Хоће ли нас ове године
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ВЛАСНИК

ОСНИВАЧ
ЈОВАН ПАВЛОВИЋ

Од нас зависи да ли ће
ТЕ–ТО грејати цео град

цена 40 динара

У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 22. МАРТА 2019.

Број 4807, година CL
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Успешни
Панчевци
Наш град победе
не признаје
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ПИО одговара
Која документа
најчешће недостају
будућим пензионерима
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Школска правила
Уводе се нове казне за
недисциплиноване ђаке
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Глауком прети
Тихи убица вида
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ДВАДЕСЕТ ГОДИНА ОД НАТО БОМБАРДОВАЊА СРЈ

ИЗМЕЂУ ЧЕКИЋ-УБИЦЕ И „ПЛЕМЕНИТОГ НАКОВЊА”
Бомбардери и ракете
над нашом земљом
провели два и по месеца
Погинуло преко
две хиљаде људи
Свако ко је настањен у Србији и старији је од 22-23 године сигурно као
један од најстреснијих и најстрашнијих догађаја у животу памти злогласно завијање сирена и звук ударања
бомби о земљу. За неколико дана –
24. марта – биће тачно две деценије
од почетка бомбардовања Савезне Републике Југославије, које је извела
НАТО алијанса под кодним именом

„Операција савезничка сила” или, како су је називали у војсци САД, „Племенити наковањ”.
Ништа од племенитог није се дешавало, али код нас се, због погрешног
превода или јер је то тадашњи режим
Милошевић–Марковић осмислио, устоличио израз „Милосрдни анђео”.

Има ли победника?
Повод за напад најјаче војне силе на
свету била су дешавања у косовском
селу Рачак, где су, наводно – јер чврстих доказа за то још увек нема, српска полиција и војска починиле масакр
над цивилним албанским становништвом.
Оно што су непобитне чињенице,
јесте да су бомбардери, беспилотне

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.

летелице и ракете на нашем небу провели два и по месеца, а током тог
атака, извршеног без сагласности Савета безбедности УН, погинуло је око
две и по хиљаде људи и рањено око
5.000. Међу њима има припадника
полиције и војске, али и грађана, јер
су најпре нападнути војни циљеви, да
би сипање бомби било настављено и
по привредним и цивилним објектима, као што су фабрике, школе, установе културе, медијске куће...
Једноставно је немогуће израчунати
штету која је пустошењем из ваздуха
СРЈ начинила НАТО алијанса. Процене се крећу од тридесет, па и до трипут
више милијарди америчких долара.
Што се друге стране тиче, погинула су
два војника НАТО-а, срушена су по
два авиона и хеликоптера и оборено је
стотинак летелица и ракета.
Становници Србије сада помисле
да су у некаквом кошмару када чују
имена Хавијера Солане (тада генсек
НАТО-а) и Веслија Кларка (ондашњи
командант НАТО снага у Европи). Али
грађани се најеже или им проради бес
пошто неко ишта позитивно каже и о
главнокомандујућем у нашој земљи –
Слободану Милошевићу.
Тадашњи председник СРЈ потписао је 10. јуна 1999. године у Куманову војнотехнички споразум о повлачењу југословенске војске и полиције
с Косова, а онда је „заживела” и Резолуција 1244, којом се Србији гарантује суверенитет над КиМ. Милошевић је прогласио преко националне
телевизије победу. Али ствари су дефакто изгледале другачије – над јужном покрајином успостављен је протекторат УН, под директном управом
УНМИК-а и КФОР-а.
Резултанта овако постављене ситуације на терену била је акција Скупштине Косова, која је 17. фебруара
2008. године прогласила независност

Записи

Покрајине од Републике Србије. Ни
тадашња, а ни садашња српска власт
ову одлуку не признаје.
Током ратних дејстава с Косова је
избегло неколико стотина хиљада Алба на ца, а по њи хо вом за вр шет ку
200.000 Срба и других неалбанаца.

Најјачи земљотрес
Панчево је страшно настрадало. Пре
свега мислимо на људе. Тројица младића су била у погону Енергане у Рафинерији када је постројење погодила бомба. Сва тројица су погинула.
Беживотна тела тројице официра
пронађена су на позицији батерије
противваздушне одбране код Омољице пошто је погођена далекометним
хицем НАТО-а.
Први пројектил који је пао на наш
град разорио је „Утву”. Затим су погађане и фабрике у јужној индустријској зони, куће, касарне... Потресна су
сведочења оних људи крај којих су падале бомбе. Један од њих, тада војник
у резерви, доживео је да прве вечери
пошто је дошао у касарну „Аеродром”
на, како се касније испоставило, стотинак метара од земуница у којима су
били резервисти – падне бомба.
– Све се тресло око и изнад нас.
Као некакав најјачи земљотрес. А звук
– прво је фијукнуло тако снажно да
смо се ухватили за уши, а онда треснуло: попадали смо. Када су неки
млађи војници уз вриске кренули да
излазе из земуница, хватали смо их
за упртаче, „тукли” по шлемовима и
обарали на земљу. Сутрадан смо видели кратер на месту где је некада
био радарски систем. Те исте вечери
– исти кошмар. Пала је још једна
бомба: направила је рупу посред оне
прве – присећа се овај Панчевац.
Свеукупно – ужас. Не поновио се
никоме никада.
С. Трајковић

Мирослав Жужић:
Панчево је град који
се мора волети
» страна 10

Пољопривреда
Колико се заради од
узгоја свиња
» страна 11

Спорт
Рањени вук
је најопаснији
» страна 30
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ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА
Пише: Синиша Трајковић

Густи годови
Прошло је десет година откако је истекао рок за усвајање Предлога закона о финансирању Војводине. И, у време писања овог
текста, стигао је до посланика Народне скупштине Републике Србије, пошто га је на дневни ред ставила Маја Гојковић, председница највишег законодавног тела у држави.
У таквим случајевима раније није било дилеме да ли ће предлог закона проћи расправу и бити усвојен. Ипак, сада је има: Влада РС дала је негативно мишљење о том предлогу, али и о Предлогу резолуције о Војводини. У образложењу стоји да поједини
моменти који се појављују у Резолуцији могу у будућности бити
разлог за уставне промене, а када се ради о закону, речено је да
такав предлог може дестабилизовати буџет Србије. После оваквих
ставова извршне власти, додуше необавезујућих, тешко да ће ствар
проћи.
Где су могуће кваке: 1. скупштинску расправу о овим темама
оригинално је предложио, барем на папиру, опозициони ЛСВ Ненада Чанка, мада он, иначе по рођењу Панчевац, то мало пориче,
мало не; 2. у току је бојкот опозиционих посланика, па неће имати ко да каже лигашима да су постали део владајуће коалиције.
Због овога, као и чињенице да су и у покрајини и у републици на
власти људи из исте странке, нелогично звучи да је Влада предлогу рекла „стоп”, а да га је председница Скупштине ставила на
дневни ред.
Чанак ко Чанак: у покушају да звучи шмекерски, рекао је да
се предлог баш сада нашао на дневном реду због његове јакне у
којој је Маја Гојковић спавала 1978, што је „створило вечиту
везу”. Онда је озбиљним тоном казао да се бори 29 година да
овај предлог закона дође на дневни ред и да неће да улази у то
зашто је сада пред посланицима.
Идентичне ствари дешавале су се и у време дугогодишње владавине ДС-а на свим нивоима: покрајинска влада усвоји текст тог
закона, а када треба да се појави пред посланицима у Београду –
ништа од њега, што је значило да је и ондашња одлука војвођанског политичког врха била ништавна.
Зашто је важан Предлог закона о финансирању АП Војводине:
због потребе да постоји конзистентност финансирања Покрајине
и тиме и сигурност и аутономност њене касе, од чијег садржаја
зависи и да ли ће се, на пример, наћи новац за важне инвестиције у нашем граду.
Ако је веровати Чанку, испаде да се ради о најдуговечнијем
предлогу закона, што му не иде у прилог: треба да нестане велико
П, а да остане велико З.
* * *
Кад смо већ код нашег суграђанина, питање за милион долара: ко
је јачи – некадашњи флаутиста Ненад Чанак или некадашњи глумац, а сада острашћени политичар Сергеј Трифуновић?
* * *
РТС. Телевизија раније позната и под кодним именом ТВ Београд 1.
У време Слободана Милошевића била је његова пропагандна
машинерија, а ТВ бастиља за опозицију, коју је тада предводио
ДС. На несрећу, током НАТО бомбардовања, које је почело пре
равно двадесет година, смртно су страдале наше колеге из ноћне
смене – људи што нису имали никакве везе са уређивачком
политиком.
Пошто су демократе преузеле власт, ондашња опозиција РТС је
називала „лажовизијом” и говорила да „медијски мрак никада
није био гушћи”, а испред те медијске куће организовани су и
протести.
Ништа се ни сада није променило: опозиција, некадашња власт,
одржава скупове испред исте зграде, а онима који у њој раде се
звижди. По лошем ће РТС најдуже упамтити ученици једне београдске гимназије.
Уосталом, наше друштво је толико поларизовано да се гледају
„Пинк” и „Хепи”, или Н1. Коме треба овакав РТС.

ФОТОГРАФИЈА Депонија у срцу насеља.
У Косте Абрашевића на Стрелишту, ових дана
НЕДЕЉЕ
Снимио: Александар Живковић

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.

ИЗВРШИТЕЉИ ПОСТОЈАЛИ
И ПРЕ ПЕДЕСЕТ ГОДИНА
Звучи невероватно, али је истинито:
извршитељи не постоје у Србији од
пре неколико година, него много дуже – још од педесетих година прошлог века. Једина разлика у односу
на данашње време јесте што су некада били задужени само за наплату пореза. Међутим, и тада су, као и данас,
пленили, а потом и принудно продавали имовину свих који су занемаривали ову обавезу.
Ово се види из информације објављене у „Панчевцу” број 160, објављеном 6. јануара 1956. године. Ту пише
да су извршитељи онима који нису
плаћали порез на време пленили аутомобиле, радио-апарате,
алате и другу имовину.
Нису штедели ни пољопривреднике. Од њих су
узимали кукуруз, пшеницу итд.
У „Панчевцу” број 160
могло се прочитати и да
је средином педесетих година прошлог века један
од безбедносних проблема у нашем граду био малолетнички криминал.
Његови актери били су
деца разведених родитеља, претежно из сиромашних породица, али било је и оних чији су очеви
и мајке спадали у добростојеће.
Као један од узрока
малолетничког криминала наведена је жеља за
лаким животом и авантуризмом.
„Зашто би иначе деца
из добро ситуираних

породица почињала да краду,
шта би био разлог да појединци
беже из рођене
земље у неизвесност, верујући
да је живот у другим државама
онакав какав је
приказиван на
филмском платну и на страницама стрипова? Један од услова за
стварање преступника је и

слаб надзор над
младима
од
стране оних који би требало да
учествују у њиховом васпитавању. На пример,
како
објаснити да се
че тр на е сто го дишња девојка
бави проституцијом”, пише
између осталог
у овој информацији.
Средина педесетих година
прошлог века,
када је изашао
овај број „Панчевца”, било је

време комунистичко-марксистичке индоктринације
нашег друштва. О томе сведочи податак да су на првој
страни „Панчевца” број 160
објављена чак два текста у
којима је истакнута потреба
изучавања марксизма, систематског идеолошко-политичког рада с младима и
јачања утицаја Савеза комуниста.
Тадашњи „Панчевац” објављивао је и текстове са спољнополитичком тематиком који су били „на линији”
идеолошко-политичке оријентације нашег друштва. Пре
него што је Тито отишао у посету Египту, у „Панчевцу” је
објављена репортажа о тој земљи чији аутор је са усхићењем писао о њеним достигнућима од када је
председник те државе постао Гамал
Абдел Насер.
У „Панчевцу” број 160 објављен је и
текст о необичним догађајима који су
се десили двојици наших суграђана.
Првом су два ученика једне панчевачке основне школе вратила његов новчаник с новцем који је изгубио на улици, а други се жалио на некултурно
понашање младе публике у Културном
центру на једном културном догађају.
Иначе, „Панчевац” из педесетих година прошлог века коштао је десет
динара, имао је само шест страна, а
редакција нашег листа тада се налазила у Улици Жарка Зрењанина 14,
на месту где је данас продавница
„Арома”.
М. Глигорић
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ВИШЕСТРУКО ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ БУДУЋЕ ТЕ–ТО

НАША КОРИСТ ОД РУСА
Од градских власти
зависи на који начин
ће бити употребљена
топла вода из будуће
гасне електране
Сви знамо да ваздуха у Панчеву нездравим чине чађ и прашкасте материје које настају
сагоревањем у индустријским
ложиштима и у кућама током
грејне сезоне.
Локална самоуправа покушава да реши овај проблем гасификацијом, али грађани и
даље не желе да замене угаљ и
дрва еколошки прихватљивим
гасом. Разлог је једноставан –
скуп је.
Истина, цена природног гаса прихватљива је за потрошаче (макар док не поскупи), али
трошкови прикључка од скоро
хиљаду евра по домаћинству
делују обесхрабрујуће, па Панчевци, иако имају завидну гасну мрежу, и даље с ваздухом
удишу чврсте честице.

Како су Руси ушли у причу
Пре више од четрдесет година наша је памет изнедрила
идеју да се у Панчеву, у оквиру јужне зоне, изгради ТЕ–ТО
(термоелектрана на гас), која
би, поред струје, производила и топлу воду за потребе
индустрије и грејање становништва. Самим тим смањио
би се број ложишта у граду
од но сно еми си ја опа сних

Да димњаци постану прошлост
загађењу. Од 2009. године Руси инвестирају новац у нафтни сектор – како у производњу, тако и у прераду, и оно што
деценијама нисмо били способни да урадимо сами, они су
почели да реализују у веома
кратком року. Сада су почели
да улажу и у енергетски сектор, па је тако и ТЕ–ТО дошао
на ред. Истина, као руска, а не
наша прича.
У први мах било је предвиђено да ову електрану гради-

ЈЕФТИНИЈЕ ГРЕЈАЊЕ СВАКАКО
И пре него што се изгради нова грејна мрежа, топла вода
из ТЕ–ТО може да се уведе у постојеће цеви и радијаторе.
Тиме би централно грејање за садашње кориснике постало
знатно јефтиније, али је крајњи циљ повећање броја оних
који се греју на радијаторе, уместо на угаљ и дрва.
мате ри ја. Ме ђу тим, од тог
пројекта се, највероватније,
одустало...
Приватизацијом НИС-а многе околности су се промениле,
али не и квалитет ваздуха –
бар када је реч о честичном

мо заједно: Кирил Кравченко,
тадашњи генерални директор
НИС-а, пре седам година тврдио је да ће у подизању ТЕ–ТО
учествовати они и ЕПС.
Међутим, Руси су брзо установили да им се више исплати

да раде сами. Из игре је избачен ЕПС и у реализацију овог
пројекта укључио се ни мање
ни више него руски енергетски гигант „Гаспром енергохолдинг”. Остао је укључен и
НИС, али он је практично руска компанија.
Тако је 7. марта почела изградња дуго чеканог ТЕ–ТО...

