију. Уместо да
трошимо мисли и енергију за
урушавање сопствене личности, треба да искористимо сву
ту снагу за проналажење храбрости за доношење одлуке о
промени. Као и свака олуја,
и ова лична, направљена од
беса, туге и повређености,
прави велику штету. Ишчупа
нам из корена нека уверења
за која смо били убеђени да
су централна водиља у животу. И тада схватимо да је то
најбоље што је могло да нам
се догоди, јер смо у немиру и
очају пронашли путоказ и
смогли храброст за доношење одлука које ће нам променити живот на начин који
нисмо прихватали као опцију пре но што смо дозволили
бесу да протутњи и измени
наш животни пут.
Ићи кроз живот на крилима храбрости или на таласима беса – одлука је, као и
увек, на вама.

КОЗМЕТИЧАРСКО ЋОШЕ

Епилација или
депилација?

Пише: Бојана Ћорлука,
козметичар
Одговор на питање из наслова је – и једно и друго. Да ли
ћете ићи на депилацију или
епилацију, зависи од много
фактора: од дебљине и јачине длака, од места с ког треба да се уклоне, од њихове
боје и дебљине, од тога да ли
урастају и од многих других
фактора.
Де пи ла ци ја је укла ња ње
маља воском, који може бити топао и хладан. Као вид
воска користи се и шећерна
паста. Након депилације период нежне коже без длака
износи од две до шест недеља, што зависи од јачине длаке и врсте воска (најдуже се
маље не појављују након употребе шећерне пасте). И седе длаке се успешно скидају
воском.
Ласер, SHR или IPL су светлосне терапије које дају сјајне резултате у уклањању ма-

ља на дужи период. Ни за једну епилацију се не може рећи да је трајна, али период
без длачица траје годинама.
Ако имате проблем и са урастањем длака, SHR и IPL су
идеална решења, јер се делује на корен длаке и сви упални процеси се смирују. Такође, кожа након епилације је
изузетно нежна, глатка и лепа. Епилацијом се могу третирати: науснице, брада, зулуфи, целе ноге, руке и препоне. Требало би да жене ураде епилацију интимног дела
пре него што на том месту
длачице почну да седе (онда
је касно, јер апарат не може
да уклони седе длаке).

Епилација се ради од шест
до осам пута у размаку од
месец – месец и по дана, а
након тога сте мирни дуги
низ година. Код епилације
је најважније да је апарат
нов, да редовно долазите на
третмане и да за уклањање
маља између третмана користите искључиво бријање
или скидање кремом како би
апарат могао да делује на
корен.

Адолесценти
не показују класичне
симптоме депресије
Причајте са својим
дететом и будите ту
за њега
Чињеница да је депресија водећи узрок смрти у узрасту од једанаесте до двадесет четврте
године, као и најновији случај
четрнаестогодишњака из једног
села код Ужица, који је ове недеље извршио самоубиство вешањем, подстакли су нас да о
овој комплексној проблематици поразговарамо с Јадранком
Грујичић Ђурић, психологом и
психотерапеутом из панчевачког удружења „Психогенеза”.
У прошлом броју било је речи о депресији код деце, док у
овом наставку говоримо о психичким тегобама које се јављају код адолесцената.
– Дијагностички показатељи
депресије у адолесценцији су
повлачење у себе, самооптуживање, несигурност у сопствено
тело, преоптерећеност физичким изгледом. Адолесценти нису у стању да контролишу све
оно што им се дешава с телом,
нити имају капацитет да поднесу конфликт и фрустрацију.

Иза пренаглашених реакција понекад се крије озбиљан проблем
Међутим, важно је направити
разлику између туге и депресије. Туга краће траје и нормалан је одговор на губитак или
одвајање. Интензитет туге је у
складу с јачином узнемиравајућег догађаја који је изазива.
У тузи нема самооптуживања,
адолесцент успева да одржи самопоштовање и није обесхрабрен у погледу дешавања у будућности – објашњава Јадранка Грујичић Ђурић.

Узроци и последице

Депресивни
адолесценти никада
не траже емпатију
околине, бунтовни су
и неприхватљиво
им је да признају
беспомоћност.
Депресивни адолесценти никада не траже емпатију околине,
бунтовни су и неприхватљиво
им је да признају беспомоћност, те симптоми депресије
нису класични, већ се најчешће препознају кроз изолацију
или проблематично понашање.
Депресија је често маскирана
различитим облицима одступања у понашању те одрасли
често иза агресије, кршења норми и пра ви ла пона ша ња, а
посебно отпора према ауторитетима, не препознају прави
проблем – каже Јадранка Грујичић Ђурић.

Закаснела реакција
– Адолесценти често бивају бесни, агресивни, љути на ауто-

Наша саговорница истиче да
постоји мноштво разлога за
адолесцентску депресију: од
слабијих оцена у школи, преко
лоших односа с вршњацима,
до сексуалног опредељења и
притиска породице као средине у којој се намећу одређене
вредности и навике.
– Уколико ни пријатељи ни
породица нису довољни да адолесцент превазиђе проблеме, па
се и поред толике подршке он и
даље осећа изоловано и несрећно, тада говоримо о адолесцентској депресији. Овај поремећај
често доводи до проблема у школи, до злоупотребе алкохола и
психоактивних супстанци, промискуитетног понашања, насиља међу вршњацима и зависности од интернета – истиче Јадранка Грујичић Ђурић.

Шта учинити
На питање како родитељи могу помоћи адолесценту који показује симптоме депресије, психолог наглашава да пре свега
треба разговарати са својим дететом и охрабрити га да се отвори и проговори о ономе што га
мучи.

Депресију најлакше препознајемо кроз основне симптоме
који трају најмање две недеље, а њихов број и интензитет одређују да ли се ради о благој, умереној или тешкој депресији.
Уколико већ дуже време имате већину ових симптома или
чак све, време је да потражите помоћ стручњака:
l недостатак животне радости или смањење уживања у
многим активностима у односу на период пре болести;
l осећај туге или жалости (особа се некада осећа више празном него тужном, или је истовремено тужна и празна);
l безвољност, губитак интереса за хобије и све друго у чему је особа раније уживала;
l ниска енергија и брзо умарање;
l страх и мисли да ће се нешто лоше десити;
l проблеми са спавањем, најчешће несаница и рано буђење, али и појачана потреба за сном;
l размишљање о самоубиству и смрти уопште;
l тешкоће у доношењу одлука;
l оштећена концентрација и пажња;
l смањено самопоуздање и самопоштовање;
l осећај кривице, безвредности и беспомоћности;
l сталне физичке сметње као што су главобоља, пробадање,
вртоглавица, болови у стомаку, успореност у кретању;
l раздражљивост и немогућност опуштања;
l губитак или повећање телесне тежине.
и постављате услове и не покушавајте да оповргнете депресивна осећања чак и ако вам се
она чине бесмисленим. Уколико не покажете саосећање, дете
ће сматрати да га не разумете и
не схватате озбиљно – наглашава Јадранка Грујичић Ђурић.
Депресија се успешно може
излечити уколико се на време
уо че симп то ми и по тра жи

стручна помоћ психијатра и
психолога. У лечењу се најчешће примењује медикаментозна терапија уз обавезну психо те ра пи ју. Ве о ма је ва жно
укључивање целе породице у
процес психотерапије, како би
се умањила шанса повратка
симптома и како би се адолесцент, уз подршку најмилијих,
што пре опоравио.

ЛАНИНА КУХИЊИЦА
Пише: Лана Белић

Питице од патлиџана

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.
ри тет, ро ди те ље, дру штве не
норме и правила. С обзиром
на то да немају капацитет да
се на прави начин суоче са стварима које их муче, импулсивна нит поприма облик агресије усмерене на себе и може завршити самоубиством. Поред
импулсивности и проблематичног понашања, адолесценти се
често могу жалити на апатију,
тугу, на недостатак енергије и
досаду. Родитељи адолесцената углавном касно реагују, јер
необично понашање везују за
пубертет и биолошке промене.

ДА ЛИ СТЕ ДЕ ПРЕ СИВ НИ?

– Будите нежни, али упорни.
Разговор о депресији може бити врло тежак за младу особу,
па поштујте границу коју адолесцент може поднети и суздржите се од критиковања и процењивања. Пажљиво слушајте
своје дете и схватите га озбиљно. Избегавајте да дајете савете

Страну
припремила
Драгана

Кожан

Састојци: 250 г танких кора, 100
мл уља, 100 мл минералне воде,
два патлиџана, главица црног лука, со, бибер, першуново лишће,
једно јаје за премазивање и сусам.
Припрема: Патлиџане испећи у
рерни да омекшају, затим ољуштити и ситно исецкати (или самлети на машини за месо). На мало уља пропржити ситно сецкани
црни лук и додати патлиџан. Све
кратко пропржити, зачинити по
укусу (ставити доста бибера) и посути сецканим першуном. Можете додати и кашику ајвара по жељи.
Коре за питу исећи напола тако да се добију мањи правоугаоници. Сваку кору попрскати с мало уља и минералне воде. На један
крај ставити кашику фила, а крајеве савити према унутра. Замотати као ролнице и поређати на плех. Питице премазати с мало уља
и воде и пећи на 200 степени око 30 минута. Послужити топле уз
кисело млеко. Од преосталих кора можете направити омиљену питу
са сиром. Пријатно!
Овај, као и многе друге сјајне рецепте можете пронаћи на блогу
„La cuisine creative”, који се налази на адреси kuhinjica-mignone.blog spot.rs.
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УБЛАЖИТЕ СИМПТОМЕ ПОЛЕНСКЕ ГРОЗНИЦЕ

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

ДА ПРОЛЕЋЕ НЕ ДОЧЕКАТЕ СА СУЗАМА

„Сајбер психологија”
Катарине Кацер

Природни препарати
и правилна нега
помоћи ће вам да
се изборите са
алергијом

Многи свој живот не могу више да замисле
без смартфона
и таблета, без
„Гугла”, „Фејсбука”, „Вајбера” или „Инстаграма”. Виртуелни простор је
постао други
свет у којем живимо, делујемо,
реагујемо
и
производимо
нове садржаје.
То утиче на наш
идентитет, осећај времена, начин на који
опажамо себе и друге, на наше мишљење и понашање.
Крајње је време да критички
размотримо оно што смо

Поленска грозница, алергијски
ринитис или сезонска алергија – различити су називи за један те исти проблем, и то несносан. Тако ће га окарактерисати сви они којима прве асоцијације на пролеће нису топлији дани, песма птица и свеопшта радост, већ мучно и изнурујуће кијање, вечито сузне
изиритиране очи, запушен нос,
пецкање у грлу, притисак у синусима и бројни други нимало
пријатни симптоми.
Ако патите од поленске грознице, добро дошли у клуб: велики број деце и одраслих широм планете дели ваш проблем.

Апотека vs. природа
Алергијски ринитис је инфламаторно оштећење слузокоже
носа, а најчешће га изазивају
алергени које удишемо, пре
свега полени траве (у касно
пролеће и рано лето), стабала
(у рано пролеће) и корова (у
касно лето и јесен).
Фармацеутска индустрија је
понудила велики број лекова
који треба да вам помогну у
борби против симптома поленске грознице. Међутим, колико год да су антихистаминици
делотворни, треба имати у виду да уз већину њих у паковању стиже и дуга листа споредних ефеката и нежељених дејстава. Добра вест гласи да постоје одређене намирнице и
биљни екстракти који могу имати сличне ефекте на производњу хистамина попут препарата из апотеке. Најбољим природним антихистаминицима

Најлепше годишње доба многима доноси проблеме
сматрају се кверцетин, бромелин и Це-витамин.
Природни извори кверцетина су јабука, јагода, трешња,

Да бисте се заштитили,
избаците из исхране
млечне производе.
вишња, боровница, кајсија, бресква, цитрусно воће, као и зелено поврће, црни и бели лук,
зелени чај и црно вино. Бромелина има у ананасу, али га
можете наћи и у облику додатака исхрани у апотекама. Цевитамин је природни антихи-

ОТ ПУ ШИ ТЕ НОС
Са запушеним носем изборићете се и помоћу следећег раствора. Прелијте три грама белог слеза децилитром кључале
воде. Кад се чај прохлади, ушмркујте га као раствор или капи за нос. Запушеност можете отклонити и удисањем сока
исцеђеног из ренданог црвеног лука.
Ако су вам очи надражене, пре одласка на спавање
ставите на капке комад вате натопљен чајем од камилице и
рузмарина.

стаминик и најпоузданије решење за лечење запушеног носа и других непријатних симптома сезонских алергија. За најбоље резултате стручњаци предлажу узимање најмање два грама Це-витамина дневно.

Коригујте навике
Да бисте се заштитили од алергије, било би добро да у овом
периоду избаците из исхране
млечне производе, банане, агруме, чоколаду, кикирики, црвено месо и шећер, као и да се
одрекнете алкохола и кофеина. Једите најмање две порције хране богате омега 3 масним
киселинама дневно, јер недостатак ове киселине повећава
ризик од алергија. Ораси, чија
семенке, спанаћ, соја или ланено семе одличан су избор.
Од намирница вам могу бити
од користи и јабуково сирће,
бели лук, куркума и ђумбир.
Препоручују се и зелени чај,
као и чајеви од коприве или
луцерке.
Јутарња гимнастика је нарочито корисна, јер поспешује
лучење кортизола, природног
антиинфламаторног хормона.
Сто га се по тру ди те да дан

ОПРЕЗ
Не покушавајте да тешку
алергијску реакцију (анафилаксу) лечите природним лековима.
Анафилакса може бити
опасна по живот, па стога
одмах потражите медицинску помоћ уколико
приметите симптоме као
што су тешкоће с дисањем, стезање у плућима,
болови у грудима, промене крвног притиска, вртоглавица, несвестица, осип
и повраћање.
започнете тако што ћете двадесет минута вежбати. Имајте
у виду да је концентрација полена највиша између 5 и 10 сати ујутру, па за вежбање ипак
одаберите затворен простор.
Стрес и недостатак сна могу
ослабити наш имунолошки систем. Обезбедите себи довољно одмора и регулишите ниво
стреса и ваш организам ће се
далеко лакше носити с тегобама које доносе пролећни дани.
Д. Кожан

ВЕСТИ ИЗ ГЕРОНТОЛОШКОГ ЦЕНТРА

Свечано поводом Дана жена
На ши нај ста ри ји су гра ђа ни
смештени у Геронтолошком
центру и чланови Клуба за одрасла и стара лица приредили
су у петак, 8. марта, на две локације пригодан културно-уметнички програм поводом обележавања Дана жена.
У Геронтолошком центру је
одржана традиционална ревија фризура, а деке су се потрудиле да свим корисницама улепшају дан тако што су
им рецитовали стихове познатих песника: Дучића, Шантића, Јесењина, Бодлера и других. Солисткиња Јелица Росић отпевала је неколико старих на род них пе са ма, а на
крају су чланови фолклорне
секције одиграли три игре из
Баната.
Директорка установе Тања
Лукић честитала је празник
свим дамама смештеним у дому, које су том приликом добиле и скромне поклоне направљене у оквиру радно-окупационе терапије.
– Желели смо да читав дан
буде посвећен нашим корисницама и верујем да смо успели да им улепшамо сваки
тренутак. Ипак, када је реч о
поштовању и уважавању које
исказујемо према најстаријим
суграђанкама, али и суграђа-

нима, овај дан се није разликовао од осталих, јер нашим
корисницима такве пажње никада не мањка – истакла је Тања Лукић.
Празник је обележен и у Клубу за одрасла и стара лица у
Улици Јосифа Маринковића,
где су се представили чланови
ликовне, литерарне и музичке
секције, као и секције за ручни рад.
Према речима Иванке Раду
Халабрин, руководиоца Клуба,
тај огранак Геронтолошког центра поседује још два објекта –

у Карађорђевој улици и у Улици Максима Горког, а у сва три
се током целог дана одвијају
различите активности.
– У преподневним сатима се
врши дистрибуција хране, док
се по подне реализује секцијски рад. Имамо заиста велики
број секција које раде свакодневно. Такве активности представљају својеврстан „антиејџ”
третман за наше кориснике,
јер бавећи се њима, они спорије старе, поготово психички
– нагласила је Иванка Раду
Халабрин.

У Клуб се могу учланити сви
наши суграђани који то желе,
а годишња чланарина износи
700 динара. Поред прилике да
се прикључе некој од секција,
чланови имају могућност да у
Клубу поједу ручак по цени од
свега 140 динара, да прелистају штампу, погледају програм
на телевизији и да у друштву
попију бесплатну кафу или чај.
Клуб повремено организује и
излете и путовања под повољним условима.
Поред свега тога, Клуб се бави и дистрибуцијом хране на
кућну адресу непокретним и
слабије покретним суграђанима, као и корисницима Народне кухиње.
– Некада је Народна кухиња
припремала и преко пет стотина оброка дневно, док је данас тај број готово преполовљен. Претпостављам да наши
социјално најугроженији суграђани нису информисани о
свом праву на бесплатан оброк,
те апелујем на њих да се о томе распитају у Центру за соци јал ни рад – на гла си ла је
Иванка Раду Халабрин.
Још једна значајна услуга
Клуба је и помоћ у кући, коју
тренутно користи 76 наших
суграђана.
Д. К.

у међувремену
дознали о интернету и људској
психи.
Социјални
психолог и стручњак за медије Катарина Кацер упознаје нас с механизмима који се
крију иза ових
промена. Њена
објашњења приближавају нам
психолошке концепте и теорије у
вези с коришћењем интернета, а
бројни примери илуструју
предности интернета, као и
ризике с којима морамо да
се суочимо у виртуелном
простору.

Два читаоца који до среде, 20. марта, у 12 сати, СМС-ом на
број 1201 пошаљу најдуховитији одговор на питање: „Колико
су друштвене мреже промениле ваш живот?”, наградићемо по
једним примерком књиге „Сајбер психологија” Катарине Кацер. 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

„Ђакомо Казанова”
Матеа Струкула
Година 1755.
Уморна,
мрачна Венеција стоји на
ивици амбиса, али не жели да пре да
ти ту лу кра љи це мо ра.
Ђакомо Казано ва вра тио
се у град и
прети да још
више поремети несигурну
равнотежу
Републике на
политичкој сцени Европе, сазданој на непоузданим савезима. Дужд Франческо Лоредан лошег је здравља, а инквизитор Пјетро Гарцони кује заверу да преузме власт и

потајно жуди да
заточи омраженог заводника и
тако га се заувек реши.
У граду је
и грофица Фон
Штајнберг, позната по изузетној лепоти, која нуди Казанови изазов: ако
заведе Франческу Ерицо, лепу ћерку једног
од најугледнијих људи у граду, она ће му се подати. Наивна девојка упада у замку,
али игра ускоро постаје нешто много дубље и Казанова
се искрено заљубљује у свој
плен.

Два читаоца који до среде, 20. марта, у 12 сати, СМС-ом на
број 1201 пошаљу најдуховитији одговор на питање: „На шта
помислите када се помене Италија?”, наградићемо по једним
примерком књиге „Ђакомо Казанова” Матеа Струкула. 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

Шифра „Нежења”
У прошлом броју нашег листа
питали смо вас да ли сањате и
какви су вам снови. „Панчевац” и издавачка кућа „Вулкан издаваштво” припремили
су по један примерак књиге
„Зашто сањамо” Алис Роб за
два наша читаоца или читатељке који су најкреативније
одговорили на то питање.
Награђени су читаоци који
су послали следеће СМС-ове:
„Дошло пролеће, а с пролећем и дијета, па сад само
могу да сањам о колачима,
тортама, питама, сендвичима и ру ским са ла та ма.”
064/2993...
„Сањам о дану кад ће се
вратити друг Тито.” 060/4452...
Награде се могу преузети у
књижари „Вулкан” у „Авив
парку”.
Издавачка кућа „Лагуна”
наградиће два аутора најкреативнијих одговора на питање колико воде рачуна о ис-

храни. Они ће освојити по један примерак књиге „Масти
– гориво вашег организма” др
Џозефа Мерколе.
То издање моћи ће да у
књижари „Исидора Секулић”
у „Авив парку”, од наредног
уторка, преузму аутори следећих одговора:
„О мојој исхрани рачуна
води моја врло амбициозна
баба. У прилог томе сведочи
троцифрени број на ваги. Знате већ како је то с бабама.”
063/3288...
„Не водим баш рачуна, али
тражим сродну душу којој бих
поверио тај задатак. Шифра:
’Нежења’.” 064/2559...
С добитницима ћемо контактирати наредних дана, како бисмо њихове податке проследили спонзорима. Нова
наградна питања потражите
на стра ни ца ма овог бро ја
„Панчевца”.
Д. К.
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ПРИЧА О ДИМИТРИЈУ СТЕФАНОВИЋУ И ПАНЧЕВУ

КАД ЈЕ ПАНЧЕВОМ ШЕТАЛА ГОСПОДА
Не постоји ништа лепше него
када награда оде у руке онога
ко је заиста заслужује. Посебно је драгоцено када је то награда за животно дело, а какав
је живот имао академик Димитрије Стефановић, тешко неко може и да замисли.
Радо је пристао да нека сећа ња по де ли са чи та о ци ма
„Панчевца”, али да то не буде
у форми класичног интервјуа.
Стекли смо утисак да је то због
скромности. Редови који следе део су његовог казивања.
Рођен је 1929. године у Панчеву у породици трговца Стефановића, који је, нажалост,
баш због тога што је био вредан и добар човек, настрадао
1945. Димитрије је као млад
момак, са шеснаест година, доживео да му оца погуби ОЗНА.
То је могло да га одведе на лошу страну, али напротив он се
окренуо вери и кроз свој животни пут константно духовно
узрастао. На коленима свог
деде Николе Ћурчина учио је
духовне песме, а с мајком редовно одлазио у цркву. Већ са
једанаест је добио свој први
стихар, био је прислужник и
помагао свештеницима. У тренуцима које је проводио у цркви, упознао се с хорском музиком, али тада није могао ни
да сања да ће једног дана бити
диригент Панчевачког српског
црквеног певачког друштва и
да ће тај посао достојанствено
и посвећено радити педесет
година.
Када је завршио Гимназију,
прво је уписао енглески и немачки језик на Филозофском
факултету у Београду, а након
годину дана паралелно је започео и студије музикологије
на Академији и све то успешно
завршио.
Тих раних педесетих ишао
је на факултет „веспом”, јер су
аутомобили били реткост. Често је и потпуно бесплатно својим колегама с факултета држао часове енглеског језика.
Каже да никада није био уображен што је био интелектуалац у времену када је ретко ко
студирао. Већину студената су
тада, веровали или не, чиниле
жене! Дипломе су се и тада
узимале здраво за готово као
потврда вредности, али они

који су били вредни и радили
свој посао поштено, и те како
су били цењени.
Његов научноистраживачки
рад био је усмерен на проучава ње пра во слав не цр кве не
музике – византијске и старе
словенске. Посебну пажњу је
посветио откривању и транскрибовању, као и критичком
вред но ва њу и об ја вљи ва њу
средњовековних списа везаних за музику.
Интересовање за византологију довело га је до Егона Велеса, професора с Линколн колеџа на Оксфорду, где је касније магистрирао и докторирао.
Први пут је у Енглеску отишао с хором „Мадригалисти”
и тамо су освојили прву награду. Том приликом није успео
да се сусретне с професором
Велесом, али је имао прилику
да разговара с ректором, с којим је након повратка у Србију
остао у контакту. Из војске им
је писао писма, која су због
компликоване процедуре прво
морала да се шаљу на кућну
адресу, а затим пребацују у друге коверте како би стигла у

Оксфорду, а добар део времена с њим је била и породица –
супруга и двоје деце, који су
тамо и похађали школу. У међувремену је два пута долазио
у Србију и враћао се возећи
„фолксваген бубу”...
Пошто је докторирао, ректор
га је позвао у своју кућу и рекао да мора одлучити да ли ће
остати Енглеској и радити као
професор, или ће се ипак вратити у своју земљу. Пресудила
је Олга, супруга нашег саговорника. Њене речи понавља са
емоцијама у гласу и дан-данас:
„Нешто си научио, хајдемо натраг да то дамо нашем народу”. Ректор је, кад су му рекли
да се враћају, признао да је то
и очекивао.
Своју захвалност према Великој Британији, која му је омогућила да се усаврши у науци,
овај наш академик исказао је
приликом посете принца Чарлса Београду, за коју је припре мио про грам из ве ден у
крипти Храма Светог Саве.

Младост у Панчеву
Димитрије Стефановић је своје детињство и младост про-

Димитрије Стефановић
Лепо понашање, каже с носталгијом, красило је Панчево
његове младости. Људи су били господа, учтиви и културни, деца васпитана, млади су
знали шта се сме, а шта не.
Шетали су Корзоом, гледали се, понекад одлазили на журеве, слушали џез… Жене нису носиле панталоне и кратке
сукње, нити мушкарци бермуде. Одлазило се у посластичарницу код Цирјака (на ћошку
код данашњег Суда), где су излазили сви који су желели да
буду виђени. Панчево је било
достојанствено, понавља често
у разговору...