Ми смо на потезу
Кад почне да ради – већ сада
се зна – ваздух ће бити знатно
чистији. А што се грејања града тиче, потребно је урадити
озбиљну студију изводљивости
која ће дати јасну техничку и
економску оправданост таквог
подухвата. Наравно, изградња
топловодне мреже кроз ободна насеља Тополу и Војловицу,
где се налазе породичне куће,
бесмислена је, јер топлификација насеља овим системом
има смисла једино ако су у то
укључене вишеспратнице и јавне установе (школе, болнице...).
Оно што се већ сада зна, јесте
да ће топле воде за централно
грејање бити.

– Нема сумње да ће ТЕ–ТО
Панчево имати одређене могућности да вишкове топлотне
енергије упути ка градском конзуму. Да ли ће постојати заинтересованост града Панчева и
грађана и да ли ће се погодити
комерцијални услови, то је нешто о чему ће се још разговара ти у на ред ном пе ри о ду.
Кључно је обезбедити сигурног купца. Ако буде постојало
интересовање и ако термоелектрана у свом режиму рада буде могла да обезбеди довољно
топле воде, онда је то сценарио који је потпуно могућ –
рекао је Антић за „Панчевац”.
Дакле, на потезу је локална
самоуправа. Стручњаци су једногласни да град, који се шири, треба да искористи шансу
и нађе средства да се изгради
мрежа топлификације у оним
деловима Панчева где за то постоји економска рачуница.
Руси мудро ћуте. Незванично, они су задовољни оним што
су за по че ли, а за оста ло –
видећемо.
З. Станижан

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.
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.
Тако сада корисници услуга Завода „Панчевац” имају
прилику да суботом ураде
ултразвучни преглед абдомена и мале карлице, који
обавља радиолог др Љубица Ла зић из Кли нич ког
центра Србије. Довољно је
рећи да др Љубицу Лазић
колеге сматрају једним од

АКЦИЈСКЕ ЦЕНЕ
КОЛОР ДОПЛЕР ВРАТА

Цена: 2.000 дин.
КОЛОР ДОПЛЕР РУКУ

Цена: 2.000 дин.
КОЛОР ДОПЛЕР НОГУ

Цена: 2.000 дин.
КОЛОР ДОПЛЕР
АБДОМИНАЛНЕ АОРТЕ

Цена: 2.000 дин.
УЛТРАЗВУК ВРАТА (штитна
жлезда, пљувачне жлезде,
лимфни чворови)

Цена: 2.000 дин.
УЛТРАЗВУК МЕКИХ ТКИВА

Цена: 2.000 дин.
Прегледе обавља

др Ненад Маргитин
(Општа болница Панчево)
Заказивање

У НЕДЕЉУ, 24. МАРТА

Сећање на страдале
војнике и полицајце

Панчево, 1999.
У недељу, 24. марта, тачно у 11
сати, биће одржана комеморација испред споменика војницима и полицајцима из Панчева који су изгубили животе током ратних сукоба 1991–1995.
и за време НАТО агресије.
То дор То ша Сто ја но вић,
председник Градског одбора
Удружења бораца Народноослободилачког рата, позвао је
чланове породица настрадалих,
као и припаднике удружења
бораца и ветерана која су активна на територији нашег града и све друге Панчевце који
желе да обележе успомену на
оне који нису више с нама, да
присуствују овом догађају у
Градском парку.
М. Г.

КУЛТУРНИ ЦЕНТАР

Концерт на поклон
Панчевцима
У дворани Културног центра
Панчева у петак, 22. марта,
од 20 сати, биће одржан концерт браће Теофиловић и
Мирослава Тадића.
Ратко и Радиша Теофиловић су јединствени извођачи древне српске и балканске вокалне музике која сажима векове традиционалног музичког наслеђа и евоцира дух целокупног региона. Многе од песама које изводе биле су скривене дубоко у колективном памћењу
народа, а многе сасвим заборављене или сачуване само у фрагментима.
Мирослав Тадић је гитариста, композитор, аранжер
и педагог. Један је од наших
најпризнатијих, најангажованијих, најразноврснијих и
најпродуктивнијих уметника у свету.
Улаз на концерт је бесплатан.
М. М.

ИЗБОРНА СКУПШТИНА ЛОВАЦА

Не мења се тим који добија
Ловачко удружење Панчево је
у недељу, 17. марта, у сали „Давид”, одржало изборну скупштину, која је била подељена
на два дела.
У првом, радном делу, након подношења извештаја о активностима у протеклих годину дана и дискусије на разне
теме, приступило се гласању
за нове органе. Функцију председника, као једини кандидат,

током зиме редовно прихрањивали. Циљ нам је и да се
фокусирамо на комерцијални
лов, за који постоји све веће
интересовање из земље, али и
из иностранства, па смо и добро приходовали. Највише нам
је било ловаца из Белгије, Немачке, Италије... Тренутно је
у току акција одстрела дивљих
свиња као превентива од могућег ширења афричке куге,

А на томболи Брестовчанима – прасе!
задржао је Милан Дозет, а изабрани су и чланови управног и
извршног одбора, као и дисциплинских комисија, који су мање-више остали у старом саставу.
– Не мења се тим који добија, јер сматрам да је у протекле четири године много тога урађено, пре свега у погледу развоја фазанерија, а купили смо и нови аутомобил
„дачија дастер”. Трудили смо
се и да одржимо ниво свих
вр ста ди вља чи, па смо их

која је стигла близу наше границе с Румунијом – навео је
Дозет.
На кон што је но ви-ста ри
председник поздравио бројне
чланове и њихове госте, пријатно поподне настављено је
неформалним дружењем уз музику, јело и пиће. Атмосферу
су употпуниле и лепе девојке
које су продавале купоне за
томболу, али највеће одушевљење су, као и увек, изазвали
печени прасићи.
Ј. Ф.

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 хематолошкобиохемијској лабораторији
те установе пацијенти већину верификованих, контролисаних и сумираних резултата могу добити за свега
сат времена.

и прегледи радним данима 7–14

Телефон: 013/21-90-900
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 Рудић из ГАК
„Народни фронт”. Треба напоменути да су прегледи код
др Небојше Тасића тренутно
на акцији, па тако комплетан уролошки преглед кошта
2.000 динара, ултразвучни
уролошки преглед стаје такође 2.000 динара, док обе
ове услуге у пакету коштају
3.600 динара.

У Заводу ће ускоро почети да се проводи и амбулант на хи рур ги ја, а све
интервенције, као и додатне хируршке и консултатив не пре гле де оба вља ће
др Горан Додевски, специја ли ста аб до ми нал не хи рургије из Опште болнице
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
НОВОСТИ У ГРАДСКОЈ УПРАВИ

КОНЦЕПТ
У саопштењу Управног одбора РТС каже се да је РТС
место за дијалог, али он то очигледно није, а морао би
да буде место за дијалог. Најважније је да је то прошло
без великих последица, није било жртава, могло је чудо
да се деси, добро се завршило и то је инцидент који треба да служи као опомена јавном сервису да би требало
да обезбеди дијалог и пропорционално време за различите људе. Председник државе мора да разговара са
свим лидерима опозиције, онај ко неће да разговара,
сноси одговорност за све проблеме који настану јер нема дијалога.
(Глумац Тихомир Станић, телевизија Н1, 18. март)

***
Новинарке у Србији трпе претње насиљем, укључујући
претње смрћу и силовањем, али настављају да храбро
раде у веома тешком медијском контексту… Оно што
озбиљно забрињава, јесте да су људи који прете новинарима охрабрени сталном прљавом кампањом у таблоидима и јавним нападима на новинаре од стране
појединих политичара… Постојећа снажна политичка
поларизација у држави се негативно одражава на медијски сектор, који се чини поларизованији него икада
пре. Прљаве кампање, запаљива реторика и други облици притисака на новинаре настављају да се негативно одражавају на рад новинара и воде у неким случајевима аутоцензури и обесхрабрују новинаре да раде свој
важан посао.
(Комесарка Савета Европе за људска права Дуња Мијатовић, „Данас”, 15. март)
***
Да није било ових протеста који су сада актуелни, Србија би почела да замире у стању апсолутне помирености. Оно што је мени значајно код ових протеста, није
то до чега ће они довести, јер бојим се да неће до много
чега довести, барем не непосредно. Ипак, значајни су
као знак да смо живи, да има људи који примећују да
није достојанствено овако живети… Мој проблем са
опозицијом је што углавном ради погрешне ствари из
погрешних разлога на погрешан начин. Врти се у зачараном кругу тема које сама власт намеће, док они покушавају да се надмећу. И онда имате то да Ђилас пише
отворено писмо Вучићу, где му практично каже да је
издајник и да би он много боље решавао питање Косова. Не знам коме може донети било шта добро та врста
демагогије.
(Новинар Теофил Панчић, портал 021, 14. март)
***

Петак, 22. март 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

БРИСАЊЕ УМРЛИХ Е-ПУТЕМ
Ажурирање бирачких
спискова постало
важан посао за
државне службенике
Читаоци нашег листа сигурно
се сећају рубрике „Матичне
књиге” у којој су објављивани
подаци о умрлима, склопљеним браковима и рођенима.
Ње нема већ три месеца јер
је почео строго да се примењује Закон о заштити података о
личности.

Реално стање
Много наших суграђана и суграђанки нам се у прошлости
обраћало да објавимо поново
име тек рођеног детета пошто
су се поткрадале грешке у матичарској служби Градске управе. Одсад, изгледа, грешака неће бити, поготово када се ради
о умрлима.
Наиме, у медијима се у последње време често појављивала тема бирачких спискова,
односно њиховог „чешљања”
и довођења у реално стање.
Разлог је јасан: ако се позив
на изборе пошаље на адресу
преминуле особе, укупан број
гласача се повећава, па самим
тим ни проценти изашлих нису

огле да ло ствар но сти. Да не
гово ри мо о мо гућ но сти ма
манипулација... Политика је
чудо.
Ажурирање бирачких спискова постало је важан посао
за државне службенике: потребно је време да се избришу
преминули и све доведе у ред.
Доскора су подаци били размењивани поштом, а познато
је колико је то непоуздана варијанта размене. Пошто истиче друга деценија 21. века, сасвим је нормално да се сви служе IT технологијама.

Тако је, преносе агенције и
медији, недавно уведено електрон ско ажу ри ра ње умр лих
лица.

Извештај о смрти
То се, наравно, односи и на локалне самоуправе, па је на Градској управи Панчева да се бави сређивањем панчевачког бирачког списка. Она то обавља
помоћу Упутства за спровођење Закона о јединственом бирачком списку. У једном од
чланова тог акта стоји да „Министарство државне управе и

локалне самоуправе преузима
податке из Регистра матичних
књига који се односе на чињеницу смрти”.
Поменуто министарство прати и све друге промене које
имају значај за ажурирање бирачког списка, па кад год до
њих дође, државни службеници их достављају локалним самоуправама, тј. матичарским
службама.
Овај процес је двосмеран. Поступак је такав да, рецимо, панчевачки матичари име преминуле особе уписују у матичну
књигу умрлих, која се већ налази у Регистру матичних књига,
па кликом на конкретну иконицу, чији је назив „Извештај за
ЈБС”, шаљу податке Министарству државне управе и локалне
самоуправе. Затим, такође електронским путем, већ дан-два по
преузимању података службеници Министарства извештавају локалне службе које се баве
бирачким списком да је одређена особа чије је место пребивалишта та локална самоуправа – преминула. Тзв. извештај о
смрти је основ за брисање из
бирачког списка.
Добро звучи, а притом и завршава посао. Битно је све довести у ред.

СТРАТЕГИЈА ЗА ПРИВЛАЧЕЊЕ ИНВЕСТИЦИЈА

АПЕЛ НАРОДНЕ СТРАНКЕ

Почело анкетирање

Изградимо
бициклистичку стазу

Градска управа Панчева обавештава грађане да је у току
анкетирање привредних субјеката на територији нашег града поводом израде Стратегије
за привлачење инвестиција.
Циљ израде овог документа је унапређење и побољшање
услова за реализацију инвестиција, пре
свега домаћих. Учешћем у анкети привред ни су бјек ти
имају прилику да дају своје мишљење и сугестију, који ће представљати смернице за израду овог
стратешког документа и наредне активности локалне самоуправе.

Упитник се може попунити
електронским путем на интернет пре зен та ци ји Гра да
www.pancevo.rs, тј. на линку
http://www.pancevo.rs/privreda/upitnik-strategija-privlacenja-investicija/.
Може се и попунити,
одштампати и доставити на адресу: Градска управа града Панчева, Секретаријат за
привреду и економски развој, Трг краља Петра I број 2–4.
Градска управа унапред захваљује свима који учествују у овој анкети,
јер ће тиме дати важан допринос сагледавању тренутног стања и потреба сектора микро,
малих и средњих предузећа.

У пројекат опремања
северне зоне треба
додати нову ставку
Председник Месног одбора Јабука и члан Градског одбора
Народне странке Панчево Радомир Орловић указао је на то
да постоји велика потреба за
изградњом бициклистичке стазе од Панчева према северној
индустријској зони и Јабуци.

а у другој фази до Јабуке. Спомен-комплекс „Стратиште” налази се на само 800 метара од
скретања за индустријску зону,
тако да желимо да пружимо
могућност да што више људи
дође до споменика под видом
рекреације и ту проведе неко
време на свежем ваздуху – рекао
је Орловић.
Он додаје да се у развијеним европским земљама гра-

– На јабучком путу се налази
„Утва”, као и неколико великих
приватних фирми, па је потреба за бициклистичком стазом
све већа. Логично би било да се
у пројекат инфраструктурног
опремања северне зоне дода и
ставка њене изградње. Предлажемо да се то учини у две фазе:
у првој фази изградити део од
Панчева до северне зоне односно до споменика „Стратиште”,

ђани стимулишу да на посао
одлазе бициклом, како би се
смањило загађење. Сматра и
да вожња бицикла позитивно
утиче на целокупан људски организам, да смањује стрес и
поправља расположење.
Изградњом бициклистичке
стазе Панчевци би добили могућност безбедног и бесплатног одласка на посао, а Јабучани до града.

ПРОЈЕКАТ „ПА ТРАЖИ”
***
Код опозиције ме нервира то што у недостатку те особе
која се досад није компромитовала не видим некога ко
би ту испливао. Или, можда, да народ постане мање
пробирљив, јер стално тражи тог неког идеалног, па
гледа хоће ли доћи. Више не треба да се уздамо у неке
месије, већ да видимо шта сами можемо.
Ми смо у непрестаној потрази за идеалним, а ако није
идеалан, шта ћеш бити, бели листић? Никад нисам био
бели листић. Увек бих и преко оне ствари заокружио
мање зло. Нећемо ми добити никада добро, остаје нам
увек мање зло. И помиримо се с тим.
(Новинар Зоран Кесић, „Време”, 14. март)
***
Задатак сваке власти је да помаже и развија културу и
уметност. Поготову власти која се представља као неко
ко жели добро свом народу. У то, пре свега, спада финансирање културних институција и уметничких пројеката. Без тога мали народи, какав смо ми, неће опстати,
биће усисани у друге, веће културе. На другој страни,
задатак сваког уметника је да својим делом стане на
страну обичног, малог човека и да критички сагледава
стварност.
(Редитељ Горан Марковић, „Данас”, 15. март)
***
Па, ја осећам да живимо много боље, просто осећам. Ја
сам рачунао да је то 10, 20, 30, 40, 50, 10.000, 100.000,
500.000, један милион и два милиона пута, али ево госпођа Брнабић је дошла до цифре од 46 милиона. Ја верујем да је она то прецизно израчунала. Само, како ми то
не осећамо, неки ће питати. Па не осећамо просто зато
што смо ми због толиког побољшања у рају, а у рају ви
потпуно губите представу где сте, шта сте.
(Редитељ Здравко Шотра, емисија „24 минута”, 16. март)

Јавни новац
за јавни интерес
Како су организатори најавили, завршни догађај пројекта
„ПА тражи”, посвећен учешћу
грађана Панчева у припреми,
праћењу реализације и оцењивању градског конкурса за суфинансирање израде медијских
садржаја, треба да се одржи у
кафеу „Купе” у четвртак, 21.
марта, у 19 сати.
Као говорници су најављени
ак те ри и ау то ри про јек та –
Александра Срећковић, реали-

затор истраживања, и Мирослав Тодоровић из Удружења
грађана за општу културу и
слободно информисање „Омнибус”. Организатор је Грађанска акција Панчево, у сарадњи
с Независним удружењем новинара Србије, „Славко Ћурувија фондацијом” и BIRN-ом
Србија, уз подршку Европске
уније, односно њено финансирање пројекта „Јавни новац за
јавни интерес”.

ОДРЖАНО СЕДМО ОКУПЉАЊЕ ГРАЂАНА

Да нам се врате деца која су отишла
Јелић професорски,
народна посланица
Мариника Тепић
ватрено
Велики број грађана окупио се
испред Културног центра на
Корзоу, 15. марта, на седмом
протесту „1 од 5 милиона”. Говорници су овог пута били наставник географије Бранислав
Јелић, Владан Добросављевић
и народна посланица Мариника Тепић.

Јелић, бивши директор школе „Исидора Секулић”, казао
је да у сновима види повратак
у Панчево из иностранства деце којој је предавао, а међу њима је двадесетак доктора наука. По њему, негативна селекција од 2000. године наовамо
направила је Србију таквом каква јесте и додао да ће гласати
за свакога ко ће деци донети
бољитак.
Владан Добросављевић је рекао да се у нашој земљи понављају дани као у филму „Дан

мрмота”, уз стандард људи из
афричких земаља. Нагласио је
да се у много градова храбри
људи налазе на улицама јер не
желе да буду уз власт, па су одлучили да јој поруче да им је
доста свега.
Најтоплије је примљена наша суграђанка Мариника Тепић.
Казала је да „власт овако више
неће моћи”, да се грађанке и
грађани Панчева више неће стидети, те да ће се појединци из
садашње власти, када се она промени, „бранити можда са

слободе”. Позвала је присутне
да 13. априла дођу у Београд.
Протестна шетња по граду
завршена је испред Културног
центра Панчева, на чија врата
су излепљене поруке да се та
установа културе убудуће зове
по глумцу Небојши Глоговцу.

Страну припремио

Синиша
Трајковић
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НА ЈАВНИ УВИД ИЗЛОЖЕН НАЦРТ ЕЛАБОРАТА

У ПЕТ МЕСТА ОКО ПАНЧЕВА

НЕМЦИМА ЈОШ 9,2 ХЕКТАРА

Блогерка на селу
Реализација једног од десет одобрених пројеката у оквиру програма за
економско оснаживање жена на селу, под називом „Блогерка на селу”,
завршена је 23. марта. Пројекат је
имплементирала Панчевачка асоцијација за одрживи развој, уз финансијску подршку Министарства за
рад, борачка и социјална питања.

Банкарска гаранција на
70,7 милиона динара
Градска управа је прошлог петка, 15.
марта, на јавни увид изложила Нацрт
елабората о оправданости отуђења неизграђеног грађевинског земљишта.
Ради се о катастарској парцели у северној индустријској зони површине
9,2 хектара, коју би непосредном погодбом, без накнаде, преузела немачка
компанија ZF, са седиштем у Панчеву.

Друга фаза
Тај документ могуће је до 25. марта
погледати на сајту www.pancevo.rs,
као и у канцеларији 301 Градске управе, радним данима од 12 до 15 сати.
Евентуалне примедбе на Нацрт елабората заинтересована правна и физичка лица могу поднети у наведеном року на мејлове olivera.subotic@pancevo.rs и biljana.miladinovic@pancevo.rs, као и писаним путем на адресу Градске управе.
Као што смо у извештајима са седница Градског већа већ писали, 9,2
хектара ZF-у је неопходно за другу
фазу инвестиције, чија је вредност 60
милиона евра. Према најавама из те
компаније, током те друге фазе, до
2022. године, она би са 29,5 хиљада
метара квадратних проширила производне капацитете погонима за прављење мотора на електропогон и компонената за е-мобилити, те отворила
развојно-истраживачки центар на пет
хиљада метара квадратних. У плану
је да се ту запосли 460 радника.

рад, припрема хране, колача, традиционални занати и томе слично,
може да постане озбиљан посао, који би донео додатну зараду.
Атмосфера на радионицама била
је „јача” од само радне, јер су их
чланице удружења „Етно-кутак” из
Качарева, „Златна јабука” из Јабуке, „Омољчанке”, „Боназ Шандор”

Једна зграда је већ изникла
ZF ће морати да пружи банкарску
гаранцију на 70,7 милиона динара с
важењем од осам година, с обзиром
на то да је Пореска управа тражену
градску имовину проценила на ту суму вођена тиме да у тој зони квадратни метар кошта 768 динара.

Приход града 162,2 милиона
У образложењу давања без накнаде
градског неизграђеног грађевинског
земљишта ZF-у, које се налази у Нацрту елабората, стоји да ће Панчево у
следећих пет година пројектованом
наплатом пореза на имовину и пореза на доходак грађана приходовати
162,2 милиона динара.
Та ко ђе, као ко ри сна и по вољ на
околност по град наводи се то да ће
велика немачка компанија сарађивати с Машинском и Електротехничком школом у Панчеву, и то тако што
ће запошљавати, за то претходно обучене и припремљене, младе људе из

тих средњошколских образовних установа. Уз поменуто, као аргумент за
бесплатно давање градске имовине
помиње се да ће после приватизације „ХИП–Петрохемије” бити додатно
увећан број незапослених радника.
Ако се има у виду да је око хиљаду
радника остало без посла након прошлогодишњег затварања „Азотаре”,
ово звучи врло смислено.
Да подсетимо, градоначелник Саша Павлов је више пута рекао да је
инвестиција немачке компаније ZF
највећа у последње четири деценије у
нашем граду. Прва фаза изградње фабрике у Панчеву започета је прошле
године на парцели од 10,8 хектара
датој без надокнаде, а завршетак тих
радова очекује се током 2019.
Свеукупно, рачунајући и прву и другу фазу, пројектовано је запошљавање око хиљаду радника у овом делу
северне индустријске зоне.
С. Трајковић

Економски оснажене жене
Око сто девојака и жена из Качарева, Јабуке, Омољице, Иванова и Банатског Брестовца едуковано је за коришћење IT технологије с циљем промовисања својих производа и услуга.
Њихове едукаторке биле су Елизабета Станимиров, мотивациони
тренер, Маријана Хрња, ауторка блога „Осмех и ораси”, и Николина Андрић, виртуелна асистенткиња. Оне
су им представиле нова занимања и
могућности промоције и пласирања
сопствених производа и услуга путем интернета. Кроз реализацију
пројекта научиле су како да оно чиме се иначе баве, као што су ручни

из Иванова и „Сосе” из Банатског
Брестовца схватиле као прилику да
промовишу своје производе. Тако
су, поред едукације, сви присутни
би ли у мо гућ но сти да по гле да ју
мини-изложбе ручно рађених шалова, капа, декупажа, руком осликане свиле, сапуна, накита, али и
да пробају домаће кифлице, штрудле и остале посластице.
Иако је пројекат намењен искључиво женама, у Банатском Брестовцу је привукао и неколико припадника мушке популације, који су заинтересовано пратили предавања.
С. Т.

О РАДОВИМА У ИНТЕРНИСТИЧКОМ БЛОКУ ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ПАНЧЕВО

Управа за капитална улагања најавила нови почетак у мају
Досад уложено
535,6 милиона динара
Ближи се крај реконструкције Интернистичког блока у панчевачкој Општој болници. Додуше, зацртани рок
је мало пробијен: према недавним
најавама из Покрајинске владе, све је
требало да буде готово до средине
марта.
Како извештавају локални медији
(013info.rs), представници покрајинске Управе за капитална улагања сада
кажу да се завршетак радова очекује

почетком маја. Директор Опште болнице др Слободан Овука рекао је да су
извођачи радова наишли на подземне
воде, али да је то превазиђено и да се
у овом тренутку поставља керамика у
базену за физикалну терапију.
Инвеститор овог важног посла –
Управа за капитална улагања – у информацији за медије навела је да су
до сада уговорени радови на реконструкцији Интернистичког блока Опште болнице вредни 535,6 милиона
динара. Уговор са извођачем потписан је у септембру 2017. године, а
радови су започети одмах потом. У

међувремену су се догодила још два
преговарачка поступка за уговарање
непредвиђених радова.
Како инвеститор објашњава, основни разлози за продужење рока били
су немогућност корисника средстава
да исели део објекта где се налази
Одељење за дијализу и тиме омогући
извођачу несметано извођење радова, те појава непредвиђених радова,
чије извођење, према Закону о јавним набавкама, није дозвољено пре
уговарања.
Да подсетимо, Интернистички блок
заузима бруто површину од 7,7 хиља-

да квадратних метара, а неопходне
грађевинске интервенције биле су разнолике: архитектонске, занатске –
на замени столарије и браварије, реконструктивне – на водоводу и канализацији, електроинсталацијама, грејању и вентилацији, инсталацијама за
дојаву пожара, медицинских гасова,
а битан сегмент била је и уградња
лифтова.
Убрзо ће све ово бити завршено, па
ће здравствени центар на који се ослања цео јужни Банат профункционисати на сасвим нов начин.
С. Т.

ПИО ОДГОВАРА: КАКО ЛАКШЕ ДО ПЕНЗИЈЕ

НАША АНКЕТА

Која документа
најчешће недостају

ДВЕ ДЕЦЕНИЈЕ ОД ПОЧЕТКА БОМБАРДОВАЊА: КОЈЕ ЈЕ ВАШЕ ПРВО СЕЋАЊЕ?

Да би неко покренуо поступак одласка у пензију, неопходно је да
попуни захтев за остваривање права на старосну пензију, који добија
у Филијали ПИО Фонда у Панчеву. Уз овај захтев странка прилаже
доказ којим се потврђује идентитет (фотокопију личне карте), доказе о пензијском стажу у Републици Србији, што подразумева
радну књижицу, уверење о бенефицираном стажу, друге јавне исправе о стажу (решења, уверења,
потврде и слично) у оригиналу или
оверену фотокопију, доказ о престанку запослења – решење (фотокопија) и потврду о отвореном текућем рачуну. Иако радне књижице нису више у употреби, уколико
је осигураник поседује, неопходно
је да је и достави. За мушкарце је
неопходно доставити и доказ о регулисаном војном року.
Према речима директорке ПИО
фонда Тање Вергић Топић, наши
суграђани који желе да предају захтев за пензију најчешће заборављају решење о престанку радног односа, затим уверење Пореске управе о измиреним доприносима за
ПИО по основу обављања самосталне или пољопривредне делатности,
али и уверење о периоду служења
војног рока.
Решење о престанку радног односа добија се у фирми у којој је

осигураник испунио услове за пензију, док се уверење Пореске управе о измиреним доприносима за
ПИО које користе предузетници и
пољопривредници преузима у панчевачкој филијали, која се налази
у Масариковој 2. Уверење о периоду служења војног рока вади се у
Војном одсеку, који се налази на
четвртом спрату у згради МУП-а у
Улици Милоша Требињца.
Одлуке о поднетим захтевима
доносе се у предвиђеном року, који је шездесет дана. Уколико је за
њено доношење потребно комплетирати податке, рок се продужава, о чему странке бивају обавештене благовремено.
Ако запосленом нису евидентиране све године стажа, врше се
провере у бази података, односно
податке у току поступка за остваривање права на пензију по службеној дужности прикупља радник из расположивих извора, рекла је директорка Филијале у Панчеву. Она је објаснила да у случају
када неки послодавац није уплаћивао доприносе за ПИО својим
запосленима, а фирма је престала
с пословањем (стечај или ликвидација) или нема средстава за намирење, странка имао право да сама изврши уплату доприноса за
период који није измирен.
M. M.

Страх је удружио људе

У. НОВАКОВИЋ

С. ВОЈКА

НАТО бомбардовање СРЈ почело је 24.
марта 1999. Прве бомбе у нашем граду погодиле су фабрику авиона „Утва”,
„Азотару”, „Петрохемију” и Рафинерију. За 78 дана бомбардовања Панчево је гађано 28 пута. Изнад града су
тада забележене десет и по хиљада пута веће концентрације канцерогених
материја које могу да проузрокују слабљење имунолошког система, разне
врсте тумора, спонтане побачаје и урођене мане код деце, као и неизлечиве
болести нервног система и јетре.
Иако наши суграђани сматрају да су
добро прошли, с минималним бројем
жртава, последице се и даље осећају.
Питали смо их које је њихово прво сећање на бомбардовање 1999. године.
УГЉЕША НОВАКОВИЋ, пензионер:
– Био сам на радном месту. Нисам
могао да верујем шта се дешава. Био
сам затечен. Сећам се прве бомбе,
која је погодила „Утву”. Све у свему,
јако непријатно осећање и страх.