риговао је целих пола века, од
1950. до 2000. године, када га
је наследила мр Вера Царина.
Срећним га чини што је одржао континуитет хора и што је
имао прилику да ради са занимљивим људима. У хору је било различитих професија – од
кројача, преко службеника и
наставника, до пензионера, и
сви они волели су да раде с Тадином, како су га звали.
Желео је да се пракса коју је
установио Мита Топаловић да
се за Велики петак пева десет
композиција претвори у традицију и у томе је успео. Каже

Црквени хор

Владика Никанор и Димитрије Стефановић
Велику Британију. Тада је добио обавештење да су нашли
на чин ка ко да му омо гу ће
стипендију.
Колико је живот чудан и занимљив, сведочи и чињеница
да је одобрење за британску визу добио на наступу хора „Мадригалисти” у Венецији и право одатле је и отишао на студије. У периоду од седам година у три наврата је живео у

вео у Панчеву. Купао се на Тамишу код „Валтмана”, неколико година веслао у клубу
„Дунав”, освојивши с њим прво место у Југославији, и пратио будућу супругу Олгу на
часове клавира од шест до седам по подне. И то без кашњења при повратку кући, јер
је строга тетка увек чекала на
прозору куће у Улици Мите
Топаловића.

IN ME MO RI AM

Мр Драган Љубомировић
У среду, 6. марта, овај свет је напустио мр Драган Љубомировић,
један од наших истакнутијих
стручњака за испитивање квалитета земљишта.
Рођен је 1953. године у Босни
и Херцеговини, тачније у Мостару. Након основне школе у
Скопљу и природно-математичког смера у београдској гимназији, 1978. године завршио је
хидротехничку мелиорацију на
Пољопривредном факултету у главном граду.
Радни однос је започео 1981. године у „Агрозаводу” у
Кикинди, где је радио на пословима израде подлога за
примену хоризонталне цевне дренаже за подручје северног Баната. Три године касније прешао је на Институт
„Тамиш”, где је остао до пензионисања.
У међувремену је надградио своје образовање стекавши постдипломско звање на београдском Пољопривредном факултету, и то најпре на смеру наводњавање (1984–
1987), а потом на агрохемији (1996–1999).
Својим научним радом унапређивао је процес производње и, примера ради, у праксу увео примену N–min
методе на пшеници, базирајући је на садржају резидуалног НО3–Н у слоју земљишта 0–60 центиметара
дубине.
Иако често оспораван од колега из различитих струка у
области пољопривреде, мр Драган Љубомировић је својим залагањем, иновативношћу и преданошћу послу иза
себе оставио капиталну заоставштину у виду 220.000 агрохемијских анализа и 55.000 препорука за ђубрење различитих гајених биљних врста. Нажалост, изненадна смрт
није му дозволила да већи део резултата представи широј
научној и стручној јавности.
Био је тих и скроман, ненаметљив и племенит човек.

По именима учених људи који
су у оно време живели и које је
он сретао, данас се у нашем
граду зову многе улице.
Више не памти све детаље,
али сећа да су се у радњу Ћурчинових допремали штофови,
познавао је власнике куће коју
данас зовемо Закова кула, а за
доктора Смедеревца, у чијој кући је данас Галерија савремене уметности, каже да му је
надимак био „Смедеревац аспирин”. Докторова кућа била је
господска и у њој се окупљала
тадашња панчевачка елита.
Панчевачким српским црквеним певачким друштвом ди-

По именима учених
Панчеваца који су у
оно време живели и
које је Димитрије
Стефановић сретао,
данас се у нашем
граду зову многе
улице.
с поносом да су Београђани некада давно долазили бродом
да слушају литургије за Велики петак, а он је једном успео

да за ту прилику окупи чак шездесет певача. Огромну захвалност гаји према свештенику
Миловану Глоговцу, који је у
великој мери помагао и подржавао рад хора.

Награда за животно дело
Димитрије Стефановић је врло скроман и племенит човек.
У образложењу жирија који
му је доделио Награду за животно дело „Доситеј Обрадовић” ка же се да је „ње го ва
спремност да се сусреће са
младим људима и дели са њима искуства, песму, па и проблеме, пример невероватне истрајности духа просветитељства, који смо ми као народ у
новије време управо од Доситеја преузели”.
Признаје, потајно се надао
награди која носи Доситејево
име. Обрадовало га је кад је
сазнао да је одлука била једногласна.
У разговору о награди цитира Доситеја Обрадовића, који
је српском народу поручивао:
„Књиге, браћо моја, књиге, а
не звона и прапорце!”, као и
да је „просвећивање оно што
народу највише треба”.
Димитрије Стефановић је читав свој живот и рад провео на
Доситејевом трагу.
М. М.

ВИШЕ ОД СТО ГОДИНА ГРАДСКОГ МУЗЕЈА

Херој акционих и других филмова
Зграда панчевачког Народног
музеја, чија је изградња завршена 1838. године, издваја се
својим изгледом и спада међу
најлепше не само у нашем граду већ и у Србији. Да у њој има
нечег посебног, сведочи податак да је до сада послужила
многим нашим режисерима за
снимање телевизијских драма,
серија, филмова и музичких
спотова.
Пре две године у њој су настали филмови „Слепи путник
на броду лудака” о животу писца Петра Кочића и „Бранио
сам Младу Босну”, посвећен Гаврилу Принципу, а годину дана раније зграда Музеја је одлично послужила за снимање
серије „Чизмаши”. У тој згради
су реализовани и драма о животу Боре Станковића током аустроугарске окупације Србије,
музички спотови Жељка Јоксимовића и још много тога.
Панчевачки музеј је подједнако познат и по прелепој Свечаној сали, која је темељно реконструисана пре неколико година. Министарство културе и
Град Панчево су платили тај
посао 2,8 милиона динара, а
НИС 800.000 динара.
Тада су се први пут испод
наслага беле боје, којом је сала

Народни музеј у Панчеву
комплетно прекречена након
што је зграда Музеја пала у руке партизана, указале слике и
минијатурна гипсана вајарска
дела неколико немачких аутора. Зашто је то годинама било
скривено и недоступно љубитељима уметности, може само
да се претпоставља.
Оно што се зна, јесте да је
реконструкција те сале била
пун погодак, јер је након њеног завршетка то сада један од
најлепших простора у Панчеву, идеалан за одржавање трибина, позоришних представа,
концерата и других културних
догађаја.

Након завршетка изградње
Магистрата у његову фасаду
је утиснут велики натпис „Iustitia regnorum fundamentum”
(„Правда је основ владавине”),
а изнад њега је постављен сат.
Његов механизам већ годинама не ради, што је велика штета, јер је, док је био исправан,
оглашавао тачно време лепим
звучним сигналом.
Уну тра шњост данашњег
музе ја је нај пре по слу жи ла
хабзбуршкој власти, па онда
аустроугарској. Годинама пре
Другог светског рата био је у
рукама Краљевине Југославије, а након тога у њему је био

затвор који су држали немачки
окупатори.
Све до средине педесетих година прошлог века у Магистрату је био затвор у коме су тамновали многи тадашњи „народни непријатељи”. Атмосфера
из тих времена верно је реконструисана на једној од највећих икада одржаних изложби
у Панчеву „У име народа – репресија у Србији 1944–1953.
године”, постављеној априла
2015. године.
Панчевачки музеј је важан
чинилац културног живота у
нашем граду, јер у њему постоје велике и вредне сликарске, ва јар ске и ар хе о ло шке
збирке чији су експонати у више наврата до сада излагани
јавности. Део сталне сликарске поставке је и ремек-дело
Паје Јовановића „Сеоба Срба”,
настало пре 120 година.
Музеј има и одељење за историографију, које чува од заборава догађаје у вези с Првим и
Другим светским ратом, као и
успомене на многе друге важне
догађаје из градске историје.
У уметничкој збирци панчевачког музеја чува се и триде сет вред них де ла Уро ша
Предића.
М. Г.
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СМРТОНОСНА ЖИВОТИЊСКА БОЛЕСТ СВЕ БЛИЖА НАШОЈ ЗЕМЉИ

АФРИЧКА КУГА ПРЕД ВРАТИМА
Најчешћи преносиоци
дивље свиње, а
директно угрожене
и домаће

Банатски Брестовац: Радници ЈКП-а „Комбрест” наставили су садњу младица, то
јест попуњавање дрвореда на
гробљу, а купљен је и материјал за постављање надстрешнице на капели. Ове недеље почињу радови на изградњи паркинга код фудбалског
игралишта. Наставници и ученици основне школе 20. марта путују у Видем код Птуја,
на дан братске школе.

Вирус
дијагностикован
у Румунији,
надомак Србије
Болест која убија свиње – како
дивље, тако и питоме, неумитно се приближава и Србији.
Према последњим информацијама, афричка кугa је откривена надомак Темишвара, а самим тим је близу наше границе с Румунијом, где је због ове
по ша сти већ ли кви ди ра но
360.000 домаћих јединки поменуте врсте.
У међувремену се вирус раширио и на Мађарску, али с те
стране нас је неочекивано послужила срећа: кретање дивљих
свиња, које су најчешћи преносиоци, спречава Орбанова
антимиграциона ограда!

Усвојене мере одбране
од пошасти
Због свега тога је, превентиве
ради, почев од 1. фебруара, наше Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
донело Наредбу о предузимању мера за спречавање уношења, појаве, откривања, ширења, сузбијања и искорењивања
ове опаке заразе.
Корисници ловишта у Србији добили су инструкције у складу с прописима из ветеринарства и ловства, а и проглашена
су подручја умереног и високог ризика.
У ове друге спада и наш регион, за који су надлежне ЈП
„Војводинашуме”, односно њихов огранак Шумско газдинство „Банат”, чији је заступник
Жељко Сушец.
Превентивне мере, каже он,
огледају се у појачаном и редукционом одстрелу у ловиштима у пограничном делу с
Румунијом и примењују се без
посебног одобрења и у време
када је лов забрањен.
– Појачана је исхрана дивљих
свиња како бисмо их држали
на окупу и лакше управљали
популацијом. Приликом одстрела обезбеђује се узимање узорака, који се достављају ветеринар ском инсти туту ради

Месне актуелности

Оне су најчешћи преносиоци
испитивања, а до добијања тих
резултата месо се држи ускладиштено. Пре издавања дозволе од сваког ловца се узима изјава да у претходних тридесет
дана није боравио у подручју
где је установљена афричка куга свиња (вирус може да се пренесе и обућом – прим. нов.) –
наводи заступник ШГ-а „Банат”.
Поред „Војводинашума”, на
нашим просторима обавезу спровођења наведених инструкција
имају и ловачка удружења.
Управитељ овдашњих ловишта Милан Ђокић каже да ни
чланови панчевачке организације још увек нису наишли ни
на шта сумњиво, али од сваког
улова и они узимају узорке,
тачније неке од унутрашњих
ор га на устре ље них ди вљих

што се крију, пре свега крмаче
које сада носе прасиће – каже
Ђокић.

За човека нема опасности
Ситуацију помно прати и Ветеринарски специјалистички
институт Панчева, а тамошњи
епизоотиолог Александар Живуљ потврђује да афричка куга
погађа искључиво свиње, дивље и домаће. Интересантно је
да су у Африци тамошње врсте ових животиња имуне.
– Код нас, друге животиње,
као ни човек, не могу се заразити, али могу да преносе ову
болест, која се на европском
тлу појавила пре дванаест година, када је унета у Грузију
преко кухињског отпада с бродова из Африке. Треба истаћи

ДР ЖА ВА ПЛА ЋА УБИ ЈЕ НЕ СВИ ЊЕ
– Где год се нађе оболела свиња, уништавају се и све остале. Држава надокнађује штету за све тада убијене свиње ако
су власници испоштовали своје законске обавезе – наглашава Александар Живуљ из ветеринарског института.
свиња, и уредно их достављају
ветеринарском институту.
– Иначе, због ове ванредне
ситуације продужили смо сезону лова на дивље свиње и
проширили квоту за одстрел,
па смо досад уклонили 75 јединки. Главна места њиховог
окупљања су на Потамишју код
Јабуке и Глогоња, Белој стени,
као и у околини Иванова. Сваког дана се лови, али у овом
периоду их је тешко наћи зато

да се вирус на ниској температури конзервише и може да
преживи до три године, док се
кувањем уништава. У ризичне
спадају и сухомеснати производи и месо од свиња које су у
тренутку клања биле у инкубацији. Међутим, ни ако човек
поједе такву храну, ништа му
неће бити. Исто важи и за друге животиње – истиче Живуљ.
Према његовим речима, вирус афричке куге налази се у

излучевинама попут измета или
урина, па ако их човек згази,
на обући и одећи се може задржати неколико сати и може
се механички пренети, али,
примера ради, не и ваздухом
или ветром.
– Свиња се, дакле, може заразити само непосредним контактом с другом зараженом свињом или с неким зараженим
предметом. Вирус се налази у
крви и може се дуже време одржати у мрљама крви на земљи,
па чак и на ловачким псима
ако су учествовали у лову на
дивље свиње. Сматрамо да је
највећа опасност од дивљих
свиња, пре свега њихових лешина, јер су извор заразе, а веома их је тешко уочити у почетку заразе. Иначе, против ове
болести свиња нема делотворног лека, па ни вакцинације, а
законска обавеза је да се све
домаће свиње обележе и вакцинишу против класичне куге
свиња. Где год се утврди оболела јединка, уништавају се и
све остале. У случају угинућа
изазваних афричком кугом држава врши накнаду штете за
све свиње за које су власници
испоштовали своје законске
обавезе – наглашава Живуљ.
Поред свега наведеног, треба истаћи и то да је, откад је у
Румунији дијагностикован вирус, код нас уведен посебан режим, па рецимо у путничком
транспорту није могуће пренети месо или сухомеснате производе од свињског меса из те
земље.

Банатско Ново Село: Капела
на гробљу чека још само прикључење на електричну енергију. Концерт за мајке у организацији КУД-а ДАК уприличен је у петак, 8. марта, у
малој сали Дома културе. Група напуштених паса недавно
је усмртила три јагњета у Првомајској улици. У ноћи између 11. и 12. марта на бензинској пумпи, починилац којег у међувремену полиција
привела испалио је два хица
из ловачке пушке у правцу
камера за надзор.
Долово: Организациони одбор 59. великог фестивала
фолклора Румуна из Војводине одржао је први састанак у среду, 13. марта, у Дому
културе. Настављено је уређивање централног трга. Удружење винара одржаће скупштину у недељу, 17. марта, а
Удружење овчара одлучило је
да смотру овнова приреди у
суботу, 23. марта.
Глогоњ: Удружење жена је поводом Осмог марта организовало забаву у Дому културе, а
на истом месту у суботу, 16.
марта, одржаће годишњу скуп-

штину. Добровољно ватрогасно друштво учествоваће тог
дана на куп-такмичењу у Старој Моравици (општина Бачка Топола). У поменутој установи је у току продајна изложба Издавачке куће „Лагуна”.

Иваново: Дан школе „Моша
Пијаде” биће обележен у суботу, 16. марта, од 17 сати,
приредбом у Дому културе.
На почетку пролећног дела
фудбалске сезоне „Стрела” је
победила „Партизан” из Уљме са 4 : 1.
Јабука: Месна заједница припрема покретање јавне набавке за уређење атарског пута
до излетишта Скела, надстрешницу на левом делу трибине на стадиону код школе и
крпљење рупа на путевима у
селу. Изложба дечјих радова
из креативне радионице поводом Дана жена отворена је
у петак, 8. марта, у галерији у
Дому културе.
Качарево: Радници комуналног предузећа треба да почну сад њу две ста мла ди ца
багрeмa и педесет храстова
у Пролетерској улици и околини. Дом културе обележиће почетак пролећа у четвртак, 21. марта, од 18 сати, у
Дому омладине, концертом
под називом „Цветне пахуље”, када ће наступити дуо
флауте и харфе.
Омо љи ца: Удру же ње же на
прославило је 8. март изложбом на род не ра ди но сти.
Дирек тор Основ не шко ле
„Доситеј Обрадовић” Владимир Ристић учествовао је на
догађају „Школе за 21. век” у
Музеју технике у Београду.
Старчево: Руски скакор бенд
„The Dead President”, као и
састави „Укратко Штеф” и
„Хидроген” наступиће у четвртак, 14. марта, од 21 сат, у
ККК-у. Сутрадан, од 19 сати,
у галерији „Боем” биће одржано књижевно вече посвећено књизи „Ти си један од
нас”, која говори о системским решењима за наставнике, ученике и родитеље. Друштво пчелара позива, поред
колега, и воћаре и ратаре на
предавање „Пчеларство и заштита биља”, које ће у среду,
20. марта у 18 сати, одржати
Синиша Илинчић, заштитар
биља из Зрењанина.

ПСИ НАПАДАЛИ У НОВОМ СЕЛУ

Страдали јагањци

ПОЉОПРИВРЕДНИЦИ ДОБИЈАЈУ НОВАЦ ЗА ГОРИВО

Субвенције на време, али премале
Након што је почетком текућег месеца кренуло пријављивање заинтересованих пољопривредника за субвенције за
дизел-гориво (што ће трајати
до 30. априла), првoj групи
оних који су попунили и предали захтев преузет са сајта
Министарства пољопривреде
или из Управе за трезор, већ је
уплаћен.
Тако су власници активних
пољопривредних газдинстава
по хектару (максимално за двадесет) добили за шездесет литара дизел-горива попуст од по
двадесет динара односно укупно по хиљаду двеста.
Један од њих је Марко Бојтар, председник удружења „Доловачки паори”, који је поздравио одлуку да се субвенције исплате на време, то јест у (овом)
периоду када је пољопривредницима новац најпотребнији.
То је добра вест ако се зна да су
оне некад стизале у мају, па чак
и у јуну, када су сва улагања у
производњу завршена, па су ратари морали да узајмљују преко скупих тржишних кредита.
– Према мојим последњим
информацијама, новац је легао

Да ли ће појефтињење „испарити”?!
на рачуне 21.000 газдинстава
од укупног броја, који је сасвим сигурно преко 400.000.
То је засад мало, а има и неких одступања, као рецимо у
случајевима када су захтеве
истовремено поднели отац и
син, са истим презименом у
називу газдинства, а један је
добио паре, док други није.
Ипак, моја очекивања су да ће
Министарство испунити дату
реч. С друге стране, тих двадесет динара је последњим поскупљењем практично умањено за осам динара, јер је пре

десетак дана цена отишла са
154 на 162,8 динара, па испада да ће највише користи од
тога имати „пумпаџије”. Питање је и колики ће стварни
ефекти бити до самог почетка
замљорадничке сезоне. Све у
свему, тај износ је морао да
буде већи, па ово више видимо као гест добре воље него
као стварну помоћ – наводи
Бојтар.
Први човек „Доловачких паора” спада у групу са ставом
да акцизу за дизел, заједно с
ПДВ-ом, за пољопривреднике

треба укинути у целости, што
значи да би за њих цена била
око сто динара.
– То су нам и била очекивања, јер је на летошњим преговорима, којима сам и лично
присуствовао, спомињана таква могућност, а и сам министар је обећавао да би требало
да субвенција буде од 36 до 38
динара. Ето, испало је само 20
динара. Поред тога, велики
подстицај био би да субвенционисане пољопривредне кредите добијемо у фебруару или
марту, јер се тада купује највише репроматеријала. Будући да су најављени за мај, „осуђени” смо на тржишне кредите „тешке” по 8-9 одсто камате, што је трипут више од субвенционисаних. Неспорно је
да ће их бити, јер су предвиђене у буџету, али ја у мају такав кредит нећу узети. Тако
испада да је председник у праву кад каже да те паре користи мо за од ла зак на мо ре.
Истина је да сељак ретко иде
на одмор, али на шта друго да
трошимо тај новац, прекасно
добијен тек у мају и јуну – пита се Бојтар.

Место крвавог пира
Про бле ми с на пу ште ним
псима у Новом Селу редовна су појава, али у последње
време непријатне ситуације
су све учесталијe. Тако је пре
неки дан група од шест-седам лу та ли ца на пра ви ла
ршум у Првомајској улици
(број 20), када су у домаћинству Саве Милитарова, иначе за по сле ног у ло кал ном
ЈКП-у БНС, уда вље на три
јагњета стара тек око недељу дана.
– Био сам на послу, а супруга је чула лавеж и кркљанац, када је већ било касно.
Иако је тор ограђен, пси су
провалили жицу, а неки су
је и прескочили. Давили су
и овце комшије Зорана Васића и једну озбиљно повредили. Пре десетак дана напали су и десетогодишњу ћер-

кицу Зорана Арсића, на срећу без последица. Досад нису били тако агресивни, а
претпостављам да их је изиритирала керуша у терању у
оближњој Баштенској улици.
Међутим, овог пута су претерали. Ипак, нема смисла
да се жалим, јер мало јагње
вреди свега две хиљаде динара – наводи Милитаров.
Ови Новосељани су након
немилих сцена звали раднике службе „Зоохигијене”, који су ухватили три пса. Но
још увек их је превише на
улицама.

Страну припремио

Јордан
Филиповић
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КУЛТУРА
Културни телекс

Музика
Четвртак, 14. март, 18 сати, Музичка школа „Јован Бандур”:
јавни час ученика свих одсека.
Субота, 16. март, 20 сати, дворана Културног центра: концерт
„Огњен Поповић бенда”.
Субота, 16. март, 21 сат, дворана „Аполо” Дома омладине:
концерт „Опозит 04”.
Среда, 20. март, 19 сати, сцена Културног центра: концерт
Далиде Грмуше и Александре Бенгин.
Среда, 20. март, 20 сати, дворана „Аполо” Дома омладине:
вече савремене игре Балетске школе „Димитрије Парлић”.
Четвртак, 21. март, 17. март, Клуб за стара и одрасла лица:
вокално-инструментални наступ ученика Музичке школе „Јован Бандур”.

Петак, 15. март 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

РАЗГОВОР С ПОВОДОМ: ОГЊЕН ПОПОВИЋ, КЛАРИНЕТИСТА

ГОСПОДАР КЛАРИНЕТА И ПРИЈАТЕЉИ

Тематски програм
Четвртак, 14. март, 19 сати, читаоница Градске библиотеке:
предавање „Миодраг М. Пешић – преводилац руске књижевности”.
Недеља, 17. март, 14 сати, дворана Културног центра: балетско такмичење.
Четвртак, 21. март, 20 сати, дворана „Аполо” Дома омладине: стендап вече са Дињом.

Представе
Субота, 16. март, 12 сати, дворана Културног центра: представа за децу „Принцеза на зрну грашка”.

Изложбе

Њихова музика представља спој џеза, попа и класике

Понедељак, 18. март, 19 сати, фоаје Културног центра: шеснаести фестивал подводног филма и подводне фотографије.
Четвртак, 21. март, 19 сати, читаоница Градске библиотеке:
отварање изложбе „Дучић у дипломатији”.

МОЈ

избор

МОЈ

Почни са зашто
Бојан Војнов, докторанд
на Пољопривредном
факултету у Новом Саду
КЊИГА: Негде сам прочитао
мисао да је књига вреднија
од свих споменика украшених сликама, рељефом и дуборезом, јер она сама гради
споменик у срцу оног ко је
чита. И заиста, књиге могу
бити и верни пријатељи, и
мудри саветници, и стрпљиви учитељи. Користим сваку
прилику да прочитам неку
добру књигу, или по препоруци или по неком свом личном афинитету, како из области лепе књижевности, тако
и из стручне литературе. Када је у питању уметничка књижевност, тешко је о укусима
дискутовати, али верујем да
су дела Иве Андрића, као писца неимара на чијим се темељима граде многе генерације, нешто што представља
интелектуално благо нашег
народа. Приче о животу човека, попут бистре Дрине,
стварају неку посебну бистрину у разуму и топлину у срцу
људске индивидуе, без обзира на боју, расу или веру. Поред Андрића, навео бих бестселер књигу „Колиба” писца
Вилијема Пола Јанга, која даје јасан одговор на најстарије питање на свету и оставља
једну нову могућност размишљања. А ако баш уживате у
свом послу или желите да га
заволите, књига „Почни са
зашто” подстаћи ће вас да сазнате одговоре на многа пита ња, ин спи ри ше те сво је
окружење и учините свој микрокосмос нешто лепшим местом за живот.
ФИЛМ: Листу филмова који
су на мене оставили снажан
утисак и којима се често враћам, али увек с неким новим открићем, чине филмови који крију одговоре на
многа питања, како о љубави, вери, истрајности, тако
и о соп стве ном би ћу. На

Страну припремила

Мирјана
Марић

првом месту је свакако филм
„Дванаест” Никите Михалкова, као римејк филма „Дванаест гневних људи”, филм
који вас неће оставити равнодушним и који ће вас натерати да преиспитујете себе. Ту је и филм „Острво” и
при ча о мо на ху – ло жа чу
угља у усамљеном манастиру на далеком северу Русије, у којем главну улогу игра
глумац Петар Моманов. Овај
филм није комерцијално дело, али без обзира на то покупио је наклоност публике и
однео многобројне награде.
МУЗИКА: Код музичког избора најпрецизније и најтачније би било да кажем да музика заправо бира мене, све
у зависности од прилике, ситуације, расположења. Волим
добру музику, без обзира на
жанр, па је мој музички укус
прилично разноврстан: од изворне, етно музике, преко народне, забавне и инструменталне, до класичне. Волим да
слушам генијално извођење
Боре Дугића, који је по виртуозности у истој равни са
светским мајстором фруле
Георгеом Замфиром. Ако бих
морао да наведем неку његову нумеру, била би то „Пасторала”. У тренуцима инспирације највише ми одговара нешто од класичне музике, а када се састанем с
пријатељима неким посебним поводом, онда то буде
уз звуке тамбурица или хармонике и песме великана народне музике.