С. МИТКОВИЋ

У. КУРУЦ

СНЕЖАНА ВОЈКА, пензионерка:
– Прошло је двадесет година од
тада. Деца су била са оцем, збринута, а ја сам морала да дежурам. Била сам на радном месту у Привредној банци, данашњој Поштанској штедионици. Нисам се уплашила. Била
сам на крову с колегом, скупљали
смо гелере. Али ако занемаримо тај
догађај, та времена су била много
боља и лепша.
СЛАЂАН МИТКОВИЋ, предузетник:
– Бомбе су пуцале на све стране.
Дан након бомбардовања „Утве” отишли смо у бању Врујце, где смо пронашли склониште. Након бомбардовања смо се вратили у Панчево, али
трауме су остале.
УРОШ КУРУЦ, радник:
– Требало је да тог дана продам
флаше и картоне. Око осам сати су
пале прве бомбе. Сви су били уплашени. Морали смо да се сакријемо у

М. ДИМКОВСКИ

Д. ЈОВАНОВИЋ

склоништа. Ми старији нисмо осетили последице, али верујем да деца јесу. Мислим да је то бомбардовање
проузроковало многе болести.
МАРИЈАНА ДИМКОВСКИ,
службеница:
– Прво чега се сећам је звук сирена. У том тренутку сам била с дечком. Веома стресан и трауматичан
догађај. Али тај страх и та ситуација
удружили су људе. Тада смо се више
дружили и боље слагали.
ДАРИНКА ЈОВАНОВИЋ,
кошаркашки тренер:
– За бомбардовање ме везују јако
ружна сећања и осећања. Имала сам
непуних једанаест година. Сећам се
прве ноћи. Нисмо ишли у склониште, били смо код комшинице у приземљу. Страшне сцене.
Анкетирали: Глорија Стојановић и
Александар Станишковић
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ЗАУСТАВЉЕН ЕТИЛЕН

ПРИМЕНА НОВИХ ДИСЦИПЛИНСКИХ МЕРА У ПАНЧЕВАЧКИМ ШКОЛАМА

Бука у моди

АКО ГАЛАМЕ НА ЧАСУ, КРЕЧИЋЕ ШКОЛУ

„Петрохемија” је у среду, 20.
марта, започела обуставу процеса производње у фабрици Етилен и осталим производним постројењима у Панчеву. Менаџмент те компаније обавештава
јавност да се „приликом заустављања фабрика може очекивати појачана појава пламена на
бакљи праћена буком, као последица поштовања безбедносних процедура приликом планског заустављања процеса рада”.
У саопштењу достављеном
редакцији „Панчевца” стоји да
су „све радне активности током
застоја производње у ’ХИП–Петрохемији’ у потпуности усклађене с важећим безбедносним
процедурама компаније”.
Фабрика ће поново почети
да ради 25. априла.

РЦТ „ПУПИН” ПОЗИВА

Ђачки радови
Панчевачки Регионални центар за таленте „Михајло Пупин” расписао је 16. књижевни и ликовни конкурс за ученике виших разреда основне
школе и средњошколце. Рок за
слање радова је 18. април. Теме су слободне и ђаци који желе да провере своје литерарне
вештине могу послати највише три песме или кратке приче, а они вичнији ликовном изразу – један рад урађен ликовном техником која је заступљена у настави (сликање, цртање, графика, фотографија...).
Учесници конкурса своје радове треба да пошаљу под пуним именом и презименом на
поштанску адресу РЦТ „Михајло Пупин” (Димитрија Туцовића 2, атеље: Савска 16, 26000
Панчево) или на имејл rctpupin@gmail.com. Поред тога, писци и ликовни ствараоци обавезно треба да наведу свој број
телефона или имејл, име школе коју похађају, као и име
пред мет ног на став ни ка или
ментора који им је помогао
при изради рада. Резултати конкурса биће објављени до средине маја на сајту и „Фејсбук”
страници РЦТ „Михајло Пупин”. Свечана додела награда
и диплома ауторима одабраних радова биће одржана у
оквиру 16. смотре уметничких
радова ученика Србије у Галерији РТС-а у Београду, у јуну.

АП ВОЈВОДИНА ПОЗИВА

Колико се знамо
Покрајинска влада упутила је
по зив основ ним и сред њим
школама на територији АП Војводине да се и ове године укључе у програм „Афирмација мултикултурализма и толеранције
у Војводини”. Тринаести пут
биће организовано такмичење
ученика из културе и историје
националних заједница Војводине под називом „Колико се
познајемо”.
Надметање у знању биће реализовано у форми регионалних квалификационих такмичења, полуфиналних такмичења и финалног такмичења, које ће бити одржано у Новом
Саду. У току је пријављивање
такмичарских екипа, а одржавање квизова планирано је за
прву половину маја.

Од пре две године
школе могу
прекршајно да гоне
родитеље кад њихова
деца не испуњавају
своје школске
обавезе. Од сада
постоји још један
начин за увођење
реда.
Разбијен прозор, изгребана бела табла, љуспе сунцокрета на
поду учионице, украдена куглица из миша у рачунарском
кабинету, исечено платно за
пројекцију, покидана завеса,
љубавна гравура на клупи... све
су то „дечји несташлуци”. Проблем је што те враголије неретко имају своју цену – треба купити ново платно и белу таблу,
заменити плочу на ђачкој клупи... Ако томе придодамо још
само потпуну незаинтересованост и мизеран однос ђака према настави и школским обавезама, из чега проистиче енорман број неоправданих изостанака и јединица, онда добијамо јасну слику о томе с каквим
је проблемом суочено школство, а отуд и цело друштво.
Дечаци и девојчице који марљиво уче проглашавају се штреберима, некад их и шиканирају, а наставници због изгредника не могу да им посвете дужну пажњу. Кућно васпитање
и потреба да се буде друштвено користан више нису на цени. С друге стране, запослени у
просвети деценијама упозоравају надлежно министарство да
овако више не може и да се
школски систем налази пред
потпуним распадом јер многим ђацима школа „служи за
блеју” и одлазе у њу када им се
ћефне – у просеку ученик направи око сто што оправданих,
што неоправданих изостанака.

Ударање по џепу
Постојећи систем изрицања
васпитно-дисциплинских мера постаје потпуно бесмислен.

Деца која су расла пре педесет година нису иста као она
која сазревају у новом миленијуму. Окружење и систем
вредности били су другачији
– сада су у мањини они који
се стиде и којима је непријатно. А наставници и професора
били су уважавани, материјално ситуирани и марљиво су
радили свој посао.
Надлежни у држави, суочени са овим новим таласом
ра ди ка ли за ци је по на ша ња
основаца и средњошколаца,
само су преписали васпитне
методе од других, попут лоших ђака, па је тако настао
Правилник о друштвено корисном и хуманитарном раду. Предложили су неке мере, а школама је дато да саме
разраде читав систем и спроведу га у дело.
Од пре две године школама
су на располагању и драстичније казне – али за родитеље!
Наиме, дата им је могућност
да прекршајно гоне родитеље
кад њихова деца не испуњавају
своје школске обавеза. Другим
речима казано, да се ребну.

Боље ишта него ништа
Према речима Мирјане Трифуновић Паул, психолога и
стручног сарадник у ОШ „Исидора Секулић”, запослени у
школама поздрављају доношење Правилника о друштвено
корисном и хуманитарном раду зато што уводи појам и примену последица за недолично
понашање ученика.
– То је неопходно у васпитању и дисциплиновању деце
у кућним и у школским условима, зато што се одговорности учимо тако што сносимо
последице свог доброг или лошег поступка. За добре поступке награђујемо и похваљујемо
појединца или цело одељење,
а за лоше – који нису дозвољени, који су у области насиља или злостављања – ученици морају да сносе одређене
последице. У нашој школи уведене су мере друштвено кори-

Просечан ученик направи сто изостанака
сног рада, па тако ђаци дежурају с наставником и уче да
уводе ред заједно с радником
обезбеђења. Ако је неко од њих
уништио школску имовину, у
обавези је да помогне домару
да он то поправи – рекла је
Мирјана Трифуновић Паул.

у будућности. Тежиште и поента овог начина васпитања и
дисциплиновања је како да исправиш грешку коју си направио. Основна суштина друштвено корисног рада је да деца уче на својим грешкама,
јер је људски грешити – истиче Мирјана Трифуновић Паул
и напомиње да родитељи позитивно реагују на ове нове
васпитно-дисциплинске мере.

Деца која се стиде и
којима је непријатно
данас су у мањини.

Учење на последицама

Према њеном мишљењу, деца
веома лако схватају ову логику: мораш да поправиш штету
који су направио.
– Проблем је код деце која су
навикла на други начин дисциплиновања у својим породицама и научила на казне.
Њима је лакше да поднесу казну у виду смањења оцене из
владања и љутњу нас одраслих.
То није конструктивна мера,
јер не даје прилику да дете научи како да другачије поступи

Наташа Зечевић, директорка
Техничке школе „23. мај”, у
разговору за „Панчевац” каже да оно што смо досад имали као меру за ученике који
не испуњавају све своје радне
обавезе, није дало очекиване
резултате.
– Деца, у највећем броју
случајева, ове укоре не доживљавају као неке казне. Увођењем Правилника о друштвено корисном раду добијамо
механизме да децу која не
поштују правила, крше неке
од забрана или не долазе на
наставу, научимо како да то
више не раде. То и јесте сми-

сао увођења ових мера. Није
смисао кажњавања да ученику смањимо оцену из владања и ником ништа. Смисао
укора и друштвено корисног
рада је да ученику кажемо:
слушај, ово што ти радиш није добро. Да би научио како
треба да се понашаш, треба
да урадиш то и то... – закључила је Наташа и навела пример ученика који је због десет неоправданих изостанака
добио укор одељенског старешине и морао да напише
два састава о томе како је направио изостанке и како се
осећао током друштвено корисног рада. Поред тога, ђак
ове школе није долазио на часове физичког, па му је одређено да у оквиру друштвено
корисног рада уреди складиште справа и да две недеље
помаже у спремању фискултурне сале.
О резултатима нових мера
још је рано говорити. Потребно је да прође време, да се
устале примене васпитног механизма, како би се донео ваљан суд.

НИС НАСТАВЉА ДА УЛАЖЕ У ОБРАЗОВНЕ ИНСТИТУЦИЈЕ ШИРОМ СРБИЈЕ

Сарадња од националног значаја
Нафтни гигант
покровитељ још
двају факултета

НИС-ов про грам „Енер ги ја
знања” и пројекти реализовани у области науке и образовања у Нишу.

Студенти на стручној
пракси

Друштвена одговорност

Компанија НИС је 13. марта
потписала меморандуме о сарадњи с нишким Машинским
и Електронским факултетом,
чиме се наставља пружање подршке високошколским установама, с циљем повезивања
науке и привреде. Потписивањем тог документа омогућена је реализација научноистраживачких пројеката, као
и обука и тренинг студената и
размена знања и искустава.
Истовремено, предвиђено је и
организовање узајамних гостујућих предавања НИС-ових
стручњака и професора Факултета, подршка студентима
при изради истраживачких и
дипломских радова, стручна
пракса у компанији НИС, као
и укључивање студената у програ ме ком па ни је на ме ње не
младима. Том приликом је
Вадим Смирнов, заменик генералног директора НИС-а,
рекао:
– Наша сарадња с градом
Нишем у многим областима
траје већ десет година. У друштвено одговорне пројекте до
сада смо уложили око 60 милиона динара, а наше улагање
у тај град наставиће се и у на-

редном периоду. Ми ћемо као
компанија наставити да улажемо у образовање и научне и
образовне институције, јер је
наше опредељење да задржимо младе људе у својој земљи
и да најбољи раде у нашој компанији.

Развој технологије
Према речима Драгана Манчића, декана Електронског факултета у Нишу, потписивање
меморандума је од изузетног
значаја за факултет, јер ће, између осталог, омогућити студентима да обављају стручну
праксу у највећој енергетској
компанији у југоисточној Европи, али и да се запосле по
окончању студија. Он је иста-

као да овај меморандум има
и шири друштвени и национални значај.
– Њиме ће бити омогућена
и научна истраживања која ће
допринети развоју технолошких иновација у областима
којима се НИС бави, као што
су истраживање и производња
нафте, нафтних деривата и
природног гаса, а тиме и енергетској стабилности наше земље – истакао је декан Електронског факултета у Нишу.
Ненад Т. Павловић, декан
нишког Машинског факултета, истакао је да је сарадња
привреде и факултета од изузетног значаја за образовање
кадра који ће остати у нашој
земљи.

– Млади стручњаци су најважнији ресурс у Србији. Потписивањем овог документа добили смо поузданог партнера,
једну велику компанију која
ће заједно с нашим факултетом бити партнер у наредним
научноистраживачким пројектима како у Србији, тако и ван
ње. Треба да чинимо све да
наши студенти остану у Србији, да се запосле и да на тај
начин доприносе технолошкотехничком развоју наше земље – рекао је Павловић.
Свечаном потписивању присуствовали су представници
градске власти, професори,
студенти и многобројне званице, а присутнима су овом
при ли ком
пред ста вље ни

Да подсетимо, „Енергија знања” је део друштвено одговорног пословања НИС-а, који подразумева партнерство
са образовним и научним институцијама у Србији и иностранству. У оквиру тог програма НИС сарађује са преко
30 факултета и три стручна
научна друштва у Србији и
иностранству.
С циљем унапређења услова образовања, кроз програме
друштвене одговорности, НИС
је с Градом Нишем реализовао низ пројеката, од којих су
најзначајнији: лабораторија
знања за експерименталну физику на Природно-математичком факултету у Нишу, опремање и адаптација рачунарске учионице у нишкој гимназији „Светозар Марковић”,
као и отварање паметне учионице за руски језик. Компанија је подржала и оснивање
„Парка знања”, као и реконструкцију дечје библиотеке
„Стеван Сремац”.

Страну припремиo

Зоран
Станижан
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И ОВОГ ПРОЛЕЋА ПОЧИЊЕ ВЕЧИТА БОРБА ПРОТИВ ИНСЕКАТА КОЈИ УБАДАЈУ И ГРИЗУ

ПАНЧЕВЦИ VS. КОМАРЦИ
Кад их запрашују у
Панчеву, ројеви
побегну ка Београду.
И обрнуто. Зато је
пре опсежне акције
потребан опсежан
договор. Он постоји,
али некад код нас
дува ветар...
Све у свему,
опет ће нас јести!
Није виц: најсмртоноснија животиња на свету није ни ајкула, ни црна шкорпија, ни кобра, већ – комарац!
Јер, пре ма до ку мен ти ма
Светске здравствене организације (WHO), управо су ови инсекти криви за преношење највећег броја смртоносних болести, попут маларије и опасних
врста грипа. Прецизно: комарци годишње непосредно убију
милионе људи!
Зато ће, чим се стабилизује
време, престану јутарњи мразеви и устале се више температуре, градски Секретаријат
за заштиту животне средине
започети борбу против њих.
Прва предузета мера биће
издавање налога за надзор броја комараца у клопкама и подрумима кућа, зграда и јавних
објеката, поред великих водених површина – бара, канала,
Тамиша, Наделе и Дунава, као
и зелених површина.
Утврђивање заступљености
ко ма ра ца на овим ме сти ма
спроводиће се паралелно у Панчеву и у свим околним селима,
а још ове године тај посао радиће Завод за биоциде и медицинску екологију из Београда.