Након неколико година кларинетиста Огњен Поповић окупио је своје пријатеље музичаре да би презентовао своје нове композиције, настале у последње две године. Концерт ће
бити одржан у дворани Културног центра, 16. марта.
ПАНЧЕВАЦ: Раније си наступао са саставом који је носио
име „Огњен и пријатељи”, а сада је то једноставно „Огњен Поповић бенд”. Када је настала
идеја да у овој форми свираш
с колегама музичарима?
ОГЊЕН ПОПОВИЋ: Компонујем дуги низ година, али за
бенд нисам од 2011. године и
баш сам се ужелео. Писање сам
интензивирао прошлог лета, а
највећи део тих композиција
биће изведен управо на предстојећем концерту.
l Каква је то музика?
– У претходном саставу акценат је био на етно музици,
али је и она увек имала елементе џеза и неких других праваца. Онима који познају мој
рад, ово неће бити страно. Мене музика комплетно занима
као материја и најбитније ми
је да се испоштује уметнички

ниво. Сада ћемо свирати композиције које су мешавина џеза, филмске, поп и класичне
музике. У том прожимању стилова и жанрова настаје мој израз и форма.
l Ко ће овог пута наступати
с вама?
– Из претходне екипе ту је
само контрабасиста Слободан
Герић. Нови чланови су гитариста Бане Глуваков, пијанисткиња Миона Барбул и перкусиониста Александар Радуловић.
l Да ли сте, поред Герића,
наступали с још неким од чланова новог бенда?
– Сви се знамо и имамо неке
додирне тачке. С Гером сам наступао, али заједно радимо у
Филхармонији и знамо се са
Академије. Банета познајем, али
смо се сретали спорадично. Понекад смо и наступали заједно.
Наша сарадња се интензивирала прошле године када сам снимао материјал за нови CD. Звао
сам га да ми буде гост и онда
сам се додатно уверио колико
лепо сарађујемо. Он је сјајан и
ја га врло ценим. Његова улога
у овом бенду је велика. Има доста солажа, јер гитара поред
кларинета има улогу лидера у

целој причи. Миона је студирала на Академији, а доста смо
сарађивали на мом мастер-класу
који се одржава у Делиблатској
пешчари. Она свира мојим полазницима и добро познаје тај
кла ри нет ски ре пер то ар. Са
Александром Радуловићем сарађујем у Филхармонији. Он је
веома свестран, као и сви ми.
Не задржава се у једној сфери,
већ га занимају разни музички
правци.
l Колико су чланови бенда
допринели коначном изгледу
ових композиција?
– То је ауторска музика коју
сам ја компоновао, али сам врло отворен за сарадњу и у томе
је драж бенда. Материјал се на
пробама дефинитивно склапа
и свако предлаже неку своју
идеју. Крајњи резултат је увек
заслуга свих нас и то је оно што
се мени допада. Постоји нека
преткреација, али се свашта дешава на самој проби. Има и доста импровизације.
l Како успевате да организујете пробе с обзиром на то
да сви имате много обавеза?
– То заиста није лако. Међутим, свима је стало да ово успе.
Очекујемо да неће остати само

на овом концерту. Амбициозно размишљамо о фестивалима, као и о објављивању компакт-дискова. Сви уживамо у
овоме што радимо. Веома је
добра атмосфера у ансамблу.
Кренули смо на време да вежбамо, већ крајем прошле године.
С обзиром на то да свирамо
скоро сваке недеље, већ смо
спремни за концерт.
l Да ли је лако заинтересова ти пу бли ку да до ђе на
концерт?
– Користим дигиталне медије – „Инстаграм” и „Фејсбук”,
јер их много људи користи. Поента је заинтересовати оне који
немају много интересовања за
класичну музику. Пробе смо
снимали у соби, у опуштеној
атмосфери, какви сви јесмо. Чини ми се да је то био погодак.
l На чему тренутно радиш?
– Ја све време компонујем,
а једна немачка издавачка кућа из Минхена већ три године
објављује моја дела. Она су
најчешће писана за кларинет
и клавир. Ова понуда ми је
дала ветар у леђа, јер је данас
врло тешко заинтересовати издаваче, а и конкуренција је
огромна.

ДВЕ ИЗЛОЖБЕ У ГАЛЕРИЈИ

Уметнички дијалог
У Галерији савремене уметности у четвртак, 7. марта, отворене су две изложбе. Своје радове представиле су уметнице
Јелена Мило, у оквиру изложбе „Куда”, и Ивана Томановић – поставком под називом
„Имитирање интимног”.
Заједничко за ауторке је то
што обе на свој специфичан
начин истражују природне феномене и појам пејзажа. Јелена Мило се представила у класичној сликарској техници уље
на платну, док је Ивана Томано вић по ка за ла ка ко фо то графије уз одређене интервенције до ча ра ва ју ат мос фе ру
природе.

Ивана Томановић каже да је
идеја за њен рад настала пре
двадесет година, када је била
на последњој години мастерстудија.
– Пејзажем се бавим више
од двадесет година и увек сам
имала идеју о пејзажу у који
може да се уђе. Дводимензионални простор фотографије је
за мене ограничавајући и увек
сам тежила у свом раду да изађем из те дводимензионалности и освојим простор. Интеракција између гледаоца и мог
рада је за мене круцијална. Интервенције наговештавају драму и проблем, несвршеност и
ту неку интеракцију с публи-

Јелена Мило, Ивана Маркез Филиповић и Ивана Томановић
ком и гледаоцима која треба
да се деси у том кругу – рекла
је ауторка рада.
Други део изложбе посвећен
је радовима Јелене Мило на
којима се налазе пејзажи.

– Пејзаж као мотив је готово изумро, па сам желела да
истражим како се у овом новом времену може пренети његова атмосфера – објаснила је
она.

СТЕНДАП КОМИЧАРКА ДИЊА У „АПОЛУ”

Шале с ногу
„Јутјуб” звезда Сандра Силађев алијас Диња одржаће стендап вече у четвртак, 21. марта,
од 20 сати, у дворани „Аполо”
Дома омладине.
Сандра Силађев је дипломирана глумица. Студирала
је социологију, вишу педагошку, мировне студије, адвертајзниг и маркетинг на Факултету драмских уметности
у Београду. Бавила се из хобија вајарством и керамиком,

певањем и видео-монтажом.
Радила је у луткарском путујућем позоришту, у центру за
сме штај и бо ра вак де це и
омладине са сметњама у развоју, као и у дому за стара
лица. Режирала је и писала
текст за инклузивну представу „Нада у Београду”. Писала
је бло го ве за Б92 и Fresh
McCann и за сајт noizz.rs, као
и крат ке при че за пор тал
„Блиц жена”. Снимила је спот

„Happy” с корисницима боравка за особе са сметњама у
развоју. Радила је и као драмски фацилитатор са осетљивим групама.
Видео-клипове с ликом Диње почела је да снима 2012.
године, а први јавни снимак
објавила је у децембру 2015.
године. Од марта 2017. има
свој стендап шоу „Вече са Дињом”. Глуми у серији „Истине
и лажи”.

Петак, 15. март 2019.

ОГЛАСИ

ПРОДАЈЕМ ТА пећ, замрзивач 210 литара, веш-машину. 066/523-59-58. (274519)

ВОЗИЛА
ПОНУДА

ШКОДА ФЕЛИЦИЈА, 1.3
бензин, атестиран, гас,
2001, први власник.
063/258-479. (СМС)

ПРОДАЈЕМ замрзивач сандучар 310 л, машина горење и ТА пећи. Тел.
066/362-597. (274597)

ЛАДА самара, 2000. годиште, регистрована. 063/88064-42. (274345)

ПРОДАЈЕМ судоперу и
остале кухињске елементе,
судопера, 3.000 динара, нова. 063/773-45-97. (274593)

САКСО 1.5 Д, бордо, 2001.
годиште, власник, клима,
тек регистрован. 064/20630-24. (274368)
ОКТАВИЈА А 4, 1.9 ТДИ,
2008, регистрована, гаражирана, власник. Повољно.
063/345-837. (274375)
ПРОДАЈЕМ форд фиесту
1.8 Д, 2000. годиште, 900
евра. Тел. 064/176-88-51.
(274381)

БМВ, одличан, 2004, дизел,
2.0, 318, никад хаварисан,
троје врата. 069/744-286.
(274676)
ПРОДАЈЕМ југо 45, 1991.
064/810-64-25. (274580)
ШКОДА, власник, 1.2, 2005.
годиште. Тел. 060/515-6180. (274623)

ГАРАЖЕ
ПОТРЕБНА гаража у центру. 064/191-62-20.
(274944)
КУПУЈЕМ/ИЗНАЈМЉУЈЕМ
гаражу на Стрелишту. Тел.
064/899-26-10. (ф)
ПРОДАЈЕ монтажну гаражу,
Содара, Савска улица, у
дром реду, бр. 18, задња.
063/764-49-23. (274524)

КУПУЈЕМ томос алутоматик, не старији од 1987, исправне/неисправне.
064/171-22-13. (274117)

ЈУГО 55, 2005, атестиран
плин, пет година није регистрован. 064/587-50-24.
(274607)

ПРОДАЈЕМ гуме од форда
195/55/15, са челичним
фелнама – 4 комада. Тел.
063/892-67-29. (274395)

ГОЛФ 4, 1.4, 16 В, 2001/2,
петора врта, фул опрема,
на име. 064/587-50-24.
(274607)
ПУНТО 3, 1.3, мултиџет, дизел, 2005/5, петора врата,
фул опрема, на име.
064/587-50-24. (274607)
ПУНТО 1.2, 8 В, 2003, троје
врата, фул опрема, на име.
064/587-50-24. (274607)
ПРОДАЈЕМ форд фијесту
1989. годиште, солидна, 350
евра, регистрован. 063/17936-83. (274683)

ПУНТО 1.2, 2002, 5 В, бео,
гаражиран, одличан, власник. 064/142-55-93.
(274400)

ЈУГО корал 55 ин, 2007, прва боја, мало прешао, регистрован. 063/140-62-92.
(274652)

ПРОДАЈЕМ гаражу у Савској, на Содари, задна у
другом реду бр. 18.
063/764-49-23. (274524)

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)
СЕРВИС телевизора, дигиталних, рисивера, монитора, даљинских. „Плус”, Д.
Туцовића 28. 353-463,
063/877-38-21. (274130)

КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

ПРОДАЈА преосталог огревног дрвета, сечење.
061/626-15-00. (273531)

ФИЋА и пеглица на продају, договор. 063/892-08-25.
(274523)
РЕНО клио 1.5 ДЦИ, 2001,
одличан, пежо 206, 2004,
1.4 ХДИ. 063/663-6342.
(274429)
ПЕЖО 206 + 2009. годиште,
1,1, 3 В, металик, алу, одличан, власник. 069/069/50455-93. (274440)
РЕНО 5 кампус, 1991., годиште, у солидном стању.
064/582-22-68. (274442)

НА ПРОДАЈУ фолксваген
голф 5, 1.9 ТДИ, sportline,
2006, у одличном стању.
Тел. 063/184-75-95.
(274669)

ВОЗИЛА
ПОТРАЖЊА

ОТКУП возила, алата, гвожђа, остало, продаја делова, долазим на

ПРОДАЈЕМ форд сијеру,
1.,6 ЦЛ, 1987. годиште, регистрован до јуна, гаражирана, 400 евра. Тел.
060/142-28-24. (2746539

ПРОДАЈЕМ комплетну
опрему за домаће коре, интегралне грисине, супу.
063/351-709. (274636)
ПРОДАЈЕМ полован намештај и белу технику. Иван,
061/317-07-67. (274644)
ПРОДАЈЕМ ТА пећ елинд 3
кв, исправну, повољно.
061/301-38-40. (2174650)
ЈАБУКА за ракију, продајем.
Тел. 061/142-23-69.
(274664)
ПРОДАЈЕМ тросед, угаону
гарнитуру, некоришћена,
повољно, шпорет горење,
струја/гас. 064/187-20-13.
(274639)
ПРОДАЈЕМ нов орман 2.40
х 100 цм. 013/314-978.
(2746419
ПРОДАЈЕМ фрижидер са
замрзивачем, повољно.
063/734-82-31. (27464239
НА ПРОДАЈУ свињске полутке. 013/632-145,
060/500-30-91. (274260)
ПРВОКЛАСНИ прасићи и
јагањци, могућност клања и
печења. 060/037-11-96.
(274186)
ПРОДАЈЕМ ауто-приколицу
и куку за пунта. 064/16947-83. (274295)
ПРОДАЈЕМ два резервоара
од 27 кубика. Саша.
060/704-44-73. (274161)

адресу. 063/782-82-69,
061/211-59-15. (273579)
КУПУЈЕМ возила од 80 до
1.800 евра, стање небитно.063/165-83-75. (274675)
КУПУЈЕМ аутомобиле у било ком стању, од 70 до
1.500 евра. 062/193-36-05.
(274675)

ПРОДАЈЕМ два пластеника
5,5 х 30 м и 8 х 30 м.
062/885-41-07. (274496)
МОПС ЖЕНКА, осам месеци, родитељи шампиони,
200 евра. 062/208-564.
(274461)
НА ПРОДАЈУ турска калдрма и чистим подруме, таване, и дворишта. 063/423466. (273848)
ПРОДАЈЕМ прасиће преко
40 кг. 064/169-68-54.
(27439)

ПРОДАЈЕМ двосед, кауч,
ПРОДАЈЕМ двосед, тросед, фотеље, орман, витрине,
спаваћу собу. 065/347-667.
сто и столице, звати после
15 сати. Тел. 064/348-00-43, (274583)
064/258-91-33. (274324)
ДВОКРИЛНА врата улазна,
врата 210 х 130, дрвени сто
нов, 200 х 90. 065/315-5516. (274328)

НАЈПОВОЉНИЈИ откуп
свих врста возила, катализатора, продаја делова, долазим на адресу. 069/20300-44, 066/409-991.

ПРОДАЈЕМ голф 1.6, бензин + гас, атестиран, 2009.
годиште. К063/802-58-75.
(274451)
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ВЕШ-МАШИНА, судо-машина, фрижидер, шпорет,
плин-струја, угаона гарнитура, шиваћа машина, ципеларник, брачни душек,
комода. Тел. 063/861-82-66.
(274587)

ПРОДАЈЕМ комплетне ЛР
конице или елементе, квалитетна израда. 060/66079-60. (274027)

ПРОДАЈЕ прасиће и јагањце и вршим услужно печење
на дрва – ражањ, повољно.
064/997-79-09. (274454)

ПРОДАЈЕМ козе. 062/80778-23. (274411)

ПРОДАЈЕМ ремонтовне ТА
пећи, достава, гаранција,
100 евра, пролећна акција.
062/892-47-55. (274654)

ОПРАШЕНА крмача, свињске полутке, назимад, чамац, могућност доставе.
065/614-74-40. (274434)

ПРОДАЈЕМ саднице кајсије
ХИТНО и повољно продајем мађарске сорте, култиватор
дизел, нов. 064/456-05-85,
два регала и други наме377-288. (274366)
штај. 065/544-79-79,
013/251-41-08. (274529)
ПРОДАЈЕМ телевизор, троПРОДАЈЕМ два кауча, дво- сед, двосед и фотеља, микроталасна. 013/352-475.
сед и две фотеље. 252.1366, 064/413-61-65. (274536) (274383)

ПРОДАЈЕМ намештај, тосед, сто бидермајер, амити
пећ. 060/040-48-11.
НОВ намештај на распрода(274414)
ји. Столице од 1.600, столови од 4500. 060/600-14-52
БУРЕ (каца) 1.500 л, ел. ко(274563)
силица, хидрофор, редуктор моноф. 063/179-01-78.
НОВИ клик-клак лежајеви
(274423)
од 12.900, избор мебла по
жељи. 060/600-14-52
ПРОДАЈЕМ бетонске чесме
(274563)
и роштиље за дворишта.
064/970-13-00. (274425)
ПРОДАЈЕМ замрзивач 300
л, замрзивач 150 л, фрижи- ПРОДАЈЕМ мали разбој за
дер 300 л и веш-машину.
ткање тканица – коњић.
064/129-73-60. (274579)
Тел. 063/852-43-09.
(274436)
ПРОДАЈЕМ велику приколицу шапурина, половне
БАЛИРАНА детелина на
прозоре, врата и кухињске
продају, екстра квалитета,
уређаје. 064/437-24-51.
цена повољна. Тел.
(274546)
064/539-62-04. (274456)

КУПОПРОДАЈА
ПОТРАЖЊА

СТАРЕ мотоцикле купујем,
комплетне или делове,
стсње небитно. 064/305-8073. (274526)

КУПУЈЕМ значке, ордење,
медаље, новац, сатове, пенкала. Тел. 013/313-458,
063/199-60-36, 064/481-1477. (274326)

КУПУЈЕМО секундарну сировину, гвожђе, веш-машине, замрзиваче, телевизоре,
све остало. 061/322-04-94.
(274672)

КУПУЈЕМ старо гвожђе, телевизоре, веш-машине, замрзиваче, фрижидере. Долазим на кућну адресу.
064/158-44-10, 063/101-1147. (274111)
КУПУЈЕМ фрижидере, старо гвожђе, веш-машине, замрзиваче, телевизоре. Долазим на кућну адресу.
061/148-01-31. (274111)
КУПУЈЕМО гвожђе, олово,
бакар, месинг, алуминијум,
веш-машине, замрзиваче,
телевизоре, долазим.
061/321-77-93. (274672)
КУПУЈЕМО обојене метале,
акумулаторе, гвожђе, вешмашине, фрижидере, замрзиваче, телевизоре, шпорете. 061/206-26-24. (274672)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

ПЛАЦ, 70 ари, са три куће,
60 + 100 + 70 квм, сваки засебан улаз. Усељиве. Миса,
Козарачка 10. 063/804-0785. (274491)
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КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

ЛУКС сређена кућа, 130
квм, плац, приземна, стара
Миса. 061/600-49-00.
(272944)
ВОЈЛОВИЦА, Јаношикова,
кућа 206 квм, 124,5 ари,
два стана или П.П, 37.000.
064/863-84-27. (273198)
КУЋА, Доњи град. 063/12692-77, 063/248-729.
(274471)
ПРОДАЈЕМ кућу у Ковину,
плацеви на продају у Стрелишту. 063/801-54-20.
(274118)
ГРАЂЕВИНСКИ плац 5 ари,
укњижен, ограђен. Тел.
064/421-02-71. (274463)
ПРОДАЈЕМ две њиве по 62
ара, северна зона. 063/325566. (274475)
КУЋА, 70 квм, монтажна,
нова, 3 ара, 19.000 евра.
Миса, Козарачка. Тел.
063/804-07-85. (274491)
КУЋА 100 квм, реновирана,
усељива, 27.000 евра, 3 ара,
Миса, Козарачка 10.
063/804-07-85. (274491)
КУЋА, 60 квм, 2 ара плаца,
13.000 евра. Козарачка 10.
063/804-07-85. (274491)
ПРОДАЈЕМ плац на Баваништанском путу, 15,33 ара,
повољно. 062/885-41-07.
(274496)

СТЕВАНА ШУПЉИКЦА,
плац 8 ари, са кућом.
(188), „UnaDalli”, 064/25587-50. (274487)

КУДЕЉАРАЦ, хитно, прелепа, 120 квм, 2.3 ара,
46.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (274514)

ПРОДАЈЕМ мању кућу, замена, 70 квм. Тел. 0629261-48. (274506)

НОВА МИСА, три етаже, 6
х 12, изворно, 55.000. (49),
„Мустанг”, 069/226-66-58.
(274522)

ШИРИ ЦЕТАР, лепа салонска, 220 квм, 3.6 ара,
110.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (274514)

ЦАРА ЛАЗАРАА, одлична,
140 квм, 4.5 ара, 82.000.
(398), „Кров”, 060/683-1064. (274514)

ПРОДАЈЕМ кућу у Војловици, две стамбене јединице,
ЦГ. 013/348-137, 062/348137. (274550)

СТАРА МИСА, ужа кућа,
140 квм, 5,5 ари помоћне
просторије, 28.000. (49),
„Мустанг”, 069/226-66-58.
(274522)

КУЋА, Баваништански пут
111, приземље 100 квм +
спрат 100 квм + тавански
простор 100 квм. Хитно,
62.000 евра, на 5 ари, улаз
колски, 1/1. 063/823-10-13.
(474532)
ПРОДАЈЕМ кућу 4.5 х 12
Спортски центар, викендица – бања Горња Трепча,
код Чачка. 064/367-96-96.
(274567)

КУЋА, Тесла Јована Гавриловића 16-а, усељива, сређена фул. 064/295-50-95.
(274554)

ПРОДАЈЕМ непокретност
на Новосељанском путу,
односно башту. 064/22000-69. (273806)

САМОШ, продајем велику
кућу за реновирање са 15
ари плаца. Тел. 065/60023-84. (273918)

СПРАТНА кућа, Максима
Горког, плац 3.8 ара,
100.000. 063/301-360.
(174570)

ПРОДАЈЕМ плацеве, укњижени, ново, Стрелиште.
063/812-42-09, 063/368135.

ВОЈЛОВИЦА, Ул. Јаношикова, кућа 206 квм, 14,5
ари, цена 37.000. Тел. 68384-27 или 064/071-15-41.

КУЋА, 153 квм, 3 ара плаца, Котеж 1, 106.000. Договор. „Гоца”, 063/899-7700. (274551)

КУЋА, 125 квм, плац 27
ари, Иланџа, 18.500 евра,
хитно. Договор. 065/34223-91. (273216)

СТАРА кућа 6.9 ари, Б. Радичевића 54-а, 60.000, договор. 064/276-09-00.
(274017)
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ПРОДАЈЕМ земљу у Долову,
Ливадице. 319-754,
061/153-34-61. (274359)
ПРОДАЈЕМ кућу на новој
Миси и белу фасадну циглу.
064/221-36-12. (274377)
ПРОДАЈЕМ приземље
спратне куће + подрум +
гаража, нова Миса.
013/378-190. (274439)
КУЋА на продају, Војловица, 93 квм, 19 ари плац, помоћни објекти. 064/148-1518. (274404)
ПРОДАЈЕМ грађевински
плац 445 квбм, са старом
кућом, Стрелиште. 064/11904-31. (274409)
ДЕЛИБЛАТСКА пешчара,
кућа, струја, вода, комплет
опремљена. 063/272-526.
(274411)
ПРОДАЈЕМ/ИЗДАЈЕМ три
хектара земље са салашом,
Новосељански пут, 7 км од
Панчева, скретање десно
после Надела 500 м земљаног пута, 37.000 евра.
064/224.-51-48, 063/307996. (274410)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

ЈАБУЧКИ пут, 4 ара грађе
вински плац, 17 м фронт.
069/213-97-37. (274528)
ГРАДИЛИШТЕ, 12 ари,
фронт 27 м, Иве Курјачког
72. 064/295-50-95 (274554)
КУЋА, приземље и поткровље на 5 ари, 55.000 евра.
069/213-97-37. (274528)

ПРОДАЈЕМ њиву у Владимировцу, три ланца у комаду, између Владимировца и
Новог Села. Тел. 066/51134-09 (274571)
ЦАРА ДУШАНА 73, за рушење, 8 ари, 53.000. Тел.
063/820-53-34. (273429)
НОВА МИСА, кућа 210 квм,
на 2.3 ара плаца, близина
вртића „Петар Пан”, укњижена, власник, 56.000 евра.
063/826-97-09. (273509)
ПЛАЦ, стара Миса, излаз на
две улице, 33 х 18,15 м.
064/418-45-66. (272954)
ПРОДАЈЕМ кућу у Иванову,
29. новембра 80. 062/415359. (273832)

САЛАШ са ри хектара земље, уз асфалт, северна зона. 066/354-791. (274509)
ПРОДАЈЕМ детаљно обновљену, приземну, породичну кућу у Панчеву, у Тополи, површине 68 квм, са
плацем погодним за стовариште. Одмах усељива.
064/134-97-60. (274517)
ПРОДАЈЕМ плац 7,5 ари, са
викендицом на Јабучком
путу. Улаз са главног пута.
06319-427. 274565)

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

ПРОДАЈЕМ три ланца земље, Новосељански пут,
скретање десно после Надела, 1000 м земљаног пута.
063/307-996. (274410)

ПРОДАЈЕМ 7 2 ара, Јабучки
пут код споменика, друга
дуж, 7.000. 060/353-99-10.
(274385)

ДУБОКА бара, 6 ари, 40
квм, 12.500; Новосељански
пут, викендица, 8.000, плац
6 ари, Миса, 12.000. (67),
„Милка М”, 063/744-28-66.
(274676)

ПРОДАЈЕМ грађевинско земљиште, Јабучки пут б.б.
Тел. 060/504-54-44,
0’61/187-55-13.
ПРОДАЈЕМ две куће на једном плцу, са воћњаком, у
Војловици. 013/232-21-30.
(274352)

МЕЊАМ плац на Баваништанском путу за двоипособан стан у Панчеву. Тел.
063/180-26-84, 063/217.102. (274416)
ПРОДАЈЕМ викенд кућу,
подрум, приземље, поткровље, 82 квм, Новосељански
пут, прва дуж, плац 18,70
ари, струја трофазна, вода,
канализација, укњижена.
063/436-682. (274421)

ПРОДАЈЕМ кућу, Омољица,
ПРОДАЈЕ се кућа, Боре Ши120 квм, центар, ЦГ, 8 ари.
поша 19, Панчево. 013/346062/550-560. (274329)
502. (237832)
ДОЛОВАЧКИ атар, Новосе- БАВАНИШТАНСКИ пут, 70
КУЋА, Качарево, 130 квм,
љански пут, 92 ара, 7.000
м, 5 ари, ново, усељицва,
на плацу 5 ари. 065/219-59евра. 063/320-670. (274358) укњижена, 26.000. (679),
73, 602-011. (275785)
„Трем 01”, 063/836-23-83.
ПРОДАЈЕМ два ланца зе(274031)
мље у Качареву. Тел. 601УЖИ центар, нова кућа, као
281. (274247)
у филму, 5 ари, 130.000.
МИСА, 64 квм, 21.500, ПР,
(679), „Трем 01”, 063/836Маргита, 30 квм, 18.000.
23-83. (274031)
063/377-835. (273912)
КУЋА на продају, Омољица,
ХИТНО се продаје комфорцена повољна. Тел. 617-331.
на кућа у Мраморку.
(274452)
069/255-70-80. (274138)
ЈАБУКА, двособна 64 квм, 4 ГОРЊИ ГРАД, кућа за руПЛАЦ 32 ара, Пелистерска, ара плаца, чврста градња,
шење или адаптацију, 4,11
19.000. (677), „Нишић”,
преко пруге, пола под воари, 31.000. (49), „Му362-027, 064/206-55-74.
ћем. 064/113-47-76.
станг”, 062/226(273988)
901.(274522)
(274457)

СТРЕЛИШТЕ, 105 квм, 2,3
ар, добра локација, 55.000.
(677), „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (274457)
БАНАТСКИ БРЕСТОВАЦ,
новија, 110 квм, 7,45 ари,
17.000. (49), „Мустанг”,
062/226-901. (274522)
БАВАНИШТАНСКИ, кућа
спратна, до пута, 42 квм,
фронт. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (274676)
СТАРЧЕВО, спратна, СУ,
ПП + таван, 70.000. (67),
„Милка М”, 063/744-28-66.
(274676)

ДУБОКА бара, 6 ари, 40
квм, 12.500; Новосељански
пут, викендица, 8.000; плац
6 ари, Миса, 12.000. (67),
„Милка М”, 063/744-28-66.
(274676)

ЦЕНТАР салонска кућа на 5
ари, 115.000; близу центра
за реновирање на 3.5 ара,
50.000. „Лајф”, 061/662-9148. (274467)

НОВОСЕЉАНСКИ пут, кућа
80 квм, 17 ари, 26.000. „Тесла некретнине” (238),
064/668-89-15. (274619)

ПРОДАЈЕ се кућа у Војловици. 064/537-75-16. (274588)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПЛАЦ 7 ари, на продају,
стара Миса. Тел. 013/378158. (274645)

КУПУЈЕМ кућу или део куће
у Качареву. 064/369-47-02.
(274483)

СТРЕЛИШТЕ, кућа 140 квм,
55.000; Миса, три етаже,
150, 65.000. (338), „Јанковић”, 348-025. (274589)
ПРОДАЈЕМ кућу, Дебељача,
16 ари, без посредника,
централно грејање, центар.
060/633-11-16. (274601)
ПРОДАЈЕМ половне телевизоре из увоза, могућност замене. 064/564-14-14.
(274611)
ГОРЊИ ГРАД, плац 3 ара,
80 квм, добар објекат, гас,
52.000, договор. (242),
„Кварт”, 064/125-62-67.
(274632)

ХИТНО, Банатски Брестовац, 16.500; Владимировац
10.000, Ново Село, 30.000.
(67), „Милка М”, 063/74428-66. (274676)

КУПИО бих пољопривредно
земљиште иза старе Мисе у
Панчеву између Баваништанског пута, вршачке
пруге и Надела, од 20 ари
до 1 хектара. 064/227-6790. (273050)

СТАНОВИ
ПОНУДА

СТРОГИ центар, нов двособан, II, ЦГ, 43.000 и трособан 95 квм, 73.000. (396),
„Лајф”, 061/662-91-48.
(274280)

КУЋА, Стрелиште, ПР, одлична, 42.000; центар, ПР +
ПК, 80.000. 063/744-28-66.
(274676)
КУЋА, Омољица, 65 квм,
6.5 ари, усељива, помоћни
објекти. 064/961-00-70.
(274606)

ПОТРАЖЊА

ТЕСЛА, кућа, 90 квм, 3.5
ара, 55.000. „Тесла некретнине” (238), 064/668-89-15.
(274619)

НОВА МИСА, новоградња,
91, 95, 95 квм, трособни,
лукс, завршни радови у току. Могућност кредита, 625
евра/квадрат. 062/966-9296. (274392)
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КЕЈ РАДОЈА ДАКИЋА, новији, 58 квм, приземље, ЦГ;
беспрекоран, са лукс стварима, 46.000. (49), „Мустанг”, 062/226901.(274522)

HIRURGIJA, INTERNA MEDICINA,
NEUROPSIHIJATRIJA

ПОНУДА

ЦЕНТАР, Светог Саве, новоградња, 478 квм, II спрат,
лифт, гаража, гас, укњижен.
062/966-92-96. (274392)

ТЕСЛА, двособан, VI od 7,
49 квм + тераса, ЦГ, леп,
30.000. (49), „Мустанг”,
062/226-901.(274522)

СТАН у Ковачици, двособан, 50 квм, реновиран,
комфоран, у центру, продајем/издајем или мењам за
стан у Панчеву или Београд.
Власник. 062/438-353.
(2743109

СОДАРА, трособан, 75 квм,
изворан, добар распоред,
VI, 37.000. (49), „Мустанг”,
062/226-901.(274522)

Ž. Zrenjanina 125, Pančevo

СОДАРА, реновиран, двособан, IV, ТА, 30.000; троипособан, изворно, ЦГ, VI,
50.000. (396), „Лајф”,
061/662-91-48. (274280)
ТЕСЛА, трособан комфоран
стан са ЦГ, 80 квм, IV,
52.000. Тел. 013/331-079.
(274254)

marketing@pancevac-online.rs

КОТЕЖ 1, 50 квм, ЦГ, I, добар, 35.000. (49), „Мустанг”, 062/226901.(274522)

Telefoni: 013/351-551,
064/133-54-98, 060/433-54-98
НОВА МИСА, стан 71 квм +
тераса 10 квм, хитно, повољно, 1/1, власник.
060/533-35-75. (274423)

СТРЕЛИШТЕ, троипособан,
80 квм, близина школе, реновиран, 52.000, договор.
„Нишић” 362-027, 064/20655-74. (274457)
ДВОСОБАН Котеж 2, високо приземље, 30.000 евра.
(470), „Дива некретнине”,
345-534, 064/246-05-71.
(274510)

НОВА МИСА, 60 квм, полусутерен, леп, 22.000. (49),
„Мустанг”, 062/226901.(274522)
КОТЕЖ 2, 52 квм, мањи
двособан, 31.000. (394),
„Гоца”, 063/899-77-00.
(274551)

ШИРИ ЦЕНТАР, 45 квм, новија градња, 29.800. (394),
„Гоца”, 063/899-77-00.
ДВОСОБАН, ЦГ, Стрелиште, (274551)
први спрат, продаја/замена. ЦЕНТАР, 45 квм, двособан,
(470), „Дива некретнине”,
37.000; 60 квм, двоипосо345-534, 064/246-05-71.
бан, 45.000. (394), „Гоца”,
(274510)
063/899-77-00. (274551)

ТРОИПОСОБАН, војне
зграде, 83 квм, VI, 50.000.
(679), „Трем 01”, 063/83623-83. (274441)

КОТЕЖ 1, двособан, I, ЦГ,
35.000. (396), „Лајф”,
061/662-91-48. (274280)

КОТЕЖ 1, 60 квм, ЦГ, II,
Радова зграда. (679),
„Трем 01”, 063/836-23-83.
(274441)

ТЕСЛА, трособан, IV, ЦГ,
50.000; Горњи град, новији
двособан, 35.000. (396),
„Лајф”, 061/662-91-48.
(274280)
КОТЕЖ 1, 57 квм, ЦГ, IV,
Радова зграда, 30.000.
(679), „Трем 01”, 063/83623-83. (274441)
ДВОСОБАН, нов, 54 квм,
33.000, договор, нова Миса, власник. 063/302-444.
(274416)

СТРЕЛИШТЕ: двоипособан,
61 квм, трећи спрат, ЦГ,
32.000. „Нишић” 362-027,
064/206-55-74. (274457)

Прање тепиха

„ Д А Ј Л А”
064/422-52-40

(3/274498)

МЕЊАМ стан у Крушевцу,
37 квм, I спрат, за стан у
Панчеву. 060/135-12-25,
064/349-45-13. (273968)

ЈЕДНОИПОСОБАН, Стрелиште, ЦГ, ВП, Тесла, ТА, реновиран, ВП, 27.000 евра.
(470), „Дива некретнине”,
345-534, 064/246-05-71.
(274510)

Бесплатан превоз

КОТЕЖ 1, двособан, 57 квм, СТАН, Котеж 2, 44 квм, допрви спрат, Радова зграда,
говор. 061/222-18-28.
35.000. „Нишић” 362-027,
(273801)
064/206-55-74. (274457)
ТЕСЛА, мањи једноипосоПРОДАЈЕМ дворишни стан, бан, 38 квм, ВП, ТА, рено70 квм, плац, гаража, кана- виран, 28.000. (49), „Мулизација, телефон. 064/212- станг”, 062/22632-94. (274460)
901.(274522)

ШИРИ ЦЕНТАР, 90, ЕГ,
40.000; Тесла две куће, 55,
25.000. (338), „Јанковић”,
348-025. (274589)

КОТЕЖ 2, двоипособан, 67
квм, тераса, V, 40.000.
(238), „Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (274279)

КОТЕЖ 1, двособан стан, 57
+ 7 квм, III спрат, ЦГ, рено- ПРОДАЈЕМ стан у Б. Карвиран, 38.500 евра. Тел.
ловцу или мењам за стан у
063/705-50-76. (2744939
Панчеву. Тел. 066/362-597.
(274598)
ПРОДАЈЕМ двособан стан

СТРЕЛИШТЕ, двособан, тераса, V, 35.000. „Тесла некретнине”, 064/668-89-15.
(274279)

МАРГИТА, новија градња,
двособан, 34.500. (394),
„Гоца”, 063/899-77-00.
(274551)
СТРЕЛИШТЕ, трособан, 73
квм, сређен, ЦГ, V, повољно. (188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (274487)
ПРОДАЈЕМ двособан стан,
53 квм, ТА, IV спрат,
27.000, Тесла. 064/651-1221. (274490)
ТЕСЛА, преко пута „Лидла”,
високо приземље, 50 вм,
ЦГ, реновиран, 40.000 евра.
060/441-11-23. (274492)

на Тесли, 51 квм, ЦГ, одлич- ПРОДАЈЕМ двособан стан у
на позиција, власник.
Качареву. 062/163-37-26.
062/885-41-07 (2744969
(274648)

СОДАРА, реновиран, двособан, IV, ТА, 30.000; троипособан, изворно, 50.000.
„Лајф”, 061/662-91-48.
(274280)

ПРОДАЈЕ се у центру, стан
58 квм, поткровље.
064/143-52-98. (274464)
ПРОДАЈЕ легализован дворишни стан, 42 квм, северна зона. 063/325-566.
(274475)
КОТЕЖ, 65 квм, двоипособан, 42.000, 57 квм, двособан, 28.000 (324), „Медиа”,
315-703, 064/223-99-20.
(274881)

КОТЕЖ 2, двоипособан, 67
квм, V, 40.000, договор.
(242), „Кварт”, 064/125-6267, 346-392. (274362)

НОВА МИСА, двособан, 63
квм, приземље, 32.000.
(300), „Чурчић” , 362-816,
063/803-10-52. (274507)

ПРОДАЈЕМ нови опремљен
стан, 36 квм, центар Панчева, без посредника.
060/033-11-16. (274601)

КОТЕЖ 1, двособан, I, CG,
35.000; Светозара Милетића, II, једноипособан, ЦГ,
36.000. „Лајф”, 061/662-9148. (274280)

СТРЕЛИШТЕ, трособан сређен, 64 квм, IV, ЦГ, лифт,
38.000. (300), „Чурчић” ,
362-816, 063/803-10-52.
(274507)

ТЕСЛА, Дис, 35 квм, једнособан, тераса, одличан, усеСОДАРА, трособан, сређен,
љив, 29.000. (324), „Медиа”, 315-703, 064/223-99- 67 квм, III, ТА, 40.000.
(300), „Чурчић” , 362-816,
20. (274881)
063/803-10-52. (274507)
СТРЕЛИШТЕ, 65 квм, II,
трособан, тераса, коректан, ПРОДАЈЕМ двособан стан
на Стрелишту, II, власник.
36.000. (324), „Медиа”,
Тел. 062/873-62-98.
315-703, 064/223-99-20.
(274527)
(274881)

КОТЕЖ 2, квалитетан двоипособан, 83 квм, дулекс, тераса, укњижен, 42.000.
(398), „Кров”, 060/683-1064. (274514)
ЦЕНТАР, Стрелиште, двособан, 53 квм, I, 30.000.
(398), „Кров”, 060/683-1064. (274514)
СПОЉНОСТАРЧЕВАЧКА,
трособан, 89 квм, улични
стан, 19.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (274514)

ТЕСЛА, једнособан, 35 квм,
IV спрат, тераса, сређен,
29.000. (238),„Тесла некретнине”, 064/668-89-15,
(274619)

КОТЕЖ 2, једноипособан,
64 квм, VII, 25.000, повољно. (242), „Кварт”, 064/12562-67, 346-392. (274362)

ТЕСЛА, трособан, II спрат,
две терасе, ЦГ, 57.000.
(238),„Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (274619)

СОДАРА, двособан, 52 квм,
IV, ТА, 28.000. (242),
„Кварт”, 064/125-62-67,
346-392. (274362)

КОТЕЖ 1, двособан, 50 квм,
тераса, I, 35.000. (238),„Тесла некретнине”, 064/66889-15, (274619)

ТЕСЛА трособан, 79 квм,
III, ЦГ, 50.000. (242),
„Кварт”, 064/125-62-67,
346-392. (274362)

ЧЕТВОРОСОБАН, трећи
спрат, Котеж 2, сунчана
страна, две терасе.
063/856-74-02. (274572)

Sejte sadite i zaradite uz beskamatni poljoprivredni kredit OTP banke sa jednokratnom naknadom
za odobravanje.
Planirajte prolećnu setvu uz unapred poznate fiksne troškove za ceo period otplate kredita u dinarima. Odobravamo vam
dinarski kredit na 6 ili 12 meseci sa 100% fiksnom dinarskom ratom!
Reprezentativni primeri otplate beskamatnog kredita za obrtna sredstva sa jednokratnom naknadom za odobravanje za
fizička lica registrovana poljoprivredna gazdinstva sa rokom otplate 6 i 12 meseci.
Rok otplate
Iznos kredita u dinarima
Naknada za odobravanje kredita u dinarima
Šestomesečna rata kredita u dinarima
NKS
EKS* (obračunat na dan 22.02.2019.)
Ukupan iznos koji se vraća po konačnoj otplati kredita u dinarima

6 meseci

12 meseci

500.000

1.000.000

500.000

1.000.000

20.000

40.000

32.500

65.000

500.000

1.000.000

250.000

500.000

0%

0%

0%

0%

9,35%

8,97%

10,21%

9,82%

521.699

1.041.699

534.973

1.067.473

* U obračunu EKS-a su uključene i sve naknade poznate u momentu odobravanja kredita: naknada za odobravanje kredita jednokratno
unapred od iznosa odobrenog kredita (za rok od 6 meseci 4%, za rok od 12 meseci 6,5%), taksa za poresko uverenje 620 dinara, naknada za
izveštaj Kreditnog biroa 205 RSD, naknada za 2 menice 100 RSD i mesečna naknada za vođenje paketa računa 129 RSD.

Dobro došli u OTP banku!
OTP banka Srbija
Verujemo jedni drugima

www.otpbanka.rs

ЦЕНТАР, Карађорђева, двоипособан, 64 квм, V, ЦГ,
лифт, 50.000. (336),
„Олимп”, 351-061, 063/494898. (274581)
КОТЕЖ 2, двоипособан, 65
квм, III, ЦГ, 42.000. (336),
„Олимп”, 351-061, 063/274951. (274581)
ЦЕНТАР, мањи двособан,
45 квм, VI , ЦГ, лифт,
32.000. (336), „Олимп”,
351-061, 064/234-36-01.
(274581)
СТРЕЛИШТЕ, трособан, 66
квм, VI, ЦГ, 30.000, договор. (336), „Олимп”, 351061, 063/274-951. (274581)
ЗЕЛЕНГОРА, једноипособан, 38 квм, IV, TA, sre]en,
23.000, договор. (336),
„Олимп”, 351-061, 063/274951. (274581)
ЦЕНТАР, 2.0, 65, ЕГ, договор; Содара, 2.5 , ЦГ, II,
42.000. (338), „Јанковић”,
348-025. (274589)

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
РАДНИКА „ПАНЧЕВАЦ”
због отварања апотеке расписује

КОНКУРС
за радна места:
1. ДИПЛОМИРАНИ
– 1 извршилац

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. април 2019.
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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

•

Петак, 15. март 2019.

СТАНОВИ

ОГЛАСИ

Потребне раднице за рад
у пластенику, на пословима заливања
и паковања цвећа.
Месечна плата 35.000 динара.
060/333-52-60

ПОНУДА

(2/274323)

ШИРИ ЦЕНТАР, двособан,
III, 49 квм, ТА, усељив,
31.000. (353), „Премиер”,
352-489, 063/800-44-30.
(274592)
СТАН, Котеж 2, 44 квм, договор. 061/222-18-28.
(273801)

ЈЕДНОСОБАН, тип Станко,
32 квм, 17.000; Миса, I,
20.000. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (274676)

КОТЕЖ 2, двособан, I, ЦГ,
сређен, са стварима,
38.000. (353), „Премиер”,
352-489, 063/800-44-30.
(274592)

ЈЕДНОИПОСОБАН, Миса,
ПР, 36, фул + двориште.
(67), „Милка М”, 063/74428-66. (274676)
МАРГИТА, I, 53 квм, тераса, 35.000. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (274676)

СОДАРА, трособан, III, 63
квм, ЦГ, усељив, 36.500.
(353), „Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. (274592)

МАРГИТА, две стамбене јединице одвојене, двориште,
летња, ајнфор. (67), „Милка
М”, 063/744-28-66.
(274676)

ТЕСЛА, двособан, VII, 49
квм, ЦГ, 29.000. (353),
„Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. (274592)

B & D Bravarija
Старчево, 060/538-22-80
Израда кованих ограда,
елемената и галантерије.
Заваривачке, браварске
услуге и друмски превоз
терета.
(1/273530)
ЦЕНТАР, трособан, одличан, 72 квм, III, ЦГ, 58.000,
договор. (353), „Премиер”,
352-489, 063/800-44-30.
(274592)

КУДЕЉАРАЦ, кућа, ПР +
ПК, нова, у одличном стању. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (274676)

СТАНОВИ
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ једнособан, једноипособан, двособан стан,
исплата одмах у кешу.
064/134-06-30. (273562)
КУПУЈЕМ једнособан/двособан стан за реновирање,
исплата одмах. 064/206-5574, 013/362-017. (274457)

НОВА МИСА, трособан, 83
квм, ВП, ТА, гаража, 20
квм, 46.000 евра. 063/252559. (274655)

КУПУЈЕМ једноипособан,
двособан стан. 062/207004. (274485)

КОТЕЖ 1, Војвођански булевар 4, 25 квм, ЦГ, IV,
укњижен, 1/1, 20.500 евра.
063/252-559. (274666)

КУПУЈЕМ стан у Панчеву до
40 квм, у згради, без посредника. К061/608-02-94.
(274512)

Ресторану „Шајка”

КУПУЈЕМ једноипособан
стан на новој Миси, високо
приземље, први спрат.
063/836-37-30. (274670)

потребне конобарице,
шанкерице и помоћне
раднице у кухињи.

СТАНОВИ

Тел. 064/383-89-68

ИЗДАВАЊЕ

КОТЕЖ 2, пре пијаце, једнособан, 37 квм, VIII, ЦГ,
25.000. 063/836-23-83,
(670), „Трем 01”. (27467)

ИЗДАЈЕМ двособан намештен стан на Стрелишту,
ЦГ. 061/656-93-00.
(274465)

КОТЕЖ 2, леп двособан, VI,
договор, двоипособан, III,
43.000. „Лајф”, 061/662-9148. (274280)

ИЗДАЈЕМ поткровље 100
квм, погодно за мини индустрију или магацин.
060/354-55-54. (274500)

СТРОГИ центар, нов двособан, 43.000 и трособан, 96
квм, 73.000; Карађорђева
65, ЦГ, V, договор. „Лајф”,
061/662-91-48. (274280)

ИЗДАЈЕМ дворишну кућу са
гаражом погодну за магацински простор. 060/35455-54. (274500)

ТЕСЛА, 40 квм, I, ЦГ,
26.000; 84 квм, IV, ЦГ,
50.000. „Лајф”, 061/662-9148. (274280)

СТАН 30 квм, намештен,
строги центар, III спрат, ЦГ,
150. Позвати после 16 сати.
064/848-88-84, власник.
(274322)

ИЗДАЈЕМ велики подрум,
две просторије, сув и чист.
060/354-55-54. (274500)
ИЗДАЈЕМ једнособан намештен стан од 1. априла. Моравска, изнад Максија.
063/764-49-23. (274524)
ИЗДАЈЕМ намештену кућу у
Старчеву, 68 квм, потпуно
засебна, 80 евра. 063/72968-97. (274526)
ИЗДАЈЕМ дворишни стан у
центру, празан. 252-13-66,
064/413-61-65. (274536)
ИЗДАЈЕМ смештај за раднике. Тел. 063/233-558)
ИЗДАЈЕМ екстра собу са
употребом купатила и кухиње. Горњи град. 066/52359-58. (271519)
ДВОСОБАН намештен, Котеж 1, 250 евра. „Гоца”,
063/899-77-00. (274551)
ПОВОЉАН смештај за ваше
раднике у Ковачици (купатило, кухиња, кабловска,
интернет, паркинг). За информације, повољно.
062/438-353. (274310)
ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру на новој Миси, 90
евра, плус депозит.
063/281-891. (274320)
ИЗДАЈЕМ једноипособан
стан, I спрат, ЦГ, у центру
Стрелишта. 065/220-61-47.
(274318)
ИЗДАЈЕМ гарсоњеру 32
квм, код Болнице, намештено, wi/fi сателитска.
060/023-08-54. (274327)
ИЗДАЈЕМ двособан стан у
центру, ЦГ, први спрат. Тел.
061/657-70-27. (274349)
ИЗДАЈЕМ трособан стан,
строги центар, комплетно
намештен у фулу, етажно
грејање, клима, кабловска,
wi/fi, интерфон, приземље.
063/311-369. (274363)

marketing@pancevac-online.rs

ЛОКАЛИ

ПОТРЕБАН радник са искуством за рад на отпаду.
065/551-17-22 (СМС)

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

ПОТРЕБАН возач Ц и Е категорије са искуством за
каду. 063/884/22-71 (СМС)

ПРОДАЈЕ се зграда 1650
квм, 70% завршена.
064/143-52-98. (274464)
ИЗДАЈЕМ/ПРОДАЈЕМ локал, угао Карађорђеве и
Његошеве, 60 квм + башта
50 квм, застакљена, кафић
или друга делатност.
060/441-11-23. (274492)

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
РАДНИКА „ПАНЧЕВАЦ”
расписује

КОНКУРС
за радно место:

МЕДИЦИНСКИ БИОХЕМИЧАР
за рад у лабораторији – 1 извршилац
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. април 2019.