Борба против
комараца коштаће
град око 27.000 евра.
Уколико се после бројања комараца испостави да их је више него што би требало, следећи корак је издавање налога
за њихово прскање, а за тај посао је такође задужена београдска фирма „Еко-сан”. Пре три
године ова фирма и Завод за
биоциде понудили су најповољније услове на јавној набавци
коју је расписала Градска управа Панчева.
Градска управа (Секретаријат за заштиту животне среди-

РАС ТЕ РАЈ ТЕ ИХ
ПРИ РОД НО
Уколико нисте присталица
хемијских производа за растеривање инсеката, испробајте природне алтернативе.
Босиљак. Индуси и
Африканци растерују инсекте тако што тело трљају
листовима босиљка. Чини
се да знају шта раде.
Етарска уља агрума.
Агруми садрже супстанцу
која растерује инсекте. Растворите неколико капи
етарског уља у маслиновом
или рицинусовом уљу и намажите се. Инсекте ће успешно одбити и уље лаванде.
Да бисте растерали инсекте, на тераси, у дворишту
или дуж ивица баште посадите чичак, мацину траву,
лаванду и матичњак.

НА РОД НИ ЛЕ КО ВИ
ЗА УЈЕ ДЕ И УБО ДЕ
Више воде – више комараца
торији Панчева и околних села, јер се претпоставља да ће
их ове године бити доста на
зеленим површинама. Она је
нагласила да је у плану за ову
годину и интензивирање дератизације, јер се очекује и пораст броја глодара.
Говорећи о борби против комараца, Миљковићева је нагласила да, с обзиром на чињеницу да ројеви тих инсеката
могу да прелете и по 20 километара, постоји сарадња између градова.
– То кажем зато што је могуће да, на пример, до Панчева
долете комарци из Београда, и
обрнуто. Уколико једна локална власт предузима мере за сузбијање комараца, а друга је
по том питању пасивна, немају никаквог ефекта мере које
се спроводе ради њиховог сузбијања. Градска управа Панчева сарађује с надлежнима у
Београду, а олакшавајућа околност је и то што Завод за биоциде, фирма која је задужена
за надзор броја комараца на
територији Панчева, исти посао ради и у Београду. Захваљујући томе ми знамо када и
шта раде, па, на пример, када
они прскају територију општине Палилула, гледамо да се
ускладимо с њима. Међутим,
ва жно је на по ме ну ти да ту

Женке гризу, мужјаци се хране цвећем
не), поред уништавања комараца, спроводи и запрашивање крпеља, дератизацију и расподелу
кесица с препаратима против
ларви комараца, које грађани
убацују у септичке јаме. За те
намене, као и за борбу против
комараца, крпеља и глодара, ове
године је из градског буџета издвојено укупно 32.960.000 динара (око 27.000 евра).
Према речима Зденке Миљковић, секретара Секретаријата за заштиту животне средине, већ је издата наредба за
надзор броја крпеља на тери-

много тога зависи од временских прилика. На пример, ако
се деси да у дану када они прскају код нас дува ветар, онда
не можемо ништа да радимо.
Међутим, оно што вреди преузимамо од њих, што је био случај с кесицама с препаратом
против ларви комараца које се
убацују у септичке јаме. Оне
су се прво на територији Београда показале ефикасним, па
смо онда и ми у Панчеву почели да их делимо грађанима –
рекла је Зденка Миљковић.
М. Глигорић

АЛЕКСАНДАР ЖИВУЉ, ЕПИЗООТИОЛОГ

Комарци мало једу и брзо расту
Према речима Александра Живуља, епизоотиолога Ветеринарског специјалистичког института Панчева, познато је
преко три хиљаде врста комараца широм света, а најзначајнији су кућни, шумски или речни и комарац који преноси
маларију.
– За развој комараца веома
је важна вода. Ови инсекти тамо полажу јаја, а у периоду од
24 до 48 сати излегну се ларве,
које живе од седам до четрнаест дана, у зависности од температуре. Следећи стадијум у
развоју су лутке, које у размаку од једног до четири дана
израстају у одрасле комарце.
То значи да пут од јајета до одрасле јединке траје између девет и двадесет дана – наводи
Живуљ, додајући да само женке сисају крв, док се мужјаци
углавном хране нектаром с цветова биљака.
Током сезоне животни век
комарца је две недеље, а они

који се излегу на самом њеном крају, у јесен се склањају
у затворене просторе, попут
подрума, где у зимском сну
могу да преживе до пролећа,
када жен ке за по чи њу но ви
циклус.

Александар Живуљ

Када је реч о местима за легла, најпогоднији су водотокови, а у Панчеву су то Тамиш и
Дунав.
Што се крпеља тиче, Живуљ
каже да је досад описано око
900 врста.
– Ови инсекти паразитирају
на сисарима, птицама, гмизавцима, водоземцима и пчелама. Станишта крпеља су најчешће шуме, високе траве и
жбунаста вегетација. Они не
траже активно свог домаћина,
него га овај покупи при проласку. Кад му се неко приближи,
крпељ се хвата за тело и проналази погодно место за сисање крви – истиче ветеринар.
Према његовим речима, ови паразити су најактивнији у пролеће и у јесен, док су за време
хладних дана потпуно пасивни. Најзначајније болести које
крпељи преносе код животиња
су ерлихиоза, тајлериоза, туларемија, кју грозница и друге.
Ј. Ф.

ШТА САВЕТУЈЕ ЛЕКАР

Најсигурније је побећи
Болести које преносе комарци, крпељи и други инсекти
имају сезонски карактер, а у
нашој земљи појављују се од
пролећа до јесени.
Крпељи својим убодом на човека могу да пренесу лајмску болест, крпељски менингоенцефалитис, Kримску-Конго хеморагијску грозницу, ерлихиозу, бруцелозу и лептоспирозу. На срећу, нису сви крпељи заражени
микроорганизмима који су патогени за човека. Најчешће болести које преносе комарци су:
грозница Западног Нила, маларија, жута грозница, денга и чикунгуња грозница.
Према речима др Мирослава
Тепшића из панчевачке Службе хитне медицинске помоћи, крпељи су присутни од раног пролећа до касне јесени, а
најактивнији су у мају и јуну.
Није сваки ујед опасан: да би
клице с крпеља прешле у тело
човека, потребан је бар 48-часовни контакт. Али не искушавајте судбину, што пре потражите помоћ. Или, још боље,
слушајте савете стручњака.
– Избегавајте станишта крпеља: високу траву, бујно зеленило

паркова, ливаде и шуме. Током боравка у природи користите средства против убода
инсеката. Носите светлу одећу
која покрива руке и ноге, а по
повратку кући прегледајте кожу, одећу и кућне љубимце.
Уколико је дошло до уједа, јавите се лекару у прва 24 сата.

Процењује се да свако
повећање температуре
ваздуха за 0,1 степен
Целзијуса шири
станиште комараца и
до 150 км на север.
Немојте стављати никаква хемијска средства, попут етра,
алкохола или бензина, и немојте покушавати да самостално вадите крпеља, јер се притиском и гњечењем места убода крпељ може раскомадати, а
рилица ће отићи још дубље. У
свакој здравственој установи
об у че но осо бље ће кр пе ља

извадити у целости, уз дезинфекцију места интервенције.
Иначе, од крпељског менингоенцефалитиса можемо се заштитити вакцином – објаснио
је Тепшић.
А што се ко ма ра ца ти че,
др Тепшић саветује следеће:
– Избегавајте подручја с великим бројем инсеката, као што
су шуме и мочваре. Најмање
једном недељно испразните воду из саксија за цвеће, посуда
за храну и воду за кућне љубимце из канти, буради и других посуда у којима би комарци могли да положе јаја. Ако је
могуће, боравите у климатизованом простору, јер је број инсеката ту знатно смањен. На
отвореном користите средства
која одбијају ове животињице,
репеленте, и носите одећу која
покрива ноге и руке. Нека она
буде комотна, јер комарци могу да убоду кроз припијену одећу. Избегавајте боравак на отвореном у сумрак и зору, када су
комарци најактивнији. Поставите мреже на прозоре и користите електричне апарате против комараца.
Д. К.

Лекари углавном против
уједа и убода инсеката препоручују хладне облоге и
средства за умирење болова. Природа такође нуди
прегршт решења.
Невен. Травари тврде да
цвет невена утрљан у убодено место представља одличан лек против бола и
отока. Можете га применити и ако вас убоде пчела.
Бели и црни лук. Ово
поврће користите у исхрани и као облоге које треба
нанети директно на места
блиског сусрета са инсектима. Иначе, љуска црног
лука извор је антиалергијске супстанце кверцетин,
која је посебно добра за отклањање упала. Када кувате супу, убаците лук с
љуском и извадите је пред
само служење оброка. Љуска ће током кувања ослободити кверцетин у јело.
Боквица. Ова биљка се
користи широм планете у
случају убода инсеката.
Оперите листове боквице и
ставите их као облогу на
проблематично место или се
само истрљајте листовима.

ЛОВИТЕ КО МАР ЦЕ
У ЗАМКУ
Да бисте се ратосиљали досадних крвопија, потребни
су вам следећи састојци:
два децилитра воде, 50 г
смеђег шећера, један грам
свежег квасца, пластична
флаша од 1,5 или два литра и старе новине.
Врх флаше исеците ножем, отприлике до трећине
боце. У већи, доњи део
флаше сипајте воду и растопите шећер у њој, а потом
по површини воде поспите
размрвљени квасац. Одсечени врх окрените наопако
и поставите га у флашу, али
пазите да грлић не буде зароњен у течност, већ да између остане мало простора,
како би комарци могли да
упадну у замку.
Флашу потом умотајте у
неколико листова новина.
Комарце привлаче тама и
ферментисани квасац, па
ће се брзо наћи у овој клопци. А када једном упадну у
њу, нема им изласка.
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ХРОНИКА
Х И Т НА ПО МО Ћ

Узроци бола
у слабинама

Пише:
др Мирослав Тепшић
Бол у слабинама је прилично уобичајен у амбуланти опште и ургентне медицине.
Разлози за овај бол нису само патолошка стања бубрега
и уринарног тракта, већ су
то све болести и повреде које захватају нерве и друга
ткива лумбалне регије. Правилно узети подаци од пацијента и физикални преглед
усмеравају нас ка даљој дијагностици и откривању узрока слабинског бола. Први задатак је разликовање патологије бубрега и уринарних
путева од патологије других
ткива која се налазе у овој
регији.
Крећемо од коже како бисмо искључили евентуалне
повреде или инфекцију као
што је херпес зостер. Пипањем ми шић но-ко шта них
структура покушавамо да откријемо да ли је дошло до
претераног истезања мишића, трауме костију или притискања нерава који излазе
на нивоу десетог, једанаестог
и дванаестог ребра и слабинских пршљенова. Не треба
заборавити да неки тумори
и ап сце си тр бу шне ду пље

могу притискати ову регију.
Код сумње на мишићни бол
локална примена топлоте и
препарата са аналгетичким
својствима има и дијагностичку и терапијску функцију. Оштећење корена нерва
препознаје се оштрим проба да ју ћим бо лом ко ји се
појачава на покрете. Пробадајући бол може узроковати
и упала плућне марамице
настала услед пнеумоније,
тубер ку ло зе или плућ не
емболије.
Искључивањем свих ових
узрока долазимо до бубрега
и стања која изазивају запаљења бубрежног ткива и исте за ње бу бре жне кап су ле.
Упалу бубрега карактерише
туп и умерен бол у слабинској регији. Прате је температура, дрхтање и мучнина.
Пацијент обично избегава покрете који узрокују још већи
бол, за разлику од камена у
бубрегу, који изазива нервозу и потребу за кретањем.
Узимање уринокултуре и снимање уринарног тракта су
неопходни како би се процениле промене на бубрегу и
ури нар ним пу те ви ма. Бол
проузрокован каменом у бубрегу постаје све чешћи проблем човека индустријског
доба. Настаје услед иритације самим каменом, застоја
урина и истезања уринарних
путева. У питању је грчевит
бол у слабини, праћен мучни ном и по вра ћа њем, без
температуре, а шири се обично у препону. Навели смо
најчешће разлоге слабинског
бола и надамо се да ће ово
помоћи при избору стручне
медицинске помоћи. О проблемима с простатом неки
други пут.

КОЗМЕТИЧАРСКО ЋОШЕ

Да ли је мушкарцима
лакше

Пише: Бојана Ћорлука,
козметичар
Кожа мушкараца се природно разликује од коже жена,
па су тако другачије и њихове потребе, као и козметички препарати који су им намењени. Поред производа за
негу, пре свега афтершејвова, који су најраспрострањенији, у последњих десетак
година значајан је пораст прода је ан ти ејџ пре па ра та
циљано намењених јачем полу. Мушкарци су очигледно
увидели колики значај правовремена нега има када је
реч о подмлађивању.
Кожа мушкараца и жена
разликује се у погледу дебљине и хидратисаности, чврстине, садржаја себума и зноја и
присуства длака на лицу и

Страну
припремила
Драгана

Кожан

телу. Кожа мушкараца је дебља од коже жена и до 25%,
тако да се због тога не види
целулит, који свакако имају.
Осим тога, њихова кожа је и
боље хидратисана, па је процес старења уједначен и умерен, за разлику од женске,
која се драстично истањује и
суши у периоду менопаузе.
Мушка кожа има чвршћа колагена влакна, па мушкарци
старе спорије него жене. Мање су склони појави ситних
бора, које су чест проблем
код жена након менопаузе.
Први знаци старења код мушке коже јављају се тек од
че тр де се те го ди не жи во та,
али су промене израженије,
јер су боре дубље, а кожа брже губи тонус. Мушка кожа
лучи више себума од женске,
па отуда више мушкараца има
проблем са акнама, митесерима, себореичним дерматитисом, као и с прекомерним
знојењем.
Уклањање длака бријањем
за мушкарце може да представља велики проблем, јер се
нарушава хидролипидни слој
па су иритације у виду црвенила, пецкања и свраба релативно честе, а понекад се јавља
и урастање длака (фоликулитис). Такође, због појачаног садржаја себума, мушкарци
чешће имају проблем с масном косом и појавом перути.
Правилна нега лица, добра козметика и третмани
лица у салону знатно побољшавају квалитет мушке коже и подмлађују је.