ЗА РЕСТОРАН у РНП у
Панчеву, потребни помоћни радници у кухињи, кафе
кухињи и на линији за поделу хране. Звати од 8 до
16 сати на телефон
064/888-63-73. (ф)

ТЕСЛА, фризерско-козметички салон, опремљен,
нов. 060/441-11-23.
(274492)
ИЗДАЈЕМ локале 30 и 23
квм, код Аутобуске станице. 352-105. (274530)
ИЗДАЈЕМ магациски простор, 20 вм, 30 квм, 70 квм,
може и занатске радионице. Тел. 063/233-558
(274540)
ИЗДАЈЕ се пословни простор 55 квм, у Д. Туцовића
55-а, са паркингом.
063/281-954 (274561)
ИЗДАЈЕМ локал. Цара Душана 2. 063/725-71-70.
(274562)
ИЗДАЈЕМ магацински простор. Погодно за занатске
делатности. Врло коректни
услови. 063/598-969.
(274575)
ПРОДАЈЕМ локал, улични
део куће 60 вм, сређен подрум 60 квм, дворишна гаража 20 квм, идеалан таван
за сређивање. 063/208-114.
(273998)
ИЗДАЈЕ локал од 86 км,
код Аутобуске станице.
063/278-421 (273956)

ИЗДАЈЕМ нов локал код Зелене пијаце, Кочина 4.
063/617-421. (274347)

ДВОСОБАН, Стрелиште, намештен, ЦГ, интернет, пред- ИЗДАЈЕМ локал код пијаце,
близина три школе.
ност паровима, 150 евра.
060/351-03-56. (274365)
063/516-518- (274393)
ИЗДАЈЕМ локал у центру
Качарева. 063/776-52-66.
ИЗДАЈЕМ смештај за терен- (274594)
ске раднике. 065/228-78-66.
ПРОДАЈЕМ трафику у цен(274430)
тру града. 060/013-01-25.
(274597)
ГАРСОЊЕРУ намештену,
близу центра, издајем, каИЗДАЈЕМ опремљен локал
бловска, интернет.
за канцеларију, ЦГ, 15 квм,
064/(989-34-21. (274432)
Змај Јовина 2/21, 50 евра.
063/232-086. (274614)
ИЗДЈЕМ луксузно опремљен
стан од 50 квм, центар, саИздајем/продајем
мо странцима. 064/354-69НОВ ЛОКАЛ 76 квм,
76. (274435)
Ул. Светог Саве 59.

ИЗДАЈЕМ на Миси намештен стан за самце-теренце.
ИЗДАЈЕМ два нова локала,
Тел. 063/154-94-11.
центар, један опремљен,
(274443)
салон лепоте. 063/734-8231. (274642)
ИЗДАЈЕМ двособан стан
празан, кућа, Стрелиште.
ПРОДАЈЕМ или издајем поТел. 064/587-25-35.
словни простор, Његошева
(274629)
1, 116 квм. 066/346-690.
ИЗДАЈЕМ трособан намештен стан у најстрожем
центру, ЦГ, климе, 200
евра. 061/608-26-25.
(271626)
ИЗДАЈЕМ намештену собу
студенткињи, ученици, или
самици, Котеж 2. Тел. 318321. (274643)
НАМЕШТЕН једнособан
дворишни, спрат, ТА, 80
евра, код Хотела „Тамиш”.
064/122-48-07. (274658)
ИЗДАЈЕМ дворишни стан у
центру, празан. 252-13-66,
064/413-61-65. (274536)

ПОТРЕБАН радник за рад у
ауто-перионици. Тел.
064/646-6610. (ф)

(274667)

ПОСАО
ПОНУДА

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

Фабрици „Месопромет”

потребне жене – више
извршиоца, за рад
на паковању производа.
Контакт тел. 062/365-414
Звати од 8 до 16 сати.
ПОТРЕБАН неговатељ ивалида за преподневни рад, 5
сати. Може стан и храна.
Биографију слати путем
СМС на 064/224-51-48.
(2744109
ПОТРЕБАН мушко-женски
фризер, стали радни однос,
услови одлични. 064/18592-34. (2744289
ПОТРЕБАН вулканизер са
искуством. 066/9908-66-58.
(274431)

WEIFERT дистрибуцији пића потребни возачи Б и Ц
РЕСТОРАНУ хитно потребкатегорије, виљушкариста и не конобарице. Тел.
физички радници. 062/446- 064/349-93-43. (274447)
285. (272909)
РЕСТОРАНУ КАКАДУ потребан конобар/ица и поПОТРЕБНА радница помоћна радница у кухињи.
гребном „Конкордија”
063/835-08-48. (274463)
063/367-058.
ПОТРЕБАН радник за рад
на роштиљу. 064/149-99-73
ПИЦЕРИЈИ „Попај” потре(274515)
бан возач. 062/339-279.
(271594)
GP „STILL-NET”-у потребни ЛИАРСКОЈ радионици попословођа техничке струке. требни помоћни радници,
Информације и пријава на са и без искуства. 060/57155-22. (274557)
013/333-311. (273742)
ПОТРЕБНА девојка за чување девојчице. Звати после 17. 064/003-40-09.
(274422)

ПОТРЕБНА жена за чување
старије особе. Звати после
16 сати. 065/377-53-77.
(274573)

ПОТРЕБАН менаџер са
знањем енглеског или немачког језика за вођење
хотела. 060/312-90-00.
(274464)

ПОТРЕБАН радник у штамарији. Звати 065/531-9415. (274591)

РЕСТОРАНУ ПАДРИНО потрбан кообар/конобарица.
066/372-774, 013/334-000.
(274476)

ИЗДАЈЕМ локал 16 квм,
центар Стрелишта, зграда
код смартблока, повољно.
064/474-99-11 (273893)

063/776-66-91, Слободан

ПОТРЕБАН конобар са искуством,плата 30.000, радни однос, „Бакана”
063/426-103 (СМС)
ПИЦЕРИЈИ „Попај” потребне раднице. 062/339-279.
(271594)

(5/274109)
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ГРИЛ БУМ, фаст фуд, тражи жене за рад на роштиљу. 064/323-92-77 (274538)
РЕСТОРАНУ Poco Loco потребни посластичари и пекар ситног пецива.
064/874-03-01. (273538)
ПОТРЕБАН возач Б категорије за паковање и развоз
штампе. 069/867-72-07.
(274106)
ПИЦЕРИЈИ Попај потребан
возач. 063/820-87-61.
(274326)
ПОТРЕБА молер за рад у
Београду. 062/564-494.
ПОТРЕБАН мушки фризер
са искуством. 060/535-4715. (274344)
ПОТРЕБНЕ раднице за шивење на индустријским машинама, услови одлични.
064/062-22-79. (274355)
ПОТРЕБНА радница за шивење на ибердеку, услови
одлични. 064/981-77-65.
(274355)
АУТОПРЕВОЗНИКУ потребан возач Ц и Е категорије.
063/286-914, Ђорђе.
(274362)
ЗА ПЕКАРУ и пицерију потребна продавачица.
063/307-782. (274386)
ПОТРЕБАН радник за посао на бувљаку 063/8367061. (274407)

НОВО

у Агенцији „Тесла некретнине”,
посебне погодности за продавце.
064/668-89-15

(6/274619)

КАФЕУ „Империјал” потребна девојка за рад.
063/372-221. (274602)
ФРИЗЕРСКОМ салону „Душица” потребан женски и
мушки фризер, са искуством. Тел. 060/040-20-11.
(274604)

ПОТРЕБНИ
КОНОБАРИ
SA ISKUSTVOM
„MAG NO LI JA LUX”,
ПАНЧЕВО

064/393-56-90
ПОТРЕБАН возач Б категорије, за доставу хране.
064/255-84-58. (274605)
ФИРМИ потребни водинсталатери, са искуством.
Тел. 060/035-53-98.
(274621)
ПОТРЕБНИ монтери скеле.
Звати од 8 до 13 сати, радним данима. 013/633-560.
(274612)
ХИТНО потребна радница
на Зеленој пијаци у кафићу, позвати од 10 до 18 сати. 061/275-54-35.
(274624)
ПОТРЕБНЕ конобарице Кафеу „Пацифико”. 061/23632-67, 060/319-05-77.
(274656)
ПОТРЕБНА медицинска сестра, фармацеут и помоћна
радница, не старија од 35
до 40 година. 069/189-2874. (274660)
ПОТРЕБАН радник за рад у
минусној комори пекаре,
потребна радница за рад у
производњи. 063/606-330.
(274668)

ПОСАО
ПОТРАЖЊА

БАШТЕ орем и култивирам.
063/855-92-70. (273533)

ШЉУНАК, песак, сејанац,
одвоз шута малим кипером
до два кубика. 064/664-8531, 013/342-338 (СМС)
ЛИМАРСКИ радови, израда монтажа, кровопокривачки радови термо, хидроизолација кровова
064/215-99-26 (СМС)
СЕЧЕЊЕ огревног дрвета,
услуга цепања, уношења.
064/287-26-00. (273531)
КЕРАМИЧАР, припрема и
постављање свих врста керамичких плочица. Повољно. Тел. 063/744-08-24.
(274-482)
МАСАЖА, Нина, парцијална. 061/224-539 (274484)
КЕРАМИЧАР са дугогодишњим искуством, квалитетно, педантно, повољно.
064/252-51-75, 062/153-3706. (274504)
СПРЕМАЊЕ и чишћење
станова, пеглање веша.
061/412-44-50. (274533)
КОШЕЊЕ корова, траве,
шишање ограде, дворишта,
викендице, све дестинације. 061/301-49-58. (274518)
ВОДОИНСТАЛАТЕР одгушење судопере, купатила,
адаптације, поправке, замене, одмах. 013/331-657,
064/495-77-59. (274513)
АЛУ ПВЦ столарија, ролетне, комарници, венецијанери, тракасте завесе, уграђујем/поправљам. 063/88225-09. (272666)
ЕЛЕКТРИЧАР, поправке
бојлера, шпорета, индикатора, разводних табли, инсталација. Мића, 064/31044-88. (274288)
НЕГОВАТЕЉИЦА са дугогодишњим искуством пружа услуге старијим и немоћним лицима. 063/16035-91. (274202)
ЗИДАЊЕ, малтерисање, реновирање кровова, бетонирање, стиропор, бавалит
фасаде. 063/865-80-49.
(274316)
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови, кречење, глетовање, столарија, веома повољно. 064/280-26-15.
(273934)
ВОДОИНСТАЛАТЕР, уградња, одржавање воде, канализације, кабине, славина,
бојлера, котлића. 063/83684-76. (273934)
ГЛЕТОВАЊЕ, кречење, демит фасаде, гипс, спуштени
плафони, повољно, пензионерима попуст. 061/62654-06. (274259)
ОРЕМ и култивирам баште.
063/855-92-70. (274331)
ШИШАМ овце и сечем папке овцама. 063/753-91-32,
061/321-77-92. (274337)
ЧАСОВИ географиј и енглеског . Врло повољно.
065/373-53-34. (274341)
КОМПЈУТЕРИ, сервис, поправка, инсталирање нових
компоненти., Брзо, повољно. 060/351-03-54.
(274365)

Петак, 15. март 2019.

ПОСАО
ПОТРАЖЊА

РАДИМ бетонирање, зидање и кровове, итд. 061/66566-24. (274350)
МАТЕМАТИКА, физика,
хемија, механика... Часови.
Тел. 251-19-81, 063/85222-43. (274363)
ДРВОСЕЧА, исећи ће моторном тестером свако дрво које вам смета. 063/369846 (273972)
АЛУ ПВЦ столарија, комарници, ролетне, венецијанери, уграђујем, поправљам,
замена гуртни. 064/181-2500. (274378)
ТВ и сателитске антене,
монтажа, дигитализација
вашег ТВ-а, ИПТВ, антена
плус. 064/866-20-70.
(274379)
СПУШТЕНИ плафони, преградни зидови израда кошуљице, уградња ламината. Комплетно реновирање.
062/816-33-84. (274397)
БРАВАРСКО-ЗАВАРИВАЧКИ радови, монтажа капија, ограда, надстрешница,
заштитне решетке.
062/816-33-84. (274397)
СТОЛАРСКЕ и браварске
услуге. Александар,
064/157-20-03. (274438)

ОГЛАСИ

ИЗВОЂЕЊЕ свих врста грађевинских радова.
064/866-25-76, 061/65970-31. (274446)

ЧИСТИМО шут, таване, подруме, радимо све послове.
061321-77-93. ((274672)

РАДИМО све физичке послове: рушења кућа, зидова, бетона, бетонирања,
обарање стабала, итд.
064/122-69-78. (274163)

ВАШ мајстор у кући, све
врсте поправки и кући.
061/244-67-84. (274625)

СТУДЕНТКИЊА треће године математике, повољно,
припрема основце за пријемни испит. 065/669-4889. (274596)
РАДИМО све физичке послове: рушења кућа, зидова, бетона, бетонирања, ископи, итд. 064/122-69-78.
(274455)
ЕЛЕКТРИЧАР ради инсталације, бојлере, индикаторе, табле, ТА пећи, шпорете. 060/521-93-40.
(274582)
МАТЕМАТИКА, статистика,
физика, информатика, могућност мсечног плаћања,
професор. Центар,
013/353-569, 066/405-336,
061/603-94-94. (274584)

ЕНГЛЕСКИ свим узрастима, долазим, јефтино, 24
године искуства. 013/25178-97, 063/782-51-48.
(2746409
ОБАРАЊЕ стабала, кошење траве, рушења, одношење ствари, ископи, итд.
060/035-47-40. (274455)

УСЛУГЕ
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)
ЛАЛЕ – превозим мањим
кипером повољно: песак,
шљунак, сејанац, ризлу, одвозим шут. 064/354-69-94.
(274497)

РАДИМО: зидање, бетонирање, поправка старих, ноВРШИМ баштенске радове, вих кровова, разне изолацикошење траве, култивираје. 013/664-491, 063/162ње, раскрчивање дворишта. 53-89. (273447)
Драган, 069/044-22-56.
(274671)
СПРЕМАЊЕ и чишћење
станова, пеглање веша.
061/412-44-50. (274533)
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ГАВРИЕЛ БЕКА

Последњи поздрав Гаври.
Од фирме „Panmarketing” d.o.o. Панчево

Наставак
МАЛИХ ОГЛАСА
на 28. страни

(143/274631)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови, кречење, глетовање, столарија, веома повољно. 064/280-26-15.
(273934)

НЕМАЧКИ часови свим узрастима. Преводи, припрема полагања за све нивое
знања. 061/656-04-04, 352892. (274630)

ВОДОИНСТАЛАТЕР одгушење судопере, купатила,
адаптације, поправке, замене, одмах. 013/331-657,
064/495-77-59. (274513)

СЕЛИДБЕ и превоз робе и
ствари, утовар/истовар,
монтажа намештај. Дејан,
061/626-14-50. (27400)

КОШЕЊЕ корова, траве,
шишање ограде, дворишта,
викендице, све дестинације. 061/301-49-58. (274518)

После кратке и тешке болести преминуо је наш

ТОМЕ ЛАЗЕВСКИ

НАДА МИЛЕУСНИЋ

1935–2019.
Наш вољени преминуо је 10. марта, али ће заувек живети у нашим срцима.

28. фебруара преминула је наша мајка, бака и пријатељ

Наша вољена мајка и бака преминула је 9. марта, али ће заувек остати у нашим срцима.

Ожалошћени: синови МИЛЕ и ЈОВАН,
ћерка ГОРДАНА, снаје СЛАВИЦА и ЈЕЛИЦА,
унуци и праунуци

Ожалошћени: син МИЛЕ и унука ЛИДИЈА

(84/274472)

(128/274577)

Драгом пријатељу

Последњи поздрав мојој мајци

МИЛЕНА ДЕСПОТОВСКИ
Ожалошћени: синови МИЛАН и ДРАГАН
са породицама и пријатељи
(135/274617)

Последњи поздрав

МИШИ АНЂИЋУ

НАДИ МИЛЕУСНИЋ
1941–2019.

за незаборав: ОФЕЛИЈА, КАТИЦА, ЖЕЉКА,
РАДОВАН и БОГДАН

од ћерке ЉИЉЕ и унука ЖЕЉКА

(101/274511)

(107/274534)

Последњи поздрав мојој мајци

После кратке и тешке болести 9. марта 2019,
преминула је наша

АНЂИЋ МИША

СТЕФАНОВИЋ
Драган
ПРЕДРАГ
ГАГА

Последњи поздрав другу и сараднику, који је
био један од носилаца развоја општинске управе, СИЗ-а за стамбено-комуналну област и директора СОУР-а ГИК „Конструктор”, у периоду
најинтензивније изградње у граду и општини од
70-тих до 90-тих година прошлог века.

ЈЕЛЕНА ПЕРИЋ

НАДИ МИЛЕУСНИЋ
1941–2019.
Ожалошћени: ћерка КСЕНИЈА, унука НАДИЦА и унук
ДЕЈАН
(109/274534)

1974–2019.
Ожалошћени: син РАЈКО и ћерка МАРИЈА
са породицом

Колеге Фабрике VCM
Петрохемија

Увек ћеш, најдража моја, у нашим срцима бити.

(58/274405)

(24/274335)

Од МИЛАНКА СТАНИМИРОВИЋА, КОВИЉКЕ
и ЖИВКА МАРЧЕТА, СЛОБОДАНКЕ РОКСИЋ,
ЗОРИЦЕ ПЕТРОВИЋ, ДУШАНА ДИМИТРИЋА,
НИКОЛЕ БРЗОВАНА и ИВИЦЕ РИСТИЋА

Последњи поздрав нашој вољеној

(126/2746579

С тугом и болом у срцу обавештавамо да је 7. марта
2019, преминула наша сестра

НАДИ МИЛЕУСНИЋ
1941–2019.
Заувек у нашим срцима.
Ћерка РАДА са унуком ЈЕЛЕНОМ и породицом

ЗАХВАЛНИЦА

(114/274541)

Захваљујемо особљу Опште болнице
Панчево, посебно: др Слађани Ковачевић, др Ани Ковачевић, др Горану Војиновићу који су несебично, годинама
помагали нашем вољеном Сави

ЈЕЛЕНА ПЕРИЋ
1974–2019.
Пролеће је, сви се радују а ми тугујемо, без обзира што
твоје срце не куца више, ми који смо остали вечно ћемо те волети и чувати с љубављу коју смрт не прекида
и тугом коју време не лечи.

Породица ГЛАВОНИЋ

Сестра МИРА, СРЂАН и КАЋА
(134/274603)

(102/274515)

Последњи поздрав драгој мајци

НАДИ МИЛЕУСНИЋ
1941–2019.
Ожалошћени: ћерка СВЕТЛАНА, зет ГОАН и унук ДАРЈАН МИЛОРАДОВИЋ
(115/274534)

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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Петак, 15. март 2019.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
Последњи поздрав
сестрићу

Напустила нас је вољенас, мајка и бака

Наша вољена

ЈОВАНУ
СТЕВИЋУ
Саучешће сину Алекси
за изгубљеним татом, а
Маји за братом.

ДУШАНКА ОПАЛИЋ

рођ. Мартиновић
1931. у Будви

Породица ВУЛЕВИЋ
(156/274663)

1938–2019.
Последњи поздрав

Ћерке БРАНКА и ЈАСНА са породицама
(141/274635)

Преминула је дана 12. марта 2019. године.
Нека је вечни мир и спокој њеној души, а нама сећање на све добро које нам је подарила.
Њени: кћи ДРАГАНА и зет ВИДАН, сестре ЈОВАНКА, ДАНИЦА
и НАДА, снаха ЈЕЛЕНА и зет БРАНИСЛАВ

Никада неће бити заборављена од оних којима је целог
живота пружала огромну љубав и безрезервну подршку.

Одрасти уз тебе значило је научити најважнију
лекцију у животу, а то је бити добар и ширити
само љубав

ДУШАНКА СТАНИШИЋ

(150/274649)

БОЖАНИ МИТРЕВСКИ
ЈАКИМОВСКИ

Последњи поздрав

Недостајеш...
НЕНАД, ДАНИЕЛА,
МАРИЈАНА и АЊА
(108/274537)

Својој супрузи

ЉУБИ
ТРАЈКОВИЋУ
1946–2019.

БОЖАНИ ЈАКИМОВСКОЈ
1946–2019.

ДУШАНКА ОПАЛИЋ
Памтиће те заувек твоји унуци:
РАДОШ, МИЛОШ, МАРКО и НИКОЛА

Нашој драгој снахи, стрини и ујни

С љубављу, поносом и поштовањем што сам те
имао, чуваћу успомену на тебе, твој лик, доброту и љубав коју си ми даривала.

ДУШАНКИ Душановој
СТАНИШИЋ
Последње збогом, с поштовањем.

од породице

Њени: девер КРСТО, заова ДАНИЦА, БЛАЖО,
МАРКО, МИЛЕНА, ЈОВАНКА и ГОРДАНА
са породицама

(88/274477)

(151/274649)

Последњи поздрав

Нашој доброј и вољеној тетки

Супруг СТОЈМЕН

(145/2746359

(69/274427)

Неизмерно тужни због одласка а почаствовани
дугогодишњим пријатељством

ЉУБИ
ТРАЈКОВИЋУ
Добром човеку, несебичном пријатељу, човеку са више талената.

БОЖАНА ЈАКИМОВСКА

Последњи поздрав од породице
ЋУРЋИЈА и ДАВИНИЋ

Хвала ти на бескрајној и несебичној љубави и
доброти.
Нека те у тишини вечног мира прати наша љубав
јача од заборава.
Син ПРЕДРАГ, снаја ЗЛАТА, унука ТИЈАНА
и унук БОЈАН

(140/274365)

Пријатељи
из „Tecoop”-a

ДУШАНКИ СТАНИШИЋ
рођеној Мартиновић
Захвални за родитељску љубав, доброту и нежност.
Њени братанци: ДИМИТРИЈЕ, ГОЈКО
и ALEXANDER, сестрићи СЛАВИЦА, РАДОВАН,
ВЕСНА, ВЛАДИМИР и БРАНКА са породицама)
(152/274649

(87/274477)

У болу и тузи опраштамо се од вољеног
оца и бртата

(70/274427)

Велики спортиста и човек, наш други отац
Поштованој тетки и племенитој души

РАШО
ЈОВАНА
СТЕВИЋА

Никада те нећемо заборавити.

1968–2019.

ДУШАН ПАТИЋ ФАКСИ

(50/274387)

1933–2019.

ДУШАНКИ ОПАЛИЋ
Последњи поздрав од њених РАЈАЧИЋА

Живео је за спортска надметања, мајсторство и
витештво, у својој околини је ширио оптимизам
и радост. Успомену на њега ћемо брижљиво
чувати.
АНДРИЈА и БРАНИСЛАВ ВЕСКОВИЋ

(139/274635)

ФК „Динамо” 1945.

Заувек у нашим
срцима.

(40/274371)

Син АЛЕКСА и сестра
МАЈА са породицом
Сахрана ће бити обављена на гробљу Котеж, 14. марта у 15
сати.

Последњи поздрав

(157/274662)

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

РАШИ
другови из кафића „Бонсаи”: СЛОБА, КОТРЉА, РАДЕ
БОСАНАЦ, ДАНГА, БУРЕ, ЋОМИ, ШИПИ КРИСТИЈАН,
ЧКАЉА, НЕШКО, ГАША ПОП, СТОЈКЕ ЛАБА, ЧАЛИЋ,
КУБИ, НАДА и МАРЦИ
(75/274458)

Петак, 15. март 2019.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Наш драги
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Била си посебна и јединствена

МИЛАН АНДРИЋ
1960–2019.

МИЛА ЛОНЧАР

преминуо је 7. марта 2019, а сахрањен је 9. марта на Котежу гробљу у
Панчеву.
Недостајаћеш нам.
Твоји најмилији
(63/274412)

Последњи поздрав
драгом куму

Последњи поздрав брату

Последњи поздрав вољеном супругу и оцу

преминула у 89. години живота.
Заувек ћеш живети у нашим срцима.
Син ЗОРАН, снаја ЦЕЦА,
унук СРЂАН, унука МАРИНА,
зет ЧЕДА и праунук МАРКО
14. марта 2019, у 16 сати, испратићемо је
на вечни починак на Старом православном
гробљу.
(148/274646)

БОДИРОГА МИЛОЈИЦИ
1959–2019.

После краће и тешке болести преминула је наша
драга

од супруге ДАНИЦЕ, синова МИТРА
и МАРКА, снаје ЈОВАНЕ и унуке ЈАНЕ

МИЛАНУ
АНДРИЋУ

(42/274374)

За сву радост и незаборавно дружење.

МИЛАНУ

Породица РАКИТА
(7/274303)

од НЕШЕ и ДРАГАНЕ са породицама
и стрине МИЛИНЕ

Драгом куму

Последњи поздрав вољеном брату

ЉУБА ЛАЗИЋ
из Омољице
1972–2019.
Сећање на тебе неће избледети.
Ожалошћени: супруг МИЛЕНКО и синови
СТАНКО и МИЛАН
(19/274334)

(12/274321)

Последњи поздрав драгом куму

БОДИРОГА МИЛОЈИЦИ
МИКАНУ

Последњи поздрав
од брата МИЛАНКА, сестре МИРЕ и стрине
СТАНКЕ с породицом

МИЛАНУ
АНДРИЋУ
МИЛАНУ АНДРИЋУ
од кумова ТРКУЉА
(82/274469)

Последњи поздрав
од породице
НИКОЛИЋ МИШЕ
и ВИОЛЕТЕ
(100/274503)

Последњи поздрав
куму

(39/274370)

Последњи поздрав вољеном ујаку

ЉУБИ
ЛАЗИЋ
од мајке МИЛИЦЕ,
брата СЛОБОДАНА
и сестре МИРЕ
са децом

ЉУБА
ЛАЗИЋ
Сећање на мајку не
може избледети.
Воле те МИЋА
и САШКА

(22/274334)

(21/274334)

МИЛОЈИЦИ

Последњи поздрав снаји

МИЛАН АНДРИЋ

Сестрић ОБРЕН

Последњи поздрав драгом зету и великом човеку
од таста СОКОЛА и шурака ВЛАДИМИРА
(96/274494)

Последњи поздрав зету

(41/274373)

МИЛАНУ
АНДРИЋУ
од породице
ЂОРЂЕВИЋ

Последњи поздрав

ЉУБИ ЛАЗИЋ
од девера АНЂЕЛКА с породицом

(137/274622)

Последњи поздрав
зету

МИЛАНУ АНДРИЋУ

Последњи поздрав зету

(20/274334)

Последњи поздрав

Последњи поздрав
драгом пријатељу

МИЛОЈИЦИ

МИЛОЈИЦИ

Стриц МОКИ с породицом

од сестре РАДОСАВЕ
са породицом

(119/274552)

(43/274374)

(44/274354)

Последњи поздрав пријатељу

Последњи поздрав куму

МИЛАНУ
Небо је богатије за још једног анђела. Почивај у
миру.
ЗОРИЦА, ТАМАРА и НИКОЛА
(120/274553)

од породице
РАНИСЛАВИЋ
(162/274677)

ЉУБИ
ЛАЗИЋ
од сестричине
МАРИЈЕ
с породицом.
Заувек ћеш бити у
нашим срцима.
(23/274335)

од таште ОЛГЕ и шурака
БАНЕТА и ЈОСЕ

МИЋИ
ШУПИЦИ
МИЛИЦА и МИША
ФРЕНЦИУ
(46/274376)

МИЛОЈИЦИ

МИЛОЈИЦИ
БОДИРОГА

од породице ПОЛИЋ

од кумова ПАВЛИЦА

(45/274374)

(73/274439)
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7. марта 2019, у 69. години, напустила ме је вољена супруга

У болу и очају обавештавамо да је наш вољени супруг, отац и брат
изненада преминуо

СЛАВИЦА МИЈАИЛОВИЋ

РАДОСАВ ШОШКИЋ
1954–2019.

Никада је нећу заборавити, увек ће бити у мом срцу.
С љубављу супруг МИЛАН

Сахрана нашег анђела ће бити одржана у петак, 15. марта, у 12 сати,
на Новом гробљу.

(8/274304)

Последњи поздрав вољеној сестри и заови

Последњи поздрав
нашој драгој

Неутешна породица.
Супруга МИЛА, ћерке НАТАША и БОЈАНА
и брат МИЛОРАД са породицом

СЛАВИЦИ МИЈАИЛОВИЋ

ВЕЛИНКИ
ВЕЦИ
МИРИЋ
1927–2019.

(158/271671)

Последњи поздрав

од брата БАНЕТА и снаје СЛАВИЦЕ
(13/274317)

Драги тата
Заувек ћеш остати у
нашим срцима.
Син ЉУБОМИР,
снаја ВЕРА, унуци
ЈАСМИНА и МАРКО
са породицама

Последњи поздрав нашој драгој тети

(154/274659)

САВИ
ГЛАВОНИЋУ
од породица ДРАГИН
и ДАБИЋ
(10/274306)

Последњи поздрав сестри

СЛАВИЦИ МИЈАИЛОВИЋ
Заувек ћеш бити у нашим срцима.

РАДОСАВ ШОШКИЋ
СЛАВИЦИ МИЈАИЛОВИЋ

БРАНА, ЈЕЦА и МИЛЕ

Почивај у миру.

БОРКА с породицом

(14/274317)

Твоје,

Последњи поздрав

Последњи поздрав нашој ујни

Занемеле смо од бола.

(32/274356)

НАТАША и БОЈАНА
(159/274671)

СЛАВИЦИ

СЛАВИЦИ
од породица МИЛЕТИЋ и МИЛУТИНОВИЋ
(9/274305)

Последњи поздрав

од њене верне другарице.
Чуваћу те у срцу као најлепше другарство.
Почивај у миру.
ЉИЉА и МИЛЕ

Последњи поздрав
комшиници

(34/274360)

Нашој вољеној

СЛАВИЦИ
МИЈАИЛОВИЋ
СЛАВИЦИ МИЈАИЛОВИЋ

ТЕТИ
од ЧАКИЈА, СНЕЖЕ, АНЕ и ВАСЕ
(15/274317)

последњи поздрав од дада ЉИЉЕ, ЈОЛЕТА,
МАРКА и ЖЕЉКА

ЈОВИЋИ

(83/274470)

(104/274520)

САВА ГЛАВОНИЋ

Последњи поздрав стрицу Сави од ТОМЕ,
ЉИЉАНЕ, НИКОЛЕ и КАТАРИНЕ
(2/274292)

Петак, 15. март 2019.
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С великим болом и тугом опростили смо се од нашег

11. марта 2019. године преминуо је наш
драги

МИЛКА НИКОЛОВСКА

ДРАГАНА ЗУБОВИЋА

1944–2019.

Наша вољена преминула је 11. марта, заувек ће остати у нашим срцима.

инж. АЛЕКСАНДАР
НИКОЛИЦА

Заувек ћеш остати у нашим срцима.

Ожалошћени: син РИСТО са породицом

Супруга ЗОРИЦА, мајка ЉИЉАНА, сестра ДРАГАНА и сестричине
МИРЈАНА и НАТАША с породицом

(146/274637)

(160/274673)

Последњи поздрав

(161/274673)

(47/274382)

Последњи поздрав
комшији

ПОМЕН

ДРАГАНУ
ЗУБОВИЋУ
МИРА и МАЦА
с породицама

Ожалошћени: родбина, кумови
и пријатељи

Последњи поздрав
комшији

АЦИ

БРАНКО МИТЕВСКИ

АЦИ

од породице БОЈКО

Комшије из Сремске

(132/274599)

(133/274599)

МИЛКА НИКОЛОВСКА
1944–2019.

Данас, 14. марта дајемо помен, четрдесет дана

Четири године нам недостајеш.
Најмилији

Наша вољена преминула је 11. марта. Заувек ће живети у нашим срцима.
Ожалошћени: ћерка МАРИНА
са породицом
(147/274638)

После краће и тешке болести пре четрдесет дана
преминуо је наш драги

(1/274292)

МИРСА
РАДОЊИЋ

ТОМИСЛАВУ РАДОЈЕВИЋУ

1948–2019.
Последњи поздрав
мајци.
Ћерка ГОРДАНА
са породицом

Воле те супруга НЕГИЦА, ћерка ЗЛАТИЈА и син
БОЈАН

СВЕТЛАНА ДРАКСИН
Време лети, успомене остају.
Баба, МИРА, ДАДА и ОГЊЕН

Много нам недостајеш.
(54/274399)

(116/274547)

(93/274486)

СЕЋАЊЕ

Драгом деди

Једанаест година није са нама

ДУГИЋ

МИЛОВАН ПЕТРОВИЋ РАША
1947–2019.
Од смрти те нисмо могли сачувати али чувамо те
од заборава, јер вољени никад не умиру.
Ожалошћени: супруга СЛАВИЦА, син ГОРАН са
породицом и ћерка МАРИНА са породицом
(97/274499)

Последњи поздрав драгој мајци и баки

ЛЕЛА

МИЛОВАНУ
ПЕТРОВИЋУ
РАШИ

12. III 2005 – 2019.

АЛЕКСАНДАР
11. IV 1994 – 2019.

Њихови најмилији: синови МИХАЈЛО и ЈОВАН са породицама
(121/274555)

СТЕВАН СТРАЈНИЋ
2008–2019.
Заувек са нама, у сећањима и успоменама.
Твоји најмилији
(16/274318)

КОТЛАЈА
Дан за даном иде, а
ниједан без сећања
на тебе. Премало је
речи, а превише туге
да ти кажемо колико
недостајеш.

МИРИ СТОЈАНОВСКИ
1936–2019.
Ожалошћени: ћерка ДРАГИЦА и унуци СОЊА и МИЛОШ
(86/274474)

Твоји: унук МИЛОШ
и унука МИЛИЦА
(98/274499)

РАДА КРСТИН
БОЖО

САВКА

13. III 1989 – 13. III 2019.

6. II 2013 – 6. II 2019.

Увек у мислима ДРАГАНА, БЕБЕ и МИЛИЈАНЕ с породицом
(136/274618)

рођ. Рацић
2016–2019.
Прошле су три године откако није са нама моја сестра
Рада.
Њени: ТОМА, ВЕСНА, НАДИЦА и ЂОРЂЕ
(111/274543)

Последњи поздрав драгој сестри и тетки

ПОПУСТ
МИРИ СТОЈАНОВСКОЈ
од сестре ЉУБИЦЕ са децом
(72/274437)

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

АНКА БАГАВАЦ
2016–2019.
С љубављу те чувамо у нашим срцима
Твоји најмилији
(52/274396)
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У суботу, 16. марта 2019.године, на српском православном гробљу у Алибунару, обележићемо шест месеци без наше љубави

16. марта 2019. године, у 12 сати, на Новом гробљу у Панчеву одржаћемо годишњи помен нашем
вољеном

У суботу, 16. марта 2019. биће четрдесет дана бола за мојом мајком

СНЕЖАНЕ АНОВИЋ

МИРЈАНОМ САВИН

22. III 1964 – 20. IX 2018.
Када уместо радости и среће смрт изненади и нестану сва надања и снови,
твој лик водиће нас даље.
Успомену на тебе са поносом заувек чувају твоји:
МИЛОВАН, БОЈАН и ДАМЈАН

ДРАГОСЛАВУ
ПЕТРОВИЋУ
1955–2018.

(103/274516)

Остаћеш заувек у нашим срцима и мислима.
Твоји: супруга НАДА,
синови БОЈАН
и АЛЕКСАНДАР

Много нам недостајеш

„Љубав једина има моћ да од ожиљака прави споменике животу, а
не болу!”
У срцима ћерке ЉИЉАНЕ и зета БОШКА
(56/274402)

17. марта 2019, навршава се четрнаест година
сећања на

У суботу, 16. марта 2019,
у 11 сати, на Новом гробљу даваћемо двогодишњи помен

(95/274489)

t
ВАСИЛЕ РАДОГОСТИЋА
2005–2019.

СНЕЖАНА АНОВИЋ
рођ. Мијовић
22. III 1964 – 20. IX 2018.
Твоји: тата, ГОГА, ЉИЉА и СТЕФАН

16. марта 2019. навршава се двадесет година откако није са нама наша

ДРАГАНА ЈАЋИМОВИЋ
1981–1999–2019.
Године пролазе, бол и туга за тобом никада. Нека те анђели чувају, јер и ти си била наш анђео.
Неутешни твоји: мама РАДМИЛА, тата СТОЈМЕН, брат ДЕЈАН с породицом и баба МИЛЕВА
(90/274475)

Тога дана, у 11 сати, на Старом православном
гробљу даваћемо помен.
Волимо те и поштујемо неизмерно.

Две тужне године од одласка моје једине ћерке.

Твоја породица РАДОГОСТИЋ

Воли те твоја мама
и син ИГОР

(65/274419)

(71/2744339

МАРИЈАНА
ЈЕШИЋ

(36/274364)

16. марта 2019, у 11.30,
одржаћемо једногодишњи помен вољеној мајци, баки и прабаки

рођ. Грега
18. III 2011 – 18. III 2019.
Миса задушница биће одржана 17. марта
2019, у 10 сати, у Католичкој цркви.
Почивала у миру
Божјем!
Тугује и моли за њу
син НЕНАД
(130/274586)

ЉИЉАНИ
ВОЈНОВ

16. марта су четири године

СЕЋАЊЕ

ТРПКО
СИНАДИНОВИЋ
17. III 2009 – 17. III 2019.

1934–2018.
Нека ти душа почива у
миру.
ЦИЦА и МИКА са децом

21. марта 2019. је три
године како није са
нама наша вољена

ВЕРА
НИКОЛИЋ МАЈА

Чувамо те од заборава.
Ћерка МИЛЕНА
и син МИЛАН
са породицама

БОШКО ЧЕЧАРИЋ
Тешко је схватити а још теже прихватити да смо
превише изгубиле. Све лепо и племенито имало
је твоје срце.
Отишао си заувек где бола нема, а бол је остао
нама да вечно жалимо за тобом.
Твоје ћерке СЛАВА и САВА

(144/274633)

(62/274408)

СЕЋАЊЕ

(64/274418)

Прошло је већ две година откако ниси са нама.

Десет тужних година

РАДОСЛАВА
ДЕМЕТЕР
ГАГО
ДРАГАНА
ЈАЋИМОВИЋ

1932–2016.

ДРАГАНА
ЈАЋИМОВИЋ

МИРОЉУБ
МИЛОШЕВИЋ
МИКИ

1999–2006.

Недостајеш, остаћеш
заувек у нашим мислима и причама.

Твој теча ПЕРА
и тетка РУЖИЦА
са породицом

Вољене не заборављамо.
Стриц ЈОЦА
са породицом

Твоја ћерка ЗОРИЦА,
зет БРАНИСЛАВ и
унуци ГОРАН
и ДАРКО

Остала је туга, остале су успомене. Недостајеш
нам.
ВЕРА и деца

Мајка ВЕРИЦА и брат
РОДОЉУБ са породицом

(91/274479)

(106/274525)

(149/274647)

(37/274367)

(127/

(105/274521)

Двадесет година сећања
на

Тамо си ти, где небо са
земљом плаче и где се
воли од свега јаче...

Године пролазе, али
ти си увек у нашим
срцима.
Чика АЦА и
стрина НАДА

Нити смо, нити ћемо
те заборавити.
Ту си у нашим
мислима.

ЂОРЂЕ БОЖИЋ
1932–2017.

16. марта 2019. године,
у 11 сати, на Старом
православном гробљу
дајемо годишњи помен

ЈОВИЋ

1965–2009.

Сећање на

РАДАНОВИЋ

1999–2019.

ДРАГАНУ
ЈАЋИМОВИЋ
1999–2019.

ГАГО

РАДМИЛА
РАДА

ВЛАДИМИР
ВЛАДА

11. III 2019.

17. III 2019.

Заувек си у наши мислима.
Тетка ТРАЈКА
са породицом

Воле те ујка, ујна,
ВЛАДА и МИЉАНА
са породицама

Живите у мом срцу као најлепша успомена и сећање на своје родитеље.

(80/274466)

(122/274558)

(113/274544)

Воли вас ваша ћерка МОСА

ЖИВКУ
ЂОРЂЕВИЋУ
Мајка ЦВЕТА, супруга
ЉИЉАНА, синови
МИЛОШ, МАРКО и
МИОДРАГ
(138/274628)

СТОЈАН

ЈЕЛА

1932–2003.
1930–2012.
С љубављу и поносом сећамо се Ваше племенитости и борбе за наше боље сутра.
Ваши: ћерка РУЖИЦА, синови ДУШАН,
ИЛИЈА и МАРКО са породицама
(142/ф)

Петак, 15. март 2019.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
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15. марта 2019. године, у 11 сати, даваћемо четрдесетодневни помен нашој

ЉИЉАНИ БЕЛИЋ
1945–2019.

Хвала ти за педесет три године нашег брака, љубав, доброту и пажњу.

Супруг ЈОСИМ

(118/271549)

СЕЋАЊЕ

ПОМЕН

У петак, 15. марта, у 11 сати, на српском православном гробљу, даваћемо четрдесетодневни помен мојој сестри

ЉУБИЦА
ТУЦИЋ

КОСТА СТЕПАНЧЕВ
инфектолог
1979–2019.

2006–2019.
Љубо, време и године
пролазе, али сећање на
тебе не пролази.
Почивај у миру.
БАТА

Четрдесет је година откада наш тата није са нама, али увек недостаје.
Ћерке ТАЊА и ДУДА
(129/274585)

(131/274595)

Прошле су две године откако с нама није наша
драга мила мама

ПОМЕН

ЉИЉАНИ БЕЛИЋ
МОМИР ПАПИЋ
2008–2019.

рођ. Савић
1945–2019.

Твоја породица

ТОЈА ЦВИЈИЋ

(125/274569)

2017–2019.
Време пролази, а туга и бол и даље остају у нашим срцима.
Твоји најмилији: син ДРАГАН и
ћерка ЗОРИЦА с породицама
(68/274426)

СЕЋАЊЕ

СИЛАК

РАЈИЦА
ПЕТРОВИЋ

Бол за тобом је велика.
Тешко се боримо са истином да те више немамо.

2004–2019.

ШАМУ

три месеца
Заувек сте бол у нашим срцима.

Ваши најмилији

Петнаест година са
нама ниси, али знај у
нашим мислима увек
ти си.
Супруга ЈАГОДА
с породицом

(124/274556)

(94/274488)

ШАМУ

шест година

Твоја сестра АНКИЦА и остала родбина и пријатељи

(117/274548)
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СЕЋАЊЕ

У среду, 20. марта 2019. је тринаест година од прераног
губитка наше вољене

ЈЕЛЕНА БЕГОВИЋ
17. марта навршиће се годину дана од смрти моје драга мајке и нане.
Помен ће бити одржан 16. марта, у 12 сати, на
Старом гробљу.

СТЕВАН ШТОПУЉ БРИЦА
из Јарковца
1919–2009–2019.

МАРИЈАНЕ ЈОЈКИЋ

Ћерка ВЕСНА и унука ЈЕЛЕНА, зет БРАНКО

рођ. Миловановић

(4/274115)

10. марта преминуо је наш драги отац и деда

Године те нису одвојиле од нас. Нема заборава, ту си у
сваком нашем дану.

Синови: РАДЕ и ЖИВКО, унучад НЕНАД,
НЕВЕНА, ИВАН, ИВАНА, праунук
СЛОБОДАН, зет САША, снаје ЛЕЛА
и ЦАЦА, прија МИЛИЦА као и остала
родбина и пријатељи

Бол и туга се не мере речима, ни временом које пролази,
већ празнином која је остала твојим одласком.
У срцу те носимо и неизмерно волимо.

(89/274651)

Пет година пуних успомена је иза нас. Прати
нас туга и сета за нашим милим

Твоји најмилији

ЈОВАН БОГДАНОВ

(153/ф)

1944–2019.
Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Твоји: син ЗОРАН и унуци ДАВИД и НИКОЛА
(112/4806)

Годину дана откада
те нема али ћеш вечно живети у срцима
оних који те воле

НЕДЕЉКОВИЋ СЛОБОДАНОМ

Драгом

16. III 2014 – 16. III 2019.
17. марта 2019. навршава се годину дана туге и
бола откада нас је заувек напустио наш драги

Био си нам ослонац, наша снага и сигурност.

МАРИЈАНА ЈОЈКИЋ

РАДОСЛАВУ
НЕСТОРОВИЋУ
РАДОСЛАВ НЕСТОРОВИЋ
Небо понекад заплаче за онима који су отишли
прерано... како не би човек... без обзира што нека срца не куцају више...
Ми који смо остали, вечно ћемо их волети и чувати као најдражу успомену из живота свог.

18. марта навршава се
шеснаест тужних година откако није са нама

Твојој се души топлином свом, наша срца остала
дом, твоје ће дело живети с нама поносни на тебе деценијама.
И даље усправно стојиш, врхове би нове с нама
да освојиш.
Воле те твоји ЈОЈКИЋИ

Чудно је како је живот празан... када
једна особа није ту...
и када живиш међу
толико људи... А мислиш само на њу.

(5/273920)

1946–2009.
Заувек ћеш остати у нашим срцима.
Супруга ДРАГИЦА и ћерке МАРИНА и СНЕЖА са породицама
(33/274357)

КЕПИЋ
МАРИЈАНА
ЈОЈКИЋ

ДРАГИЦА

1975–2019.

2006–2019.

Време пролази, а бол и
туга никад неће.

Време пролази а сећање на драге родитеље вечно остају.

Воле те: тата, мама
и бата

Син СТЕВАН и ћерка МИЦА

(18/174330)

(76/274459)

СЕЋАЊЕ

СЕЋАЊЕ
13. III 2017 – 13. III 2019.

Твоји кумови
ТОМОВИЋИ
(78/274462)

ЂУРА
СТАНИМИРОВИЋ

1964–2016.

Било је привилегија
имати те за супругу,
мајку и бабу.
Супруг СТОЈАН и синови ПРЕДРАГ и НЕНАД
са својим породицама.

1941–2018.

(81/274467)

(29/274347)

(79/274462)

Сестра ДИКОСАВА
(25/274336)

ДРАГАН
ЂУКИЋ
РАДА
КРСТИН

2006–2019.
Време не брише тугу,
нити сузе.

рођ. Рацић
2016–2019.
Ћерка ДАНИЈЕЛА

Твоја мама ОЛГА
(51/274388)

(49/274384)

СЕЋАЊЕ

11. VIII 1942 – 5. II 2019.

МИЉА
ТРАЈКОВИЋ

20. марта навршавају
се три године откако
није с нама моја мама

Заувек си у нашим
срцима.
Породице
БЈЕЛОПЕТРОВИЋ,
ТАСКОВИЋ
и ШАТЛАН

Највољенија моја
бабице

МИРЈАНА
САВИН

Време пролази а туга
све већа.
Твоја АНА

МАРИЈАНА
ЈОЈКИЋ

СЕЋАЊЕ

ДРАГАН
ГРУБЈЕШИЋ

20. марта навршава се десет година од смрти нашег
драгог

СТЕВАНА НИКОЛАЈЕВИЋА

(6/273920)

КОСТА

(99/274501)

(77/274462)

И даље усправно стојиш...

ДРАГАНА
ЗУВИЋ ГАГА

Заувек неутешни: супруга ЉУБИНКА, ћерка
ЈЕЛЕНА, зет МИЛАН и унук ЈОВАН

Четрдесет дана се навршава 16. марта откако си својим одласком заувек оставила
тугу и празнину у мом
срцу.

СРЕТЕН
ПЕРИЋ

ДАМЊАНОВИЋ

16. III 2018 – 16. III 2019.
Кажу...
Време тугу брише,
а туга боли све више
Како је тешко
без тебе бити,
у души плакати,
а насмејан бити!

АЛЕКСАНДАР БОРИСЛАВА
17. VII 1921 – 29. VIII 2016. 17. XI 1922 – 19. III 2009.

ДУШАН
6. IV 1952 – 24. VII 2014.

Твоја унука МАРИНА

Воле те твоји: РАДА,
НЕША и НЕНА
са породицом

Сећање на наше драге родитеље и брата.
С љубављу и поштовањем живе у нама.
МИРОСЛАВ, ВЕРА, ПЕТАР, МИЛОРАД
и АНДРЕЈА са својим породицама

(110/274542)

(85/274473)

(67/274420)

Петак, 15. март 2019.

ТУЖНО СЕЋАЊЕ
15. марта 2019. биће девет година откако сам остао
без вољеног оца

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
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20. марта навршава се годину дана откада није самном
драги

МАРЦИ БЕРАЦКА
1. X 1929 – 16. III 2010 – 16. III 2019.
Мислио сам да ће проћи!
Да ће временом ова бол избледети макар мало,
али сам се преварио. Све је теже. Тешко је устајати ујутро са уздахом пуним туге. Тешко је прегурати цео дан кријући сузе и још теже заспати увече када ме емоције сломе.
Толико је тешко без ваше подршке, тама се лагано
уселила у моје уморно срце, које не зна да искаже
своје емоције. Трошим дане чекајући трен када ћу
вас опет загрлити.
Заувек ожалошћен вас син МИРКО
(53/274398)

14. марта 2019. прошле су две године како је
преминуо наш драги супруг, отац, деда, зет и
пријатељ

СЕЋАЊЕ

СТЕВАН ГАЈАН
1938–2018.

Постоји љубав коју смрт не прекида и туга коју време не
лечи. Тешко је живети са болом у души, видети те свуда
а нигде те наћи.
Хвала ти на бескрајној љубави и доброти.

СЛОБОДАН ЂОКОВИЋ
2017–2019.
Недостајеш на драги Ђоле, много, много...

Супруга МАРГИТА

МИРА, СЕНКА, МАКИ и НИКОЛАЈ

(57/274403)

(26/274339)

СЕЋАЊЕ

ПЕРА БРАТИЋ
23. II 1950 – 14. III 2019.
из Опова
Свакога дана присутан у сећањима породица
БРАТИЋ, МИЛАКАРА, БАРАШЕВИЋ, родбине и
пријатеља
(92/274480)

16. марта 2019. године, у 11 сати, на Новом гробљу, даваћемо годишњи помен драгом

СТЕВАН
ГАЈАН
Заувек ћеш бити у
нашим срцима.