Петак, 22. март 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

СВЕТСКА НЕДЕЉА БОРБЕ ПРОТИВ ГЛАУКОМА

ЧУВАЈТЕ СЕ ТИХОГ УБИЦЕ ВИДА
Прогресивна болест
с неповратним
губицима
Редовни одласци
код офталмолога
су пресудни
Стручњаци предвиђају да ће
се број људи који су ослепели
због глаукома следеће године
попети на чак 11,2 милиона,
док ће око 80 милиона особа
живети с неким обликом овог
обољења. Глауком је други на
листи водећих узрочника слепила и стога је та болест у фокусу сваке године у другој недељи марта, када се указује на
симптоме, факторе ризика и
важност редовних офталмолошких прегледа.
Глауком је познат и под именом зелена мрена, а због изостанка симптома, нарочито у
почетку, називају га „тихим
уби цом ви да”. Под ра зу ме ва
пропадање видног нерва и нервних влакана мрежњаче. Најчешће је повезан с повишеним
очним притиском (изнад 21
mmHg) проузрокованим задржавањем очне течности због
запушених одводних канала.

Проверавајте притисак
Болест је прогресивна и неповратна, па су од пресудне важности редовни одласци код
офталмолога како би се пратио интраокуларни притисак.
Уло гу у на стан ку гла у ко ма
играју и генетска предиспозиција, дијабетес, кратковидост,
старосно доба, траума ока, те
употреба стероида. Најчешће
се јавља после четрдесете године, а учесталост му се повећава код особа старијих од 65
година. Такође, чешћи је код
жена.

Боровница важи за
најбољи природни лек
за здравље очију, па
је уврстите у исхрану
кад год је могуће.
Симптоми глаукома су: бол
у очној јабучици или иза ње,
главобоља, осетљивост очне јабучице на притисак, сужење и
не при ја тан осе ћај у очи ма.

Пазите, симптоми су у почетку једва приметни
Лечење је базирано на снижавању очног притиска како би
се спречило даље оштећење очног живца и самим тим пропадање вида. У те сврхе се користе капи и, по потреби, други
лекови. Ако пацијент не реагује на терапију, прибегава се
операцији. Одређене врсте глаукома могу се лечити ласерском интервенцијом. Ипак, глауком се не може у потпуности
излечити, али се може држати

Храна чува вид
Очувању вашег вида допринеће ис хра на за сно ва на на

МЕД ЈЕ ВАШ СА ВЕ ЗНИК
Ако имате глауком, народни лекари предлажу следећу терапију. Током месец дана сваке друге вечери пре спавања
стављајте по једну кафену кашичицу меда на оба ока. Након што одстоји десет минута, оперите очи млаком укуваном
камилицом (три кашике цвета прелијте литром кључале воде, па оставите да одстоји поклопљено два сата, процедите
и користите). После тога лезите да спавате.
Током трајања терапије сваког дана за ручак поједите
по два чешња белог лука, а за вечеру по четвртину главице црног лука. Пре спавања поједите једну до две накиселе јабуке.
под контролом, редовним узимањем терапије. Важно је нагласити да глауком не смете
занемаривати, јер ако се болест не лечи, за само неколико
година долази до трајног губитка вида.
Наше очи се развијају и старе заједно с нама. До четрдесете већина људи има одличан вид, а након тога полако
почињу проблеми, да би после
шездесете мало ко задржао око
соколово. Прве знаке очног
обољења, без обзира на то да

И СЛЕДЕЋЕ СРЕДЕ У ЦРВЕНОМ КРСТУ

Дајте крв – учините
свет бољим
Ако сте здрави, имате између
18 и 65 година и добру вољу да
учините нешто хумано и племенито, у Црвеном крсту имају сјајан предлог како да реализујете ту идеју. Сваке среде,
од 9 до 12 сати, у просторијама Црвеног крста, у Улици
Жарка Зрењанина 15, реализују се акције добровољног давалаштва крви и
ви сте добродошли.
Само једним давањем можете
спасти чак
три живота,
а уједно ћете помоћи да
крви у нашој земљи буде довољно за све.
Из Црвеног
крста поручују да на акцију не одете сами, већ да са собом поведете
некога кога волите и да заједно будете хероји. Када први
пут будете дали крв, сигурно
ћете то желети да поновите,

ли је реч о глаукому, катаракти, кратковидости или далековидости, понекад је тешко приметити, па се стога, уместо да
чекамо да се ствари закомпликују, саветује да превентивно
посетимо офталмолога једном
годишње или једном у годину
и по дана.

па стога подсећамо да између
два давања код мушкараца мора протећи најмање три месеца, а код жена најмање четири месеца.
Иначе, због законских измена, добровољни даваоци крви
од септембра прошле године
крв више не дају у Служби
трансфузије Опште болнице, већ сада тај хумани чин обављају у Црвеном крсту. За прикупљање крви
задужен је
војвођански Завод
за трансфузију.
Уколико и
вама среда,
27. март,
звучи као
одличан датум за хумане подухвате, онда тог дана, након
лаганог доручка, похрлите до
Црвеног крста и лепим гестом
допринесите томе да овај свет
буде боље место за живот.

намирницама богатим лутеином, омега 3 масним киселинама и витаминима А, Ц и Е.
Агруми, зелено лиснато поврће, шаргарепа, бели лук, ораси, масна риба и јаја стога треба да буду незаобилазан део
ваше трпезе.
Боровнице важе за најбољи
природни лек за здравље очију, па их уврстите у исхрану
кад год је могуће. Препоручује
се да ради јачања вида пијете
сок од боровнице, и то: пре доручка, ручка и вечере по један

децилитар чистог природног
сока, а након сваког од оброка
по два де ци ли тра со ка са

Ако се глауком не
лечи, за само неколико
година долази до
трајног губитка вида.
шећером и лимуновим соком.
Добро је пити и сок од наранџе или неког другог воћа богатог витаминима Ц и А.
Важно је и да заштитите очи:
избегавајте предуго седење пред
рачунаром, носите наочаре са
УВ заштитом, као и заштитну
опрему током спортских активности и руковања електричним апаратима, машинама и
хемикалијама. Имајте у виду
и то да лекови за депресију,
анксиозност, штитњачу и холестерол могу повећати ризик
од очних обољења.
Важно је да знате да рано
откривање може успорити или
зауставити развој већине очних болести. Стога немојте игнорисати симптоме и обратите се специјалисти ако имате
тегобе као што су проблеми са
читањем, слабији ноћни вид,
теже привикавање с таме на
светлост, замор очију, главобоље, појава двоструких слика, таласастих ивица или светлећих кругова или осећај притиска у оку.

ЛАНИНА КУХИЊИЦА
Пише: Лана Белић

Пита с пилетином
Састојци: 300 грама пилећег
белог меса, један црни лук, 150
грама броколија (или грашка,
шаргарепе, печурака и сл.), 250
грама лиснатог теста и једно јаје
за премазивање.
За бешамел умак: 25 г маслаца, кашика брашна, два децилитра пилеће супе, децилитар
млека, прстохват соли и бибера по укусу.
Припрема: Месо исеците на коцкице и посолите. На мало маслаца и уља пропржите сецкани лук. Додајте пилетину и све заједно кратко пржите док месо не омекша. Броколи кувајте у сланој води пет минута, а затим сједините с пилетином. Све пребаците у посуду у којој ће се пећи.
Направите бешамел умак: На мало маслаца пропржите кашику брашна. Полако сипајте пилећу супу (може и од коцкице) и мешајте да се не направе грудвице. На крају додајте млеко и кувајте
два-три минута да се умак згусне. Посолите и побиберите и измешајте са месом и поврћем. Растањите лиснато тесто и исеците „поклопац” тако да буде малкице већи од посуде за печење. Од остатка теста исеците неколико листића и тупом страном ножа направите зарезе. Пеците око 35 минута на 200 степени све док тесто лепо
не порумени. Послужите топло. 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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НАШИ СУГРАЂАНИ КОЈИ СУ УСПЕЛИ У СВЕТУ

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

ПАНЧЕВО НЕ ОПРАШТА УСПЕХ

„Изгубљено доба љубави
и снега” Џенифер Лам

Светски а наши! У
белом свету уважавају
их због стручности,
додељују им ордене и
признања, а ми смо
их питали да ли су и
у свом селу пророци

дуалитета”. За неке
грех, за неке путоказ.

Афористичарева
кожа памти

Панчево је одувек давало знамените људе, појединце који
су доприносили развоју културе, уметности и привреде
шире заједнице. И дан-данас
неки наши суграђани уживају
велики углед у свету. Једни су
у Паризу, Лондону, Токију... а
дру ги ов де, у на шем гра ду.
Можда их сваког дана срећете у пекари или на улици, а
да и нисте свесни да их у свету уважавају. Питали смо их
да ли Пан че во и Пан чев ци
умеју да признају успех... Или:
може ли се бити пророк у свом
селу?

Филип

Зоран Т. Поповић је
један од најпознатијих српских афористичара. Живи и ради у Панчеву. Објавио је девет збирки
афо ри за ма. До бит ник је десетина награ да на углед ним
Крумес фестивалима сатире
и хумора на Балкану, Панчево га је одликовало
Новембарском наградом града за 2011. годину, а четири
године касније за књигу „Даће бог, ако бог да” добио је
награду „Радоје Домановић”.
Победник је фестивала „Торино ин синтези” у Италији
2016. године и превођен је на
италијански, енглески, пољ-

карство за 2010. годину „Нађапати Кукац Петер”. Студијски је боравио у Паризу 1996.
и 2003. године. Његова дела
се данас налазе у многим збиркама у земљи и иностранству.
Своје слике често продаје у
добротворне сврхе, а посвећен је и раду с децом.
– Ценим добру вољу и интелигенцију људи око себе и многима се дивим. Својом уметношћу говорим о добрим карактеристикама људи и поднебља, волим нашу културу и традицију и мислим да би требало да се сви бар мало више њоме поносе. Цео свет је једно
село, информације су у сваком
моменту доступне свима и нимало се не осећам лоше ма где
живео. Важно је шта носиш у
себи, а не где си.

Фото: Anne Colliard

Фото: Весна Лалић

симовић. Након тога је провео годину дана на Конзерваторијуму за музику, драму и
плес у Антверпену. Поред виолине, у том граду је годину
да на сту ди рао и умет нич ку
фотографију на Академији лепих уметности. Свој живот поПут у Кину
светио је изучавању импровизације и њеној примени у саИван Смајловић је дипломивременом музичком изразу.
рани инжењер техноПоред извођења, бави се и комлогије и биотехничДиректорка у „Мајкрософту” по но ва њем и аран жи ра њем
ких наука. Освојио је
Тања Татомировић је у ком- музике. У последњих неколинаграду за метод копанији „Мајкрософт” дирек- ко година као стални члан најим се утврђује јесу
тор комуникација за регион ступа са џез и world music saли алкохолна пића
који обухвата двадесет чети- stavima „Shira U’tfila”, „Hot
оригинална или нари земље. Проглашена је за Club of Belgrade”, „Jasna Joviправљена од шећера.
ćević Sextet”, „MarСтручно се усавршаčelo & Napeti Quinвао на Хелсиншком
tet” i „Serbian Jazz
универзитету у ФинBre!”. Сарађивао је с
ској. Пронашао је номногим домаћим и
ву технологију за простра ним му зи ча ри изводњу високофрукма, ком по зи то ри ма
Зоран Т. Поповић тозног сирупа, који
и музичким састависе најчешће користи
ма из Србије, Аме- ски, руски, шпански, бугар- као заслађивач у производњи
ри ке, Изра е ла, Не - ски, ма ке дон ски, не мач ки, хране и пића. Његов проналамачке, Мађарске...
румун ски, сло ве нач ки и зак произвођачима ове супстан– Колико различи- баскијски.
це доноси огромне уштеде, а
тих ни воа успе ха
– Панчево је средина која прошле године био је званичима, толико је и раз- тешко прашта успех
Тања Татомировић ли чи тих ту ма че ња и у њој готово увек
истог. Ништа нисам пре о вла ђу је мен та једну од педесет најважнијих очекивао од околине, својим литет паланке. Зашто
особа у дигиталној телевизиј- послом се бавим искрено, це- – никоме није јасно,
ској делатности у Европи; на- лим својим бићем и ако је не- јер као град има веписала је књигу о радио-про- ко то препознао – супер! Ако лику културно-истопаганди за време фашизма у није, ником ништа...
ријску традицију. То
Италији, а недавно је по позиву
сам осетио на својој
примљена у Савет за комуни- Живот у паланци
ко жи, јер за мно ге
кације чувеног „Форбса”. Ма- Огњен Главонић је филмски сам са мо „по зна ти
стер-студије је завршила на редитељ из нашег града и ди- пан че вач ки афо ри ФПН, а три године доктор- ректор и један од оснивача стичар”, уместо „јеских студија на ФДУ, све у „Панчево филм фестивала”. дан од најбољих српБеограду.
Његови филмови су приказа- ских афористичара”
Иван Смајловић
– Постоји једна популарна ни и награђивани у Кану, Бер- или „бал кан ских”,
изрека: „Успех је као трудно- лину, Торонту, Ротердаму, Њу- што су рекле многе угледне но позван у Кину, да тамо инћа. Сви ти честитају, а нико
личности у региону. сталира своју опрему. Основао
не зна колико си секса морао
Ума њу је се успех! је фирму „SG Isotech”, а 2017.
да имаш да би дошао дотле”.
до био
Наравно, не раде то го ди не
Осим тог секса, који обично и
сви, али чини ми се је Медаљу за проналазаштво
није везан за место, ако си
да је то већински на- од Свет ске ор га ни за ци је
успешан ван граница свог грачин раз мишља ња у за зашти ту ин те лек ту ал не
да, у њему ће се људи према
граду. Срећом, има својине...
теби понашати на један од три
– Када сам се након десет
и људи који препоначина: или неће имати појго ди на вра тио у Пан че во и
знају вредности.
ма ко си и шта радиш; дивиће
основао фирму „SG Isotech”,
Свет је леп
се твојој каријери; или ће пренисам добио никакву помоћ,
вртати очима и коментарисаЕмил Сфера је сли- ни ти по др шку од ло кал них
ти „нека настави да буде пакар из Панчева. Ди- власти. Када боље размислим,
метна тамо где је била и до
пломирао је на Ака- нисам добио никакву подршку
сада”. Поред успешне приваОгњен Главонић де ми ји ли ков них ни од државе Србије иако је
тизације „Панчевца”, коју сам
уметности у Београ- ова тема којом се ја бавим
водила 2015. године, а сма- јорку, Сарајеву и на многим ду у класи професора Марије управо оно чиме они испирају
трам је успешном јер лист ни- другим фестивалима. Власник Драгојловић и Славољуба Чво- уста сваког дана обећавајући
је политички приватизован, је педесетак признања. До са- ровића пре двадесет пет го- боље тржишне услове и сманисам се много ангажовала у да је снимио филмове „Живан дина. Колективно излаже од њивање стопе сиве економије
Панчеву. По лепом памтим Пујић Џими” (2009), „Ритам 1990. године, а прву самостал- и заштиту легалних произвовреме с почетка века које сам гитара, пратећи вокал” (2010), ну изложбу имао је већ 1994. ђа ча и ре пу блич ког бу џе та.
као наставник провела у ОШ „Од пепела” (2012), „Живан
Про це ње на
це на
„Браца Петров” и ЕТШ „Ни- прави панк фестивал” (2014),
опреме коју „SG Isoкола Тесла”, и нешто кратко у „Дубина два” (2016) и „Терет”
tech” почиње да пра„Петрохемији”. Али нисам си- (2018).
ви јесте око два мигурна да град има слуха за љу– Пошто сте употребили баш
лиона евра по лабоде који нешто раде ван град- ту реч: пророк, цитирао бих
раторији, с потенциског атара. Можда би могли Радомира Константиновића,
јалом посла од преда нас ангажују да про боно који је у последњем објављеко 1.500 лабораторидопринесемо граду, свако у ном запису за живота рекао
ја у свету! То је брусвојој области. Ево, спремна да се пророк може бити „само
то вредност профисам да одржавам тренинге из у безизгледном свету... само у
та од око три милиобласти комуникација, а могу свету у коме нема наде ни за
јарде евра. На друи да засучем рукаве и укљу- најмању промену. А то је свет
гом месту би ме вучим се у акцију чишћења Пан- о коме сања, коме тежи дух
кли за рукав да ме
чева, којем тако нешто заиста паланке, утолико више што тај
задрже, а за то вреЕмил
Сфера
треба. Кад год сам ту...
свет очитије не постоји. То је
ме овде код нас је
свет колективитета који не тр- године у нашој Галерији са- мантра „нека не прича много
Препознат у свету
пи никакво, па ни најмање од- времене уметности. После то- и нека не таласа превише”.
Филип Крумес је рођен у му- ступање од њега. Свет за који га имао је још шездесет пет Гледано из те перспективе, не
зичкој породици, а дипломи- је грех свака демонстрација самосталних изложби. Добит- могу да разлучим шта је село
рао је виолину на Факултету индивидуалитета, а самим тим ник је двеју награда Октобар- где бих био пророк – Панчево
музичке уметности у Београ- и сваки покушај критичког ми- ског салона у Панчеву, као и или Република Србија!
ду, у класи проф. Јасне Мак- шљења кога нема без индиви- војвођанског признања за слиМирјана Марић