СТЕВАН
ГАЈАН
Заувек ћеш бити у
нашим срцима.

Твој син ВЛАДИМИР
са породицом

Твоја унука
ВЛАДАНА
са породицом

(59/274406)

(60/274406)

16. марта 2019, навршава се година откад
није са нама наш
драги

СТЕВАН
ГАЈАН
Заувек ћеш бити у
нашим срцима.

СЛОБОДАН ЂОКОВИЋ
Увек ћемо те волети и мислити на тебе.

Твој унук ЖЕЉКО
са породицом

Сестра СЛОБА с породицом

(61/274406)

(31/274354)

Сећање на

Четири године је прошло откада није са нама

ЖИВОРАДУ ВАСИЋУ
СЛОБОДАНА ЂОКОВИЋА

Вечно ћеш бити у мом срцу и мислима.

2017–2019.
Супруга ВЕРИЦА

мог драгог зета.

ЉУБОМИР ЈОВАНОВИЋ

(35/274361)

МИЛАН
ЗДРАВКОВИЋ

Сећање на драге родитеље

СТАНКОВИЋ

Време пролази, а празнина и туга остају.

Ташта ЈУЛКА
(27/274339)

У недељу, 17. марта 2019, у 12 сати, даваћемо годишњи
помен нашем драгом

РАДМИЛА, ПРЕДРАГ и ДЕЈАН
са породицама
(17/274325)

Година прође, а ти
нам тако јако и много недостајеш.

ПАВЛЕ

ЈОВАНКА

двадесет година

осам година
Њихови најмилији
(28/274346)

Твоји најмилији
(30/274351)

18. марта 2019. навршава се десет дугих
година откада нас је
напустио наш драги
отац, супруг, деда,
прадеда, свекар, ујак...

20. марта навршава
се годину дана без
мог јединог брата

У суботу, 16. марта
навршава се шест месеци откако није са
нама наш драги

ЗЛАТКУ ЋОСИЋУ
Недостајеш пуно...
Успомену на тебе вечно ће чувати твоји: ТАЊА, МИЛОШ и ДУШАН
(74/274444)

ГОДИШЊИ ПОМЕН

СЕЋАЊЕ

ЗЛАТКА
ЋОСИЋА
МАРИЈА
РИСТИЋ

ВИДОЈЕ
ЈОВАНОВИЋ

СЛАВКА МИРЈАНА
ЖЕГАРАЦ
СТАН

Време не брише тугу...

Вољени се не заборављају него доживотно памте.

4. I 1939 – 22. IX 2018.

Године не могу избрисати успомене на
тебе. Увек ћеш бити
са нама.

ЉИЉА и ИВИЦА РИСТИЋ

С љубављу породица

Твоји најмилији

Успомену на Тебе
чувају сестра
СЛАЂАНА,
сестричине МАЈДА
и МАРТА и зет
ЖЕЉКО

(3/272927)

(155/274661)

1998–2019.

1988–2019.

2006–2019.

(48/274372)

СЛАВКО
ЖАРКОВ

(38/274369)

ЗЛАТКО
ЋОСИЋ
Велика је туга и бол у
ом срцу. Недостајеш
ми све више.
Твоја тетка ЉИЉА
(55/274401)

ДОБРИНКА
СИМИЈОНОВИЋ
И после тридесет и
четири године пуно
нам недостајеш.
Супруг ДУШАН,
ћерке НЕДЕЉКА,
НАДА и ВЕРИЦА
са породицом
(11/274311)
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Петак, 15. март 2019.

ОГЛАСИ

УСЛУГЕ

РАДНО ВРЕМЕ БЛАГАЈНЕ:
БАЛТОКАД када, обнова
глазуре, пластифицирање,
28 година с вама, гаранција. www.baltokad.co.rs.
065/347-55-02, 011/28830-18. (и)
ЗАВАРИВАЊЕ алуминијума, прохрома, челика, гуса,
ТИГ и РЕЛ техникама.
060/513-74-28. (274578)

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

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгушење купатила, канализације, водоводне адаптације, замена вирбли, вентила,
батерија, санитарије, све за
воду, 0-24 сата. Пензионерима екстра попуст. Долазим одмах. 013/348-139,
064/493-44-63, 063/81174-89, Јовичин. (274380)

КРЧЕЊЕ (дворишта, земљаних површина од ситних изданака), чишћење
(подрума, таван, гаража и
олука до 5 м висине. Одржавање (травњака, ограда,
електричних инсталација).
060/320-1221, Екологично.

СЕЛИДБЕ, камионским,
комби превоз, екипа радника, одвозимо непотребне
ствари. 064/280-30-16,
063/731-77-67, Владимир.
(274568)

ПРЕВОЗ малим и великим
кипером, шљунак, песак,
сејанац, ризла, шут са утоваром. 063/246-368.
(274505)

ОРЕМ и фрезујем баште
малим трактором. Дуле,
064/163-58-85. (274126)
ПОПРАВЉАМО/УГРАЂУЈЕМО ПВЦ и АЛУ столарију,
комарници, ролетне, сигурносна врата, могућност на
рате. 060/545-34-04.
(273947)
МОЛЕРАЈ, глетовање, кречење, фарбање столарије,
фасаде. Пензионерима попуст. 062/564-494,
013/235-78-82. (274332)
ШЉУНАК, песак, сејанац,
рушење, одвоз шута са утоваром. Атанацков.
063/771-55-44. (4807)
КРОВОВИ, поправке, замена црепа, летви, старог
црепа и поставке новог
крова, црепа, рогови, патошење, изолације, најјефтинији у граду, пензионерима
екстра попуст. 013/404560, 064/290-45-09,
061/348-20-00, 062/84596-26,„Електроизградња”.(274380)
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови, ламинат. 062/97618-42, 064/390-00-87.
(2744139
КОМБИ превоз робе и мање селидбе. 069/129-72-71,
Никола. (274448)
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, 061/34820-00, 062/845-96-26,
„Електроизградња”.(274380)

ЛАЛЕ – превозим мањим
кипером повољно: песак,
шљунак, сејанац, ризлу, одвозим шут. 064/354-69-94.
(274497)
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.
013/352-536, 063/253-028,
064/444-66-74. bomboncicb@gmail.com, (4806)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић” –
Борис, комбијем и камионом, Војводина, Србија, са
или без радника. 013/352536, 063/253-028, 064/44466-74.(4806)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић” –
Борис – комбијима, камионима, професионално, екипа радника, све релације
по Србији, откуп намештаја. 013/352-536, 063/253028, 064/444-66-74.(4806)
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,
(4806)
РОЈАЛ МГ: затварање тераса провидном хармоником,
уградња/поправке; ролетне, комарници, венецијанери, све завесе, тенде, хармо-врата, роло-заштита.
063/816-20-98, 013/351498. (274535)

marketing@pancevac-online.rs

У складу са чланом 10. Закона о процени утицаја на
животну средину („Службени гласник РС” бр.135/04
и 36/09)
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

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

ОГЛАШАВА

ОБАВЕШТАВА ЈАВНОСТ

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

да је носилац пројекта „ZF Serbia d.o.o. Beograd”,
Омладинских бригада 88-90, Београд-Нови Београд, поднео захтев за одлучивање о потреби израде процене утицаја на животну средину за
пројекaт „ZF Е-Mobility производни комплекс за
производњу опреме за возила ( II фаза )”, на кат.
парцели 9416/27 и 9416/25 К.О. Панчево, на територији Града Панчева.

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КАО УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ на
кат.парцели бр.1698, 1699 и 1700 К.О.Панчево,
Ул.Иве Курјачког бр. 35, за изградњу вишепородичног стамбеног објекта Пр+1+Пк, израђен од стране
„ART ROYAL inženjering”, Панчево, Трг слободе 1,
за инвеститорa „ЗСТЕСА 1974” ДОО Панчево, Иве
Курјачког бр. 35

СЕЛИДБЕ, превоз робе,
мерцедес камионом, радници, повољно. Вук,
063/278-117, 064/176-9185. (274613)

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта може се извршити у просторијама
Секретаријата за заштиту животне средине Градске управе Града Панчева, Трг краља Петра I бр.
2 - 4, соба 710 у периоду од 15. до 25. марта 2019.
године радним даном од 10 до 14 сати.

ТЕПИХ СЕРВИС. Дубинско
прање тепиха, намештаја,
аутомобила, превоз бесплатан. 302-820, 064/12963-79. (274233)

Позивамо заинтересовану јавност да нам у наведеном року достави мишљење у вези са поднетим
захтевом.

Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у
згради Градске управе Града Панчева, Трг Краља
Петра I, бр. 2 - 4 у Панчеву, у холу VI спрата, у Секретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбенокомуналне послове и саобраћај. Информације и
сва обавештења о јавној презентацији можете добити на телефон 013/353-304, канцеларија 609 и
610, у времену од 10 до 13 сати у периоду трајања
јавне презентације од 7 дана, почев од 15. 03. 2019.

ПРОФЕСИОНАЛНА уградња свих врста подних и
зидних плочица.
Тел.064/128-38-49.
(274657)

ПАРКЕТ постављам и хоблујем, мајстор с дугогодишњим искуством из Дебељаче, с материјалом или
без њега. Ноле (имам и
паркет), 013/665-220,
063/847-74-38. (2728939)
РАДИМО: зидање, бетонирање, поправка старих, нових кровова, разне изолације. 013/664-491,
063/162-53-89. (273447)
ВЕШ-МАШИНЕ, фрижидере, замрзиваче, климе,
бојлере, шпорете, ТА пећи,
поправљамо са гаранцијом.
„Фриготехник”, 361-361,
064/122-68-05. (274655)
ОРЕМ и фрезујем баште
малим трактором. Дуле,
064/163-58-85. (274126)

РАЗНО

ПОТРЕБНА масерка за релакс опуштајућу масажу,
може почетница. 061/29896-69. (273371)
ОГЛАШАВАМ неважећом
пловидбену дозволу РБ ПА
433 Ф, издата од Капетаније Панчево на име Михајло
Војводић. (274314)
ОГЛАШАВАМ неважећом
диплому Музичке школе
„Јован Бандур” Панчево о
стеченом средњем образовању. (274495)

ТУРИЗАМ
ИЗДАЈЕМ апартман у хотелу Копаоник - Брзеће, договор. 063/124-10-18.
(274531)

Градоначелник Града Панчева је закључком број
II-06-020-2/2019-122 дана 04.03.2019.године донео одлуку о расписивању

Заинтересована правна и физичка лица могу поднети примедбе на Нацрт урбанистичког пројекта,
за време трајања јавне презентације, у писаном
облику, Градској управи Града Панчева, Секретаријату за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове, путем писарнице Градске управе
Града Панчева, Трг краља Петра I, бр. 2 - 4, Панчево.

КОНКУРСА
ЗА СУ/ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА
И ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА
У ОБЛАСТИ ОМЛАДИНСКОГ СЕКТОРА
ГРАДА ПАНЧЕВА ЗА 2019. ГОДИНУ
Право учешћа имају организације/удружења грађана која су регистрована на територији Града
Панчева.
Рок за конкурисање на овом Конкурсу је до 1. новембра 2019. године, односно до утрошка средстава опредељених за ову намену.
Информација о Конкурсу објављена је на званичној интернет презентацији Града Панчева
www.pancevo.rs, на Порталу е-Управа, као и у локалном недељном листу „Панчевац”.
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. Додатне информације могу се добити путем телефона 013/308-795,
013/308-906 или мејла civilnodrustvo@pancevo.rs.
Пријаве се подносе електронски на имејл адресу
civilnodrustvo@pancevo.rs и у по једном примерку
у аналогном (штампаном) и дигиталном облику
(CD) путем поште или преко Услужног центра
Градске управе Града Панчева, у затвореној коверти, са назнаком:
Пријава на КОНКУРС ЗА СУ/ФИНАНСИРАЊЕ
ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ОМЛАДИНСКОГ СЕКТОРА ГРАДА ПАНЧЕВА ЗА 2019. ГОДИНУ
Град Панчево Градска управа Града Панчева Трг
Краља Петра I број 2 - 4 26000 Панчево Секретаријат за јавне службе и социјална питања Канцеларија за младе (канцеларија број 204)
Напомена: Инструктажа за заинтересоване биће
организована 19. 03. 2019.године, у Малој сали
зградe Градске управе Града Панчева са почетком у 12 сати и 17 сати.

На основу чланова 54. и 98. став 2. Статута града
Панчева („Службени лист града Панчева” број
25/15- пречишћен текст и 12/16), Одлуке 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 локалне самоуправе („Службени гласник
Републике Србије” 105/16 и 112/17), 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

ЈАВНИКОНКУРС
ЗА СУ/ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА
АМАТЕРСКОГ СТВАРАЛАШТВА У КУЛТУРИ
ЗА 2019. ГОДИНУ
Конкурс је намењен за пројекте који се тичу аматерског стваралаштва у областима књижевности,
музике, ликовне уметности, филмске и позоришне
уметности, уметничке игре као и осталих извођења културних програма и културних садржаја.
Право учешћа на Јавном конкурсу за су/финансирање пројеката аматерског стваралаштва у култури 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.
Пројекти који су већ подржани на некима од конкурса које расписује град Панчево, неће бити разматрани.
Пријава на конкурс, уз пратећу документацију, подноси се на посебно попуњеном и овереном обрасцу. Пријава се може 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
Нетачно и непотпуно попуњене, као и неблаговремено достављене пријаве, неће бити разматране.
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 аматерског стваралаштва у култури за 2019. годину” и електронском
поштом на е-емаил nevenka.kljajic@pancevo.rs.
Додатне информације се могу добити на телефоне 308 -906.
Инструктажа ће бити одржана 19. 03. 2019. године
у 2 термина (19 сати и 17 сати) у Малој сали у
згради Градске управе Града Панчева.
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ФОТО-РЕПОРТАЖЕ

Петак, 15. март 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

БАЗАРОМ НА КОРЗОУ ОБЕЛЕЖЕН ОСМИ МАРТ

УЗ (У)ДРУЖЕЊЕ, ЖЕНЕ МОГУ И ДО ПОСЛА
Није згорег бар једном годишње, макар сваког 8. марта,
споменути да је тог датума
1911. године први пут обележен Међународни дан жена, и
то у организацији немачке левичарке Кларе Цеткин, која се
није штедела у борби за социјалну, економску и политичку
равноправност полова.
Иако су од тада до данас жене стекле многа права, још увек
има простора за побољшање,
пре свега у погледу њихове веће запослености, као и, поред
осталог, активирања у невладином сектору.
Што се Панчевки тиче, у том
погледу помак је упадљив, чему у прилог говори респектабилан број новоформираних
удружења жена, као и све више
разних окупљања – од едукативних до културно-забавних.
Једно од таквих је оно осмомартовско на Корзоу.
Осмомартовски базар одржан
је 7. и 8. марта испред Културног центра Панчева, када су,
поред богатог културно-уметничког програма, посетиоци
могли да се увере и у квалитет
радова чланица бројних панчевачких удружења, пре свега
оних која окупљају припаднице лепшег пола.
Тако је на укусно накићеним
штандовима било свега и свачега, а највише рукотворина,
које су биле одличан избор као
поклон за маме, баке, супруге,
девојке...
Манифестацију су отворили
Никола Стоилковић, директор
Туристичке организације Панчево, и Ивана Росић, председница Савета за родну равноправност Града Панчева, која
је свима захвалила на организацији, а поред ТОП-а, у њој су
учествовали Културни центар
Пан че ва и ЈКП „Зе ле ни ло”.
Уследио је двочасовни концерт
чланова КУД-а „Чигра” и њихових гостију из Мраморка.

– То и јесте наш крајњи циљ
– да се путем рада у удружењу
жене довољно оспособе како
би у нечему пронашле себе, попут ткаље Катарине Мандић,
која је наш понос, јер се довољно оснажила да већ годинама води ткачку радњу. С друге стране, Анка Шкембаревић
се бави ваљањем вуне. Производи су им висококвалитетни,
па им тржиште углавном чине
дипломатски корови, протоколи градских управа, КУД-ови...
Имамо и тринаест цертификованих едукатора за старе занате, јер иако смо непрофитна
организација, нико нас не спречава да женама помогнемо да
се одваже, раде и зараде. Окупљамо се у нашим просторијама у Дому омладине, где, поред осталог, имамо пет разбоја
и четири стола за пустовање,
то јест ваљање вуне. Финансирамо се од симболичних сто
динара чланарине годишње и
много више – од пројеката, попут оних последњих од фондације Б92 или Националне службе за запошљавање, преко које смо за једну особу добили
четворомесечни јавни рад – истиче председница „Панонки”.
Просторије и пројекти су оно
што веома занима и удружења
са села, као што је „Етно-кутак”.
Прва међу двадесетак једнаких, Зора Чубрић, каже да су
за ову прилику Качаревке припремиле слана пецива и разне

Свој дан обележиле радно и парадно
нице раде на отварању свог блога. Што се осталог тиче, добро
сарађујемо и с локалним институцијама и с другим удружењима, али желимо и неки
објекат где бисмо све ово могле да спремамо. Постоји једна зграда у власништву Града
која би нам веома одговарала,
јер бисмо волеле да имамо и

– Сваке суботе наше чланице, старости од двадесет три
до седамдесет три године, плету, штрикају, раде декупаж...
Окупљамо се у Дому културе,
премда бисмо веома волеле да
имамо своје одаје, али се такав простор засад не назире.
Финансирамо се путем пројеката и симболичне чланарине,

МКУД-а „Тамаши Арон” из Војловице, каже да се њих двадесетак сваке среде лепо и креативно друже.
– Додуше, фале младе девојке, јер смо ми овде већином
пензионерке. Готово све финансирамо из сопственог џепа,
али шта је – ту је, ни то нам не
смета да се добро проведемо,
као, рецимо, на осмомартовском балу, када се весели и
женско и мушко, и старо и младо – каже Ержебет.
Премда Клару (Цеткин) нико од њих није споменуо, она
им то сасвим сигурно не замера, већ се вероватно, с неког
бољег места (иако свесна да
може много боље), задовољно
смешка због свега виђеног на
Корзоу око „њеног” празника.

АКЦИЈА „ПАНЧЕВЦА” И УДРУЖЕЊА „ЉУБИМЦИ”

Зарађују и од ткања
Очекивано питање дамама које
су се тог дана нашле око поменутих штандова, било је како
оцењују свој положај овог 8. марта у односу на неке претходне,
као и шта су (у)чиниле како би
га подигле на виши ниво.
Када је реч о раду удружења,
која женама треба да олакшају
и унапреде живот, вероватно су
најдаље отишле „Панонке”.
Њихова председница Олга
Жолнаи Јокановић наводи да
након нешто више од десет година постојања имају много
разлога да славе Осми март,
али да то чине радно, како би
искористиле сваку прилику да
покажу препознатљиве рукотворине и све друго чиме се бави њихових петнаестак чланица. Међу њима су и пензионерке, запослене, али и оне које
немају сталан извор прихода.

оквиру које прикупљају књиге,
од чега део поклањају Дому културе. Председница Милка Чурић с поносом истиче да је досад прибављено триста књига.
– Поред тога, у нашим, нескромно речено, прелепо уређеним просторијама жене редовно ткају, везу, друже се...
Превасходно се финансирамо
из сопственог џепа, али се не
бунимо, јер волимо то што радимо. Међутим, има и проблема, као што је организација
„Паприкијаде”, коју смо добиле јер је нико није хтео, а притом је очекивано да за 70.000
динара направимо чудо. Сматрам и да, бар у мом селу, нема довољно родне равноправности – каже Милка.
Насупрот томе, Ержебет Јованов, чланица секције везиља

Не купуј – удоми!

Играли фолклораши као чигрице
колаче по домаћој рецептури,
као и не из бе жне цвет не
аранжмане.
– Радимо све не би ли жене
на селу боље живеле и због тога се што више едукујемо. Притом редовно радимо на разбоју, који смо добиле путем пројекта локалне самоуправе, а недавно смо, рецимо, имале и
предавање под називом „Блогерке на селу”. Циљ нам је да
се обучимо за промовисање својих производа и већ две чла-

своје двориште, па да наложимо „смедеревац”, правимо ајвар и лепо се опустимо – машта Зора.
И удружење „Златна јабука”
организује креативне радионице још од 2014. године, а
председница Слађана Богдановић каже да не пропуштају
ниједан догађај на који их позову суграђани Јабучани, попут обележавања пола века библиотеке или сећања на први
рок бенд.

што је недовољно, па наше активности морамо и да дотирамо. То је, поред великих обавеза, многим женама проблем,
али врата су отворена свима.
Та ко смо, ре ци мо, не дав но
уприличиле часове салсе и многе „нечланице” су долазиле –
наводи Слађана.

Проблеми – простор и
финансије
Јелка Ђорђевић подржава оваква окупљања, а она и колегинице из удружења „Веште руке” изложиле су много тога –
од цвећа до хеклераја.
– Не пропуштамо прилику да
афирмишемо оно што направимо, као и да будемо виђени и
стекнемо нове контакте. За разлику од других, имамо и мушке чланове, а у активности све
више укључујемо и школарце.
Тренутно их је деведесеторо и
по томе смо најбројније и најмлађе удружење овог типа. Око
простора се довијамо, а с децом радимо и у школи – прича
прва „вешта рука”.
Брестовачки Актив жена „Соса” представио је акције под називом „Чеп од флаше за бакице
наше” и „Донеси – понеси”, у

Страну припремио

Веште женске руке могу много

Јордан
Филиповић

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.

Снупи
Овај разиграни „дечак” стар је око девет месеци, сада је вакцинисан и очишћен од паразита, тако да је комплетно
спреман за преузимање и желео би да
се скући што пре код неког љубитеља
животиња који ће га пазити и чувати.
Снупи ће бити удомљен искључиво
као кућни љубимац, никако да буде везан за ланце, катанце и сличне видове
затварања по шупама и кочинама.
Све друге информације могу се добити на телефон 065/280-26-20.

Малишани
Ови „мал ци”, ста ри
око три месеца, недав но су са ули це
склоњени на сигурно.
У питању су два мужјака и три женке; савршени су у сваком
погледу и увек веома
весели и расположени за игру.
Ова преслатка петорка већ дуго живи у
привременој кућици
захваљујући хуманој
суграђанки која их храни и брине о њима. Крајње време је да
оду у своје прве домове, а заинтересовани се могу јавити на
телефон 065/280-26-20.

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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ИЗМЕЂУ ДВА ГОЛА

С РУКОМЕТНИХ ТЕРЕНА

САМО ЈЕДАН БОД
С ПРОЛЕЋНЕ ПРЕМИЈЕРЕ

ТАП-ТАП И ГОТОВО!

„Брзи воз” поражен
у Новој Пазови
„Дизелка” играла
нерешено
После дуге зимске паузе прошлог викенда је настављена
трка за бодове у Српској лиги група „Војводина”. Иако
у трећем рангу такмичења
наш град има два представника, у Панчеву није било
фуд бал ских пр вен стве них
утакмица јер су и Динамо
1945 и Железничар играли
у гостима.
Популарни „брзи воз” је
гостовао у Новој Пазови и
поделио мегдан с домаћим
„фењерашем”. На основу свега виђеног у јесењем делу
надметања Панчевци су били апсолутни фаворити, али
су спуштених глава напустили поприште првог окршаја

победник у питању, ставили
средином другог полувремена, а стрелац је поново био
Дујић.
Момци које предводи тренер Душан Ђокић имаће прилику за поправни у суботу,
16. марта, када ће пред својим навијачима одмерити снаге с још једним Радничким –
овог пута са оним из Сремске Митровице. Утакмица на
Градском стадиону почиње у
14.30.
Фудбалери Железничара су
у првом пролећном колу гостовали у Старим Бановцима, где су с домаћим Дунавом поделили фудбалски плен
– 1:1 (0:0).
Данило Ковачевић и његови саиграчи били су много
ближе победи, јер су, нарочито у другом полувремену,
потпуно надиграли домаћина, а водили су с 1:0 све до
самог финиша утакмице, када

МЛАДОСТ ИЗ ОМОЉИЦЕ
„ФИ ЛИ ЈА ЛА” ДИ НА МА 1945
Прошле седмице је потписан уговор о сарадњи између
фудбалских клубова Динамо 1945 и Младост из
Омољице.
Сарадња је договорена на свим нивоима, а посебно се
односи на то да млади фудбалери Динама 1945 играју и
стичу неопходно искуство у тиму из Омољице, али и кроз
утакмице у Војвођанској лиги.
Током протеклих сезона, уз обострани договор, многи
играчи из Панчева носили су дрес клуба из Омољице, а
сада су у првом тиму „брзог воза”.
Уговор о сарадњи Динама 1945 и Младости потписали су директори Душан Белић и Драган Лукић.

Деветнаести
тријумф Динама
Следи дерби у Шапцу
Јабучани стартовали
победом
„Жуто-црна” рукометна казнена експедиција из Панчева наставља да „терорише” ривале у
најјачем рангу у Србији. Прошлог викенда је одиграно 19.
коло у Суперлиги наше земље,
а рукометаши Динама су забележили и деветнаесту победу.
У Хали спортова на Стрелишту
гостовао је Нови Пазар. Састали су се лидер и трећепласирани тим, требало је да то буде
дерби кола, јер тако је „казивала” табела... Али љубитељи
игре с лепљивом лоптом још
једном су могли да се увере да
Бранко Радановић и његови саиграчи тренутно немају правог
ривала у Србији: Динамо – Нови Пазар 35:21 (13:12).
Гости су пре почетка утакми це на ја вљи ва ли да има ју
снаге да нанесу први пораз лидеру, у Панчево су дошли пуни самопоуздања, а на крају
се испоставило да их је грејао
лажни оптимизам. Поред Тамиша су се провели као боси
по трњу. Истина, Новопазарци су успели да колико-толико парирају лидеру у првом
полувремену. Играли су чврсто и агресивно у одбрани, али
поред почетног вођства, у првих пет минута, више ниједном нису били у резултатској
предности. Голман Дејан Златановић је прецизним контрама разигравао крилне играче
свог тима, Вучковић и Савић
су правим „бомбама” цепали
мрежу гола Новог Пазара... У
22. минуту, после сјајне акције коју су извели Стојановић,
Савић и Вучковић, Динамо је
повео са 12:8, па се учинило
да је победник већ тада одлучен. Уследило је неколико погрешних одлука судија, створила се нервоза на терену, а у
таквој атмосфери боље су се
снашли гости, па су на одмор
отишли са само голом заостатка – 13:12.

протекао у знаку Милоша Костадиновића, који је с три узастопна гола докрајчио грогираног ривала.
– Очекивао сам тежак меч.
Није случајно то што је Нови
Пазар трећи на табели, јер је у
питању одличан тим. Ми смо
били емотивно испражњени после тријумфа над Партизаном
и пласирања на фајнал фор Купа Ср би је. Че сти там мо јим
момцима на још једном вели-

монолог одржао је тренер Динама Иван Петковић на конференцији за новинаре одржаној после утакмице.
Најефикаснији у редовима
„жуто-црних” био је Милош
Костадиновић, који је постигао осам голова, док је Ненад
Вучковић седам пута био прецизан. По пет пута су Милош
Баруџић и Јован Стојановић
савладали противничког голмана, а Иван Димитријевић је

то успео четири пута. Милош
Савић је постигао три гола, Никола Јездимировић два, а Иван
Дистол један. Сјајни су били и
голмани Дејан Златановић и
Никола Радовановић, који је
успео да одбрани и један седмерац.

Наставак утакмице донео је
потпуно другачију слику. На
терену је постојао само један
тим – Динамо. Изванредни Ненад Вучковић је с три ефектна
гола опет допринео да се његов тим „одлепи”, али је већ у
35. минуту, с болном гримасом, држећи се за леђа, напустио терен. Тај хендикеп није

чанственом тријумфу. Одлично су играли у другом полувремену. Они су прави хероји,
они пишу нову рукометну историју. Како год да се заврши ова
сезона, ја сам поносан на њих
и поносан сам што сам њихов
тренер. Цео клуб функционише сјајно, ништа ово није случајно. У Динамо се улаже последњих десетак година, људи
у управи знају свој посао, велики рад је иза свих нас. Велики хендикеп за нас представља повреда Вучковића, али он
је велики борац, прави пример
спортисте, Немац – како га ја
зовем, и верујем да ће бити
спреман за најважније окршаје.

омео његове другове. Разиграли су се Димитријевић, Баруџић, Савић и посебно Јован
Стојановић, који је изводио праве бравуре на терену. Сјајан је
био и Дистол, а финиш меча је

Предстоји нам дерби у Шапцу
против другопласиране Металопластике. Овај меч долази у
право време, пред завршни турнир Купа, да видимо где смо у
овом тренутку – врло емотиван

седмом минуту, када је Наташа Морачанин довела Панчевке у вођство. Од тог момента
Крушевљанке су преузеле контролу над утакмицом и загоспо да ри ле те ре ном Ха ле

Стварно најбољи
у пролећном делу шампиона та: Рад нич ки – Ди на мо
1945 2:0 (1:0).
Први тренер екипе из нашег гра да Ду шан Ђо кић
поверење за овај дуел поклонио је еки пи у са ста ву:

У 54. минуту у
шеснаестерцу
Дунава срушен је
Радисављевић, а
сигуран реализатор
најстроже казне био
је капитен
Железничара
Данило Ковачевић.
Томић, Марковић, Дашић,
Терзић, Недучић, Вуковић,
Булатовић, Јавор, Петровић,
Јуриша и Војновић, а прилику су добили и Јаковљевић, Глигоријевић и Кркобабић.
Домаћи тим, који се грчевито бори за опстанак у српсколигашком друштву, очигледно је много више желео
победу у овом дуелу, па је велико изненађење наговестио
већ у првом полувремену, када се први пут затресла мрежа иза леђа голмана Динама
1945. Новопазовчани су тачку на утакмицу, бар када је

су играчи Дунава успели да
савладају голмана Катанића
и тако освоје вредан бод који
ће им много значити у борби
за опстанак.
Прво полувреме је протекло у изједначеној игри, а
онда је „дизелка” после одмора додала гас. У 54. минуту у шеснаестерцу Дунава
срушен је Радисављевић, а
сигуран реализатор најстроже казне био је управо капитен Железничара Данило
Ковачевић.
Панчевци су имали још неколико изгледних прилика
да увећају своје вођство, али
нису их искористили, па су,
по неписаном фудбалском
правилу, у последњим минути ма ка жње ни за сво је
промашаје.
Шеф стручног штаба популарне панчевачке „дизелке” Горан Мрђа Дунаву је супротставио тим који су чини ли: Ка та нић, Јан ку лов,
Ђорђевић, Спасковски, Аничић, Ковачевић, Павловић,
Вучетић, Трипковић, Мандић и Радисављевић, а играли су и Божовић, Руњаић и
Милекић.
Наредног викенда на програму ће бити јужнобанатски дер би, јер ће се на
Спортском центру „Младост”
састати Железничар и Борац из Сакула, који се такође бори за опстанак. Утакмица се игра у недељу, 17.
марта, од 14.30.

Крушевљанке однеле
бодове
Рукометашице ЖРК Панчева
су у 14. колу Супер Б лиге изгубиле на свом терену од крушевачког Напретка са 20:22
(6:11).
Дуго су се „испитивале снаге” у овом дуелу, па су гледаоци први погодак видели тек у

спортова на Стрелишту, па су
на одмор отишле с пет голова
„вишка” – 6:11.
Предвођене капитеном Светланом Ничевски, Панчевке су
у другом полувремену заиграле боље. Очигледно да је тренер Марко Крстић у паузи имао
шта да каже својим рукометашицама, јер је предност гошћи почела нагло да се топи.
Домаће су стигле на два гола
заостатка, али нису имале снаге да потпуно преокрену ток
утакмице.
Ивана Арсић је са осам погодака била најефикаснија у
редовима ЖРК Панчева. Цеца Ничевски је постигла пет
голова, а Тамара Петковић три.
Марија Миличевић и Ивана
Цветиновић биле су прецизне
по два пута, а по једном су се
у ли сту стре ла ца упи са ле
Невена Џелајлија и Наташа
Морачанин.
Девојке које предводи тренер Марко Крстић биће и наредног викенда на великом искушењу, јер ће у Инђији одмерити снаге с фаворизованим
Железничаром.

Прави јужнобанатски дерби
После дуге зимске паузе прошлог викенда је утакмицама
12. кола настављена првенствена трка за бодове у Првој
лиги група „Север”. Очи поклоника игре с лепљивом лоптом, бар када је овај ранг у
питању, упрте су у Јабуку, чији су рукометаши јесењи део
завршили на другом месту, са
два бода мање од другопласираног Сивца.
Жеља свих у овом правом
рукометном месту јесте да се
њихови миљеници пласирају у
Супер Б лигу, а после првог
пролећног кола – на добром су
путу. У Јабуци је прошлог викенда оружје морала да положи врло добра екипа Банатског Карловца, коју су момци
тренера Игора Шуловића савладали са 27:24 (13:9).
Питање победника није се
постављало ниједног тренутка.
Иако су гости први дошли у
вођство, на крилима сјајних
потеза и ефектних голова Антонија Турковића и Ненада Ерваћанина, Јабучани су врло брзо ствари поставили на своје
место. Домаћи су имали предност и од пет голова (9:4) у 16.
минуту, Карловчани су успели
да се приближе на 9:8 три минута касније, али то је било све
од њих у овој утакмици.
Сви момци који су прошлог
петка носили зелени дрес Јабуке заслужују похвале за приказано. Најефикаснији, са по
шест голова, били су Антоније
Турковић, Ненад Ерваћанин и
Давид Пешић. Милан Конески
је три пута био прецизан, а Јован Крстевски, Драган Миленковић и Иван Пешко по два
пута су погодили мрежу ривала. Одлични су били и голмани Никола Митановски и Милош Јандрић.
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ВЕСТ ПО ВЕСТ

ДЕШАВАЊА ПОД ОБРУЧЕВИМА

АНДРЕЈ НАЈБОЉИ

ВРЕМЕ ЈЕ ЗА ПРЕДАХ

СПОРТСКИ
ВОДИЧ

Овог викенда
Одбојка

До краја надметања у
КЛС-у још једно коло

СУПЕРЛИГА
жене
Панчево: ДИНАМО–КЛЕК
петак, 18 сати

Суперлига стартује
за месец дана

Најмлађи трећекатегорник Шах
клуба „Аљехин”, шестогодишњи Андреј Добричан, остварио је сјајан резултат на великом турниру који је одржан
прошлог викенда у Скопљу.
У конкуренцији дечака до
осам година освојио је победнички пехар, јер је тријумфовао у свих седам партија.

СУПЕР КЛИНЦИ
Такмичари Карате клуба Омољица имали су много успеха
на турниру који је недавно одржан у Суботици.

Утакмицама претпоследњег, 25.
кола првенствена трка за бодове у Кошаркашкој лиги Србије ушла је у сам финиш. До
краја шампионата остала је још
једна рунда, која ће бити на
програму следећег викенда. За
екипе које су обезбедиле пласман у Суперлигу потом следи
једномесечна пауза, па наставак искушења, али и узбуђења
за навијаче. Захваљујући КК-у
Тамиш љубитељи спорта у нашем граду и ове године биће у
прилици да у свом граду виде
најквалитетније српске екипе
и учеснике АБА лиге...
Момци које предводи тренер
Бојан Јовичић прошлог викенда су гостовали у Земуну, где су
се састали с домаћом екипом,
која ће се до последњег кола борити за пласман у одабрано друштво српске кошарке, тамо где
је тим из нашег града себи одавно обезбедио место.
Оптерећени пеховима у виду повреда, које су буквално
десетковале тим, Душан Кнежевић и његови саиграчи добро су се борили против домаћина, али... Младост–Тамиш
80:73, по четвртинама: 23:17,
18:21, 21:16 и 18:19.

ПРВА ЛИГА
Смедерево: СМЕДЕРЕВО–БОРАЦ
ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене
Панчево: ОДБОЈКА 013 – СЛАВИЈА
недеља, 13.45

Рукомет
СУПЕРЛИГА
Шабац: МЕТАЛОПЛАСТИКА–ДИНАМО
СУПЕР Б ЛИГА
жене
Инђија: ЖЕЛЕЗНИЧАР–ПАНЧЕВО
ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
жене
Сомбор: РАВАНГРАД–ДОЛОВО
мушкарци
Мокрин: Ц. ЗВЕЗДА – ЈАБУКА
Шид: РАДНИЧКИ–ДОЛОВО
ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
Панчево: ОРК ПАНЧЕВО – ДАЛМАТИНАЦ

Кошарка
У овом дуелу није било могуће наслутити победника до
самог краја утакмице, када су
домаћи кошаркаши ипак заслужено стигли до вредног тријумфа. Тамиш су предводили
изванредни Александар Илкић
и капитен Душан Кнежевић,
али то није било довољно да
би се у суботу увече савладала
одлична Младост.
– Домаћи тим је од почетка
утакмице знао шта хоће и како да дође до свог циља. Заиста не могу ништа да замерим

мојим играчима. Не тражим
оправдање за пораз, али повреде су нас десетковале. Хвала
овим момцима, који су скупили снагу и повређени изашли
на терен. Играли су и преко
границе бола. Остаје нам још
једно коло, тешко искушење,
јер нам у госте долази лидер
из Чачка. Потом следи пауза
од месец дана, у прави час, да
се опоравимо и припремимо
за надметања у Суперлиги –
рекао је тренер Тамиша Бојан
Јовичић на конференцији за

новинаре одржаној одмах после утакмице у Земуну.
Дакле, у суботу, 16. марта,
од 18.30, Тамиш у Хали спортова на Стрелишту игра против чачанског Борца, једног од
најбољих тимова у Србији. Не
треба сумњати да ће то бити
још једна изванредна кошаркашка представа, а због свега
што су приказали до сада, као
и због пласмана у Суперлигу,
момци тренера Бојана Јовичића свакако заслужују велику
подршку с трибина.

под називом „Слободан Ракић
Цакан”. У конкуренцији 442
борца надметали су се и члано ви ЏК-а Је дин ство из
Качаре ва, ЏК-а Ди на мо и
ЏК-а „Академија Јочић” из
Старчева.

ЗА ДЕЧЈИ ОСМЕХ

Рукомет

такође учествовали такмичари
ЏК-а Јединство, ЏК-а Динамо
и ЏК-а „Академија Јочић”.
Златне медаље су освојили:
Кристијан Лехни, Никола Раданов, Матеја Илић и Михајло
Анђеловић. Сребром су се окитили: Урош Ђуришић, Голуб
Стригић, Филип Ћирић, Никола Мирковић, Петар Новаковић и Николина Тошић, а
брон зе су за ра ди ли Жељ ко
Цветковић и Лазар Ђованели.

НОВО У НАШЕМ ГРАДУ, ОД 1. МАРТА

без родитељског старања у Дечјем селу у Сремској Каменици.
Панчевачка Панонија је у великој конкуренцији освојила
шест медаља, а клуб из нашег
града је становнике Дечјег села даровао гардеробом и слаткишима.
Златне медаље су освојиле
Нина Штркаљ и Ана Драгојевић, док су се Занди и Лајчи
Штркаљ и Урош Остојин окитили сребром, а бронзу је заслужио Никола Борка. Запажени су били и: Стефан Лазић,
Никола Медан, Новак Магда,
Петар Секуловић, Ивана Цукић,
Емилија Недељковски и Валентина и Владимир Мирков.

Фудбал
СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Панчево: ДИНАМО 1945 – РАДНИЧКИ (СМ)
субота, 14.30
Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР–БОРАЦ
недеља, 14.30

Прошлонедељни
резултати

Највреднији трофеј заслужио
је Илија Анђеловић, сребром се
окитио Петар Но вако вић, а
бронзе су заслужили: Немања
Ђуришић, Кристијан и Алекса
Лехни и Милош Божић. У конкуренцији млађих полетараца
сви учесници су добили медаље као подстрек за даљи рад.
Већ сутрадан „Кристална дворана” у Зрењанину била је домаћин 37. међународног турнира „8. март”, на којем су

У недељу, 10. марта, одржана
је традиционална трка „За дечји осмех”, која је окупила велики број атлетичара, а све с
циљем помоћи малишанима

ДРУГА СРПСКА ЛИГА
Панчево: МЛАДОСТ–ШИМАНОВЦИ
субота, 17.30, ОШ „Јован Јовановић Змај”
Качарево: ЈЕДИНСТВО–ПАРТИЗАН
субота, 19 сати
Панчево: ДИНАМО–РАДНИЧКИ
недеља, 16.30

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Б. Паланка: ДУНАВ–СТРЕЛА
Јабука: ЈУГОСЛАВИЈА–ВУЛТУРУЛ
Качарево: ЈЕДИНСТВО–ДОЛИНА
Старчево: БОРАЦ – ВОЈВОДИНА (С)
Дебељача: СПАРТАК–СЛОГА

БОРЕ СЕ ЗА МЕДАЉУ
Млади џудисти из нашег града и околине били су веома активни прошлог викенда, јер су
учествовали на два значајна
турнира.
У суботу, 9. марта, у Београду је одржано надметање

ПРВА СРПСКА ЛИГА
Кула: ХАЈДУК – КРИС КРОС

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Омољица: МЛАДОСТ–БЕГЕЈ
недеља, 14.30

ЏУДО-АКТУЕЛНОСТИ
Највреднији трофеј припао
је ката-тиму пионира (Живковић, Перић, Митковски), а екипа девојчица заслужила је сребро (Ј. Накарада, А. Топаловић, С. Чисар). Друго место
освојила је прва екипа кадета
из Омољице (Перић, Митковски, Јовановић), а други тим је
зарадио бронзу (Перић, Јовановић, Стефановић).
У појединачној конкуренцији Андреа Топаловић је освојила сребро, а бронзама су се
окитили Сара Чисар, Јана Накарада и Јован Стефановић.

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Панчево: ТАМИШ–БОРАЦ
субота, 18.30

ОР ДИНАЦИЈА ЗА СПОРТСКУ МЕДИЦИНУ
„ПАНЧЕ ВАЦ СПОРТ”

СУПЕРЛИГА
Панчево: ДИНАМО – НОВИ ПАЗАР

35:21

СУПЕР Б ЛИГА
жене
Панчево: ПАНЧЕВО–НАПРЕДАК

20:22

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
жене
Долово: ДОЛОВО–ТЕМЕРИН
мушкарци
Јабука: ЈАБУКА – Б. КАРЛОВАЦ
Јабука: ДОЛОВО–МЛАДОСТ

20:18
27:24
27:29

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
Сента: СЕНТА – ОРК ПАНЧЕВО

32:32

Кошарка
ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Земун: МЛАДОСТ–ТАМИШ

80:73

ПРВА СРПСКА ЛИГА
Н. Бановци: ОМЛАДИНАЦ – КРИС КРОС 69:55
ДРУГА СРПСКА ЛИГА
Војка: ШИМАНОВЦИ–ДИНАМО
Голубинци: ЈАДРАН–ЈЕДИНСТВО
Рума: РУ КОШ – МЛАДОСТ

80:90
80:68
79:76

Фудбал
СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Н. Пазова: РАДНИЧКИ – ДИНАМО 1945
С. Бановци: ДУНАВ–ЖЕЛЕЗНИЧАР

2:0
1:1

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Н. Бечеј: ЈЕДИНСТВО–МЛАДОСТ

4:1

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

1:0
0:1
0:0
1:6
4:1

ШАХОВСКИ КУТАК

Shinkman

ОСНОВНИ И ПРОШИРЕНИ
СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕДИ ЗА УЧЕШЋЕ
У СПОРТСКИМ АКТИВНОСТИМА

8
7
6
5
4
3
2
1

Стране припремио

Александар
Живковић

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: 1: Дг1)
Избор Р. Радојевић

ПРЕД ПОЧЕТАК ЕВРОПСКОГ TCR ШАМПИОНАТА

НЕ МЕЊА СЕ ТИМ КОЈИ ПОБЕЂУЈЕ

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Људи знају само оно што им се каже
Неколико корака само напред, слободно.
Почело је спремање прилично је комотно.
Не постоје планови, нити неке заштите, једна реч је
довољна, може све да покрене.
Људи верују само оно што им се каже.
Спавали су цео дан, помало су одсутни.
Све те људске потребе нису тако наивне.
Можда треба пробати уназад се кретати,
постало је нормално да сви носе кациге.

Сезона стартује 27. априла
Борковић креће у лов
на титулу
Наш суграђанин, најбољи српски аутомобилиста Душан Борковић и у овој сезони ће се надметати у европском TCR
шампионату и бориће се за титулу најбољег возача на Старом континенту.
Наш ас није мењао добитну комбинацију, па ће и ове године наступати као
возач НИС–Петрол рејсинг тима, у сарадњи с „Target Competition” тимом, у
аутомобилу „хјундаи” с бројем 62.
Неколико тимова и различитих шампионата желело је да ангажује Борковића током паузе, али високи Панчевац није имао никакву дилему, па је
поверење поново дао „Target Competition” тиму, који је управо захваљујући

одличним вожњама нашег аса освојио
друго место у тимском надметању TCR
Европа 2018.
– „Таргет” је у прошлој сезони показао професионалност и огромно искуство. Одлично смо се нашли и уиграли,
„хјундаи” ми је сјајно легао и сигуран
сам да ова година може бити само боља. Није било двоумљења ни око шампионата. TCR Европа нуди велике могућности, а конкуренција је изузетно
јака. Апсолутно сам спреман да ово буде моја година – рекао је Борковић.
Сезона у новом шампионату стартује
27. априла, на стази „Хунгароринг” у
Мађарској, а до краја године Борковићу предстоји укупно четрнаест трка. Завршница шампионата је 12. и 13. октобра на стази у Монци.
Наш аутомобилиста очекује спектакуларан почетак шампионата на „Хунгарорингу”, који традиционално окупи

највише публике, међу којом има и
много фанова из Србије, док је завршница резервисана за Барселону и Монцу, готово као и прошле године, само
обрнутим редом.
– Рекао бих да су управо то стазе на
којима сам сплетом углавном неспортских околности остао без титуле. Надам
се да ће ове године све бити много боље,
а ја ћу, као и до сада, дати све од себе по
питању вожње – додао је Борковић.
Борковић је захвалио својој земљи и
Граду Панчеву на великој подршци, Агенцији за безбедност саобраћаја као својим
партнерима и спонзорима: компанији
„НИС – Гаспром њефт” и Ауто-мото савезу Србије. Пулу спонзора се ове године
придружила и луксембуршка групација
„Аутодис”, која је изричито изразила жељу да подржи српског аутомобилисту
због резултата које је постигао током
прошле сезоне.
А. Живковић

Космос у твом срцу
У том граду ја се бојим, лица су ми непозната.
У том граду ја се кријем зато тражим излаз сада.
У овом граду сви су луди.
Ја сам јунак који бежи, ја сам вечност која тражи.
Ја сам циркус, пун сам мрака, ја сам шешир препун глава.
Ја сам дно, морем пловим, ја сам Кафка, сав у белом.
Ја сам систем, баш сам добар, ја сам блато које сија.
Ја сам космос у твом срцу, ја сам око сво без вида.

ПОКРАЈИНСКО НАДМЕТАЊЕ НАЈМЛАЂИХ КАРАТИСТА

МАЛИШАНИ „ОСВОЈИЛИ” И ИНЂИЈУ

Ви сте људи
КК Динамо
У Инђији је прошлог викенда одржано
Првенство Војводине у каратеу за полетарце, пионире и наде, на којем су мали борци из нашег града остварили изванредне резултате.
КК Младост је имао своје представнике и у појединачним и екипним мечевима у катама и борбама.
Златне медаље су освојили Тара Ђурђевић, Сара Жунић и ката-тим нада

КК Младост

(Милица Драгичевић, Наташа Пап Марковић и Ана Тубић). Сребрна одличја
су зарадили Катарина Петровић, Софија Стефановић и тим женских нада у
борбама (Милица Амановић, Катарина
Петровић, Сара Жунић и Тара Ђурђевић), а бронзама су се окитили: Марко
Милутиновић, Тамара Гавриловић, Јована Татаров, Милица Драгичевић, Драгана Мацура и тим пионира у борбама

(Милош и Марко Милутиновић, Никола Јаворац и Марио Димитрије).
Низ успеха су наставили и најмлађи
такмичари Карате клуба Динамо.
Златне медаље су освојили: Лука Доброта, Матеја Степанов, Антоније Ћулибрк и Борисав Јевремовић. Сребро су
заслужили Огњен Бојовић, Вук Воркапић и Богдан Здравковић, а бронзом се
окитио Лазар Николић.
А. Ж.

Посматрам вас скоро тајно, изнад неба опис пружам.
Ефекти су звона стара, ја их пазим сваког дана.
Опијени ваши снови и арсенал простих речи.
Разне расе, разне класе, намерно вас праве таквим.
Ви сте људи тако мали, вама увек нешто фали.
Ја сам шпијун ове зграде, урбана сам трансверзала.
Доброта је мени мана, срећа моја тако мала.
Најбољи сам када спавам, изазов сам, слуга вама.
Текст и музика: „Обојени програм”

µМ. Шупица ?С. Трајковић

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?
Милица Тимић,
гимназијалка:

Немања Бадрљица,
гимназијалац:

Никола Јовичић,
гимназијалац:

– Овог викенда
ћу ићи на прославу
осамнаестог
рођендана код
другарице. Планирам
и да се спремам за
такмичење из
српског језика.

– Тренираћу и у
суботу и у недељу.
Поред тога ћу и учити,
због предстојећих
контролних задатака.
У суботу увече идем
на рођендан.

– Преко викенда
ћу поновити
новонаучено
градиво. У недељу
ћу изаћи
с другарима.
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