Са шеснаест година Наталија
Гончарова је запањујуће лепа и
интелектуално
знатижељна. Док
она налази радост
у француским романима и руској
поезији, њена породица брине о
изгледима за њену удају. Већ на
свом првом балу
у родној Москви
она ће привући
пажњу најславнијег руског бунтовног песника
Александра Пушкина. Очарана на први поглед, Наталија

је већ одани читалац Пушкиновог романа у стиховима „Евгеније Оњегин”, који
Пушкин објављује у наставцима.
Следи удварање,
а убрзо и брак –
пун страсти и усхићења, али и
разорне љубоморе. Кад зли дворски језици доведу до двобоја у
којем Пушкин
гине, она ће бити оптужена за настанак интриге у којој је песник бранио
њену част.

Два читаоца који до среде, 27. марта, у 12 сати, СМС-ом на број
1201 пошаљу најдуховитији одговор на питање: „Колико често
се сећате неких изгубљених љубави?”, наградићемо по једним
примерком књиге „Изгубљено доба љубави и снега” Џенифер
Лам. 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

„Непоправљиви
романтик” Френкa Талисa
Го то во је
немогуће
раз ми шља ти о животу
без љубави.
Јер какав би
жи вот био
ка да се не
би вртео око
љубави? Када не бисмо
про на ла зи ли љу бав,
били вољени и волели
дру ге?
А
опет, љубави ретко прилазимо на интелектуалном нивоу. Сви смо
искусили заљубљивање, али
се нисмо запитали како оно
функционише.

Опсесивне мисли, промене расположења, несани ца, гу би так
апетита – све су
то само неке од
фаталних последица заљубљености. Изрази попут „волим те до
лудила” или „лудо заљубљен” можда ни су са мо
једноставне метафоре, већ наговештавају турбулентно психичко
стање које погађа многе. Јер
ко се није понашао будаласто
– или, у најмању руку, крајње
нео бич но – кад је био
заљубљен?

Два читаоца који до среде, 27. марта, у 12 сати, СМС-ом на број
1201 пошаљу најдуховитији одговор на питање: „Шта за вас
значи фраза непоправљиви романтик?”, наградићемо по једним
примерком књиге „Непоправљиви романтик” Френкa Талисa.
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

Чувајте носеве
У прошлом броју нашег листа питали смо вас на шта
помислите кад се помене Италија. „Панчевац” и издавачка
ку ћа „Вул кан из да ва штво”
припремили су по један примерак књиге „Ђакомо Казанова” Матеа Струкула за два
наша читаоца или читатељке
који су најкреативније одговорили на то питање.
Награђени су читаоци који
су послали следеће СМС-ове:
„На једину чизму на Земљи
коју је можда баш Казанова
изгубио бежећи од љутитих
мужева.” 063/8434...
„Италија је помало и Сицилија, Цезарови потомци, али
и последњи круг у Монци. Италија, то је увек најбржи ’ферари’, али и ’Црвена звезда’ и
незаборавни Бари.” 060/0270...
Награде се могу преузети у
књижари „Вулкан” у „Авив
парку”.
Издавачка кућа „Лагуна”
наградиће два аутора најкреативнијих одговора на питање ко ли ко су дру штве не

мреже промениле њихов живот. Они ће освојити по један
примерак књиге „Сајбер психологија” Катарине Кацер.
То издање моћи ће да у
књижари „Исидора Секулић”
у „Авив парку”, од наредног
уторка, преузму аутори следећих одговора:
„Промениле су ми живот
набоље, пошто сам захваљујући ’Фејсбуку’ провалила да
ме дечко вара и оставила скота. Спа сла сам се бе де.”
064/5290...
„Друштвене мреже су другима олакшале забадање носева у мој живот, што је донело
непријатне промене најпре
мени, а донеће и њима кад
полудим, па те исте носеве
поразбијам.” 064/2555...
С добитницима ћемо контак ти ра ти на ред них да на,
како бисмо њихове податке
проследили спонзорима. Нова наградна питања потражите на страницама овог броја
„Панчевца”.
Д. К.
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ПРЕОБРАЖЕНСКА ЦРКВА

НАШ ГОСТ: МИРОСЛАВ ЖУЖИЋ, ГЛУМАЦ

Бисер архитектуре

ПАНЧЕВО МОРА ДА СЕ ВОЛИ

Преображенска црква је један од неколико најдоминантнијих и најлепших културних
споменика у Панчеву, како
због своје висине (преко 45
метара), тако и због византијског архитектонског стила у којем је саграђена, по
узору на цркве из доба династије Немањића.
Има богату историју, која
почиње далеке 1878. године,
када је њена градња завршена. Њену унутрашњост красе
изузетно старе и вредне фреске, као и један од најлепших иконостаса у Србији. У
периоду од 1905. до 1911. године осликавао га је наш познати сликар Урош Предић.
Данас је та црква под заштитом државе и важи за културно-историјски споменик
од изузетног значаја. У њој се
више од сто година организују богослужења.

У Храму Светог Преображења господњег, како се ова
црква такође зове, постоји
библиотека од 15.000 књига,
од којих је 2.500 на немачком и латинском језику. Најстарије издање које се ту чува, јесте Књига крштених из
1782. године.
Одлуци да се гради Преображенска црква, претходила су опречна мишљења, која
су се могла видети у тадашњем „Панчевцу”. Иницијатор полемике на ову тему поста вио је пи та ње да ли је
оправдано зидати цркву ако
се узме у обзир да постоји
много других ствари за које
је новац потребнији. Преовладало је мишљење да је
Панчеву ипак потребан овај
верски објекат.

У оквиру њене реконструкције која је обављена 2009.
године, кров цркве је прекривен бакром. Прошле године,
1е саопштено да ће републичке институције и градска власт
интензивирати обнову Преображенске цркве, с обзиром
на то да је она културни споменик од велике важности.
У оквиру обнове Преображенске цркве рестауриран је и
позлаћени крст. Када је тај посао завршен, крст је поново
спуштен на постоље на коме је
годинама стајао, а пре тога се
десило нешто несвакидашње.
Током спуштања крста с висине од преко 45 метара указало се кружно постоље које
га је носило – изрешетано мецима. Крајем Другог светског
рата, 1944. године, на територији Горњег града, где се
налази Преображенска црква,
сукобили су се партизани и

Црвена армија с немачком
војском. Зна се да су у цркви
били нацистички војници, па
се због тога претпоставља да
је неко од учесника борби за
ослобођење Панчева пуцао у
правцу звоника и крста.
– Ако су наши преци могли давно да саграде овакву
светињу у неупоредиво тежим
економским и политичким
условима, онда ми данас морамо да је сачувамо, одржимо и бар мало улепшамо –
изјавио је протојереј Стојче
Цветковски, старешина Преображенске цркве.
Његове речи опомињу да
морамо бити свесни тога да у
нашем граду постоји културни, историјски и уметнички
драгуљ који мора да буде сачуван за будућност.
М. Г.

IN ME MO RI AM

Миомир Миша Анђић
После краће болести, у 82. години живота, 3. марта ове године
преминуо је наш суграђанин Миомир Миша Анђић.
Рођен је 20. фебруара 1937. године у Белој Цркви. Након што
је дипломирао на Правном факултету у Београду, у родмом
граду је започео своју правничку
каријеру као судија за прекршаје. Потом је у Панчево радио у
среској управи, а затим је именован најпре за заменика секретара, а потом за секретара општине Панчево.
Значајно место у његовој каријери заузима именовање
за помоћника савезног секретара (министра) за унутрашње послове СФРЈ. По истеку мандата на тој функцији
враћа се у Панчево, где у периоду убрзаног развоја града
обавља руководеће послове у стамбено-комуналној и грађевинској делатности. Био је први секретар СИЗ-а за
стамбено-комуналну област, организације која је усмеравала, координирала и финансирала развој градске инфраструктуре. У периоду најинтензивније стамбене изградње био је на дужности генералног директора Грађевинског комбината „Конструктор”, који је тада, при пуној
запослености, запошљавао око 1.800 радника.
Миша Анђић се одликовао врхунским познавањем нашег правног система. Колеге и сарадници упознали су и
памтиће Мишу Анђића као изузетно одмереног, скромног, ненаметљивог и неразметљивог човека, који свој ауторитет није заснивао на функцији коју је обављао, већ
на знању и другим личним квалитетима.
Сахрањен је 11. марта на Старом православном гробљу
у Панчеву.
М. Пауновић

Тешко да постоји и једна особа у Панчеву за коју иза надимка Жуле не стоји наш чувени глумац Мирослав Жужић.
Он је „наш” и сви му се Панчевци на улици јављају чак и
ако се нису формално упознали с њим. Рођен 1945. године
„у граду надомак забаченог града Београда”, како он каже, почео је да глуми у панчевачком
„Атељеу младих” са шеснаест
година, а диплому на Позоришној академији стекао је 1970.
Био је стипендиста Београдског драмског позоришта, члан
Позоришта на Теразијама, стални члан „Атељеа 212”, хонорар ни члан Ју го сло вен ског
драмског позоришта и Позориштанца „Пуж”. Добитник је
престижних награда, а и данданас памти награду за најбољег глумца аматера на свету у
Монте Карлу када је играо пред
Грејс Кели.
ПАНЧЕВАЦ: С обзиром на
предстојећу стопедесетогодишњицу „Панчевца” и на чињеницу да сте и ви сарађивали у
њему, каква су ваша прва сећања на наш лист?
МИРОСЛАВ ЖУЖИЋ: У првом полугодишту другог разреда Основне школе „Вук Кара џић”, ко ја се на ла зи ла у
бли зи ни Ста кла ре и где су
ишла сва деца из моје Тополе, добили смо задатак од учитељице Бојане Адамовић, зване „тетка Бојана”, да продамо по десет бројева првог бро-

Црњански ми је
рекао да никада
нико није говорио
његову „Апотеозу”
као што сам ја.
ја „Панчевца”. То је било 1952.
године, када је он обновљен
после рата. Мој други сусрет
је био 1958. године, када сам
се у листу појавио на фотогра фи ји „Мла ди у Пан че ву
играју шах”. Ја нисам играо,
само сам стајао са стране, а
трећи пут, 1961. године, већ
је било озбиљније: почео сам
да играм у „Атељеу младих”,
а редитељ Миша Николић, тада студент драматургије, предложио ми је да пишем приче
из Тополе. Написао сам их
петнаестак... Касније сам, од
1991. до 2000. године, имао
колумну под називом „Жулетово ћоше”, с више од триста
при чи ца о Пан чев ци ма. Из
то га је на ста ла књи га „Као
снегови лањски”, која је продата за два дана...
l Кад сте се први пут сусрели с глумом?
– Позоришну каријеру сам
започео код „тетка Бојане” у
другом основне, када ми је, иако сам био осредњи ђак, поверила да говорим „Циганин хвали свога коња”. То је био мој
први излазак на јавну сцену.
Други је био 1957. године, у
седмом разреду, кад сам играо
Мику писара у „Аналфабети”.
То је било у нашем Народном
позоришту... На наговор Мише Николића отишао сам на
пријемни за „Атеље младих”
1961. године. Примљен сам и
одмах сам заиграо код Микија
Милановића у представи „Матуранти”, која је прославила
„Ате ље”... Ме ђу тим, по сле
основне, отац ме је уписао у
Техничку школу. Он је био ковач у „Утви” и желео је да му
син постигне нешто мало више у животу. Ја се нисам проналазио у томе, па сам после
две године, уместо на поправни из Термодинамике и механике, отишао на пријемни за
глуму. Од нас триста осамна-

Мирослав Жужић
ест примљено је тринаесторо.
То је било 1963...
l Како сте се осећали када
сте сазнали да сте примљени
на глуму?
– Сваки човек у животу има
четрнаест дана које памти! Један од тих мојих срећних четрнаест дана био је 8. септембар 1963. године, када ми је на
Корзоу у пола седам увече Ђорђе Зојкић, већ студент треће
године Позоришне академије,
рекао да сам примљен! Рекао
је: „Видео сам те на табли на
списку примљених, под бројем
тринаест си...” То је јако значајна реченица у мом животу.
l Која вас сећања вежу за
наступе у Панчеву?
– Мој најблиставији тренутак у нашем граду је најлепше
књижевно вече које је икада
одржано, када сам ја био главна звезда, а учесник Милош
Црњански. Рекао ми је да никада нико није говорио његову
„Апо те о зу” као што сам ја.
Имам око триста сведока за то!
То је било 1970. године, ја сам
већ био свршени студент.
l С којим сте се Панчевцима дружили и колико вам је то
значило?
– Кумовао сам с Миком Антићем. Децу сам му крштавао

ком Коцкицом, Љубом Мољцем... Мој први филм је био
такође и први филм Драгана
Николића, играо сам с највећим глумцима у овој земљи.
Глумио сам у серијама седамдесетих с Драганом Зарићем,
Мијом Алексићем и Чкаљом.
l Колико вам је значило то
што сте баш из Панчева?
– У ове моје седамдесет четири године никада у животу
нисам преспавао у Београду.
Ако увече останем касно на
Академији или у граду, чекао
сам први јутарњи воз за Панчево у 5.10, онај што га је возио чика Урош, с парњачом...,
јер сам толико Панчево држао
испред свега. Становао сам дуго, док сам студирао, као самац, са Стојаном Ристићем Нероном. Он је аматерски глумио у „Атељеу”... Он ми је давао паре, јер се први запослио,
као диспечер у аутотранспортном предузећу. То је било витешки, а ја сам му се касније
одужио и узимао га да глуми у
свим мојим пројектима.
l Били сте велики пријатељ
с директором Културног центра Зораном Ротаром?
– Ми смо били и више него
браћа и кумови. Добили смо и
прву награду на Радио Панче-

Славко Павлов, Милош Николић, Жужић и Црњански
и сестру сам му венчао. Бата
Илкић Бирта био је мој духовни учитељ. Од њега сам први
пут чуо за кнеза Мишкина, за
Достојевског. Он је веома утицао на мене. Такође, мој професор др Драгољуб Влатковић,
најбољи познавалац Нушића и
Боре Станковића. Затим Божа
Божичковић, професор српскохрватског у Техничкој школи,
који је био један од оснивача
„Атељеа младих”... Али на мене је највећи утицај имао глумац Милан Ајваз.
l С ким сте све од наших
познатих глумаца радили?
– Имао сам срећу да на студијама будем у класи госпође
Љиљане Крстић, велике српске глумице. Са мном су били
Танасије Таса Узуновић, Гојко
Шантић и Богољуб Петровић...
Две године сам паузирао, па
сам наставио са Светланом Бојковић, Петром Краљем, Бран-

ву за за јед нич ку еми си ју
„Панчево које смо заборавили”. Из ње су настали наши
„Вандрокаши”. Та представа је
играна сто седамдесет два пута, што се никада ни пре ни
касније у историји Панчева није десило. Имали смо путујуће
позориште које се звало исто
као представа. Гостовали смо
по целој бившој Југославији, а
и представљали смо Панчево
на једном од првих сусрета професионалних позоришта у Суботици, 1982. године. Зоран
Ротар је тада проглашен за најбољег глумца у Војводини, на
чему сам му много завидео. Један од најболнијих тренутака
у мом животу је када нас је пре
неколико месеци напустио.
l Какво је то Панчево које
смо заборавили?
– Панчево је имало своје професионално луткарско позориште које је држао брачни пар

Корбунов, Руси. Гимназијалац
Мика Антић је целих пет година тамо радио као глумац,
декоратер и све остало. Они су
1952. године отишли у Париз...
Панчево је имало своје професионално позориште од 1942.
до 1956, када су га на прљав и
гнусан начин укинули. У том
позоришту је играла плејада
великих глумаца, међу осталима и Северин Бјелић. Панчево
је и град песника. Први неприкосновени Панчевац који је
икада овде живео био је прота
Васа Живковић. Он је шест година пре Бранка Радичевића
писао Вуковим језиком.
l Значајно је поменути и вашу дивну љубавну причу са академ ском сли кар ком На дом
Оњин Жужић, која траје пола
века.
– Ми смо становали једно
другом иза ћошка. Знамо се
од једанаесте године. Ја сам
се из Тополе преселио у Горњи крај. Врло брзо сам спазио
ситну девојчицу која тегли хармонику... Ишла је у музичку
школу. Милион пута сам хтео
да јој помогнем. Од тада је трајало моје заљубљивање у њу.
Презирала ме је што сам био

У ове моје седамдесет
четири године
никада у животу
нисам преспавао
у Београду.
веома рђав ђак и што сам пропао у Техничкој школи. Тек
када сам уписао Позоришну
академију, почели смо да се
гледамо, а званично се забављамо од 1964. То траје педесет година.
l На шта сте највише поносни до сада?
– Највише сам поносан на
моју љубав према Панчевцима. И најнесрећнији сам када
одлазе здрави умом Панчевци.
Многе смо изгубили. Ја Панчево искрено носим у срцу. Али
колико сам само пута био озлојеђен на овај град! Овде се десило и много ружних ствари.
Панчево је град где су керови
појели човека, извесног господина Думу. Овде су на гробљу
били први стрељачки водови.
Имали смо логор у Свилари.
Панчево је град ружних ствари, али Панчево није за џабе
прозвано Српском Спартом. У
Панчеву је двадесет четири године живео један Илија Милосављевић Коларац. Овде је ковао новац и слао у Београд да
се направи најлепши и најчувенији културни центар – Коларчева задужбина. Две године код нас је живео и Јован Јовановић Змај. Овде је завршио
своје „Ђулиће” и започео „Ђулиће увеоке”, јер му је жена
умрла у Улици Жарка Зрењанина. Овде је Јован Павловић
покренуо лист „Панчевац”. У
Панчеву је живео прота Васа
Живковић, па Мирослав Антић, затим песник Милан Ћурчин, који је творац српске модерне поезије. То је Панчево
које обожавам. Кад год улазим
у наш град, кад ноћу дођем с
представе, а играо сам и за време бомбардовања као члан „Атељеа”, ја увек задрхтим. Видим
с једне стране Преображенску
цркву, с друге стране Светоуспенски храм и Католичку цркву. Увек ми срце некако мало
задрхти кад прелазим Тамиш.
Увек када уђем у то Панчево,
ма колико га грдили и ружили
да је смрадно, ја сам ту стекао
своје прве љубави и најбоље
пријатеље и сахранио своје најближе.
Мирјана Марић

СЕЛО

Петак, 22. март 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

Препоручујем традиционалну производњу
свињских прерађевина, чију продају закон допушта.
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Мр Драган Ромић, саветодавац из Института „Тамиш”

ПРОИЗВОДЊА СВИЊА ИСТОВРЕМЕНО РАСТЕ И ОПАДА!?

САМО ВЕЛИКИ, МАЛИ НИ ЗА ПАШТЕТУ
Број товљеника ипак
у порасту

Банатски Брестовац: Радови
на изградњи паркинга код
фудбалског игралишта започети су ископавањем земље.

Ишчезава узгој по
домаћинствима
„Панчевац” је у претходном
броју пи сао о опасно сти од
афричке куге (дијагностикована близу наше границе с Румунијом), болести која убија
свиње.
Од ње страдају дивље, али и
питоме јединке, па није згорег
сагледати ситуацију на нашим
просторима у вези са овом врстом сточарства.

Наставници и ученици основне школе отпутовали су 20.
марта у Видем код Птуја, на
дан братске школе.

Понека крмача ту и тамо
Стручњак за ту област, мр Драган Ромић из Института „Тамиш”, чија служба покрива Панчево и три суседне јужнобанатске општине, каже да у свињарству има позитивних помака.
– Пратимо само приплодне
животиње, то јест крмаче и назимице, чији је број увећан у
последње три-четири године,
што је изненађујуће с обзиром
на то да се о свињарству говори
као о непрофитној делатности.
Индикативно је да je 2000. године у такозваној индустријској
производњи било око 6.300 крмача, а седам-осам година касније спали смо на фарму „Старог Тамиша”, с нешто преко хиљаду триста јединки, што је последица интензивног гашења
великих комбината. Међутим,
у овом тренутку под контролом
имамо око 4.400 животиња, с
тим што очекујемо активирање
још једне фарме са око хиљаду
свиња – наводи Ромић.
Упадљиво је да се пораст односи само на велике фарме, то
јест системе који имају заокружену производњу – од това до
кланице и прерађевина.
– Проблем је што не долази
до опо рав ка ма лих фар ми.
Сведоци смо да је Министарство пољопривреде у озбиљној
мери помагало говедарство и
сточарство, али у исто време
мало тога је урађено за свињарство. Опција је и израда
традиционалних производа, попут домаће кобасице, шунке,
кулена, који би били пласирани продајом у оквиру законски дозвољене „кућне радиности”. Процедура регистрације

Месне актуелности

Цеснакови се сналазе у сточарству
таквог газдинства углавном се
своди на обезбеђивање ветеринарско-санитарних услова, као
што важи за продају сира. Томе у прилог говори тражња оваквих производа на протеклој
„Сланинијади” – истиче стручњак са Института „Тамиш”.

Потребна велика улагања
Што се тиче исплативости производње товљеника, он каже да
никад није било могуће урадити прецизну калкулацију, али
да постоје нека општа начела.
– Углавном се по килограму
товљеника може зарадити десетак динара. Расходи су тешко сагледиви: храна вуче око
седамдесет одсто улагања, а ту
су и струја, лечење, уклањање
отпадних вода; о уложеном личном раду да и не причамо. Било би веома пожељно да произвођач има сопствени узгој
соје. Просечно тражени „стокилаш” поједе око 260 килограма хране, а у зависности од
генетике, период това је око
170 дана. Препоручују се расе
као што су шведски, па и дански ландрас и велики јоркшир,
затим и дурок и хемпшир, док
је исплативост узгоја мангулице илузија. Мој савет је и да се
не оставља крмача која праси
мање од дванаест прасића. Велике фарме све прерађују, док

од малих газдинстава махом
накупци купују товљенике. А
када би, рецимо, правили паштету, зарадили би пет пута
више – саветује Ромић.

таста и сина, дошао до десет
крмача, стотинак товљеника и
три вепра. Притом сам уредио простор, који има хранилице и вентилаторе. Газдин-

ЗА РА ДА – ХИ ЉА ДАР КА!?
– Укупно можемо да зарадимо око хиљаду динара по товљенику. Све зависи од продајне цене, која је у просеку око
150 динара по килограму живе ваге, а сада је пала на свега 125–130. Повољност је то што смо прошле године од државе добили субвенцију од по хиљаду динара по свињи
предатој на клање, тежине од најмање деведесет килограма, у шта, признајем, нисам веровао – каже Јанко Цеснак
из Војловице.
Како ствари стоје, у окружењу готово да нема озбиљних малих произвођача; по сеоским домаћинствима нађу се
по две-три крмаче, а процена
је да свака десета кућа има по
једну.

Добар пример у Војловици
Један од ретких који успевају
да се снађу на овом турбулентном тржишту и имају довољно
своје хране, јесте Јанко Цеснак
(42) из Војловице. Он већ дуго
ради у месари „Плави Дунав”,
а узгој товљеника започео је
1999. године, јер је тој фирми
могао да пласира произведено.
– Почео сам од десет праси ћа, а са да сам, уз по моћ

ство нам је повезано са Институтом „Тамиш”, чији стручњаци прате услове наше производње: мере меснатост и количину потрошене хране, ваде крв за узорке... Производимо и храну на својих десет и
исто толико закупљених ланаца, а на наш кукуруз додајемо
неопходне компоненте у исхрани – базе, соју, витамине,
премиксе... Нажалост, фали
нам још земље, до које не можемо доћи због „великих” –
јада се Цеснак.
Иако ови вредни Војловчани морају да докупљују храну,
ипак успевају да послују у благом плусу. Не рачунајући рад,
наравно...

Банатско Ново Село: Капела
на гробљу је у среду, 20. марта, прикључена на електричну енергију. Прошле недеље
посађено је хиљаду триста
младица украсне јапанске трешње, које је донирала Ивана
Крга, власница новосељанског
расадника.
До ло во: Удру же ње ви на ра
одржало је своју скупштину у
не де љу, 17. мар та. Ме сна
скупштина усвојила је план
јавних набавки у среду, 20.
марта, а сутрадан је обележен дан школе у великој сали Дома културе. Смотра овнова у организацији Удружења овчара биће одржана у суботу, 23. марта, од 10 сати, у
дворишту Месне заједнице.
Глогоњ: У заједничкој акцији
Месне заједнице и комуналног предузећа у четвртак, 14.
марта, комплетно је очишћен
спортски комплекс. У току су
завршни радови на кречењу
Дома културе, у којем је Удружење жена „Глогоњке” одржало годишњу скупштину у
суботу, 16. марта. Добровољно ватрогасно друштво истог
дана је на изузетно јаком интернационалном куп-такмичењу у Старој Моравици (општина Бачка Топола) освојило два четврта места.
Иваново: Дан школе „Моша
Пијаде” обележен je у суботу,
16. марта, приредбом у препуној сали Дома културе, којој је, поред осталих, присуствовао и амбасадор Бугарске.

Том приликом премијерно је
изведена химна Иванова у интерпретацији хора ученика и
наставника. Истог дана почели су радови на постављању
тартана на школском спортском игралишту.
Јабука: Председник локалног
удружења пољопривредника
Марко Шкрбић донирао је
прихрану за траву на терену
фудбалског стадиона, на којем су, уз помоћ Месне заједнице, постављени рефлектори. Дечје игралиште у насељу
Беље биће ускоро обогаћено
новим елементима.
Качарево: Радници комуналног предузећа посадили су двеста шездесет младица сибирског бреста у централном парку и на улазу у место, на почетку Улице 4. октобра, као и
педесет храстова у Пролетерској улици и околини. Завршена је израда новог аутобуског стајалишта у Новом насељу, где је постављена и обновљена „печурка”. За ученике трећег и четвртог разреда у
среду, 20. марта, уприличена
је представа у Дому омладине, а Дом културе обележава
почетак пролећа у четвртак,
21. марта, од 18 сати, у Дому
омладине, концертом Стане
Крстајић и Милене Станишић
под називом „Цветне пахуље”.
Омољица: Фирма „Еко-мабер”
започела је рашчишћавање сеоске депоније. Скупштина Месне заједнице именовала је
Бранку Стојичић за новог техничког секретара. УСР „Шаран” заказао је редовну годишњу скупштину за 31. март.
Старчево: Руски бенд „The
Dead President”, као и састави „Укратко Штеф” и „Хидроген” наступили су у четвртак, 14. марта, у ККК-у.
Сутрадан је у галерији „Боем” одржана промоција књиге
„Ти си један од нас”. Књижевно вече Тамаре Лујак биће одржано у четвртак, 21.
марта, од 19 сати, у ККК-у,
када ће помоћу видео-пројектора бити приказана њена
путописна прича.

ОДРЖАН КОНЦЕРТ ФОЛКЛОРА У НОВОМ СЕЛУ

АПЕЛ ВОЋАРИМА ДА ПРИПАЗЕ ПРИЛИКОМ ПРСКАЊА БИЉАКА

ДАК за мајке

Месец заштите пчела
По одлуци Савеза пчеларских
организација Србије (СПОС)
март је проглашен за месец заштите пчела, у шта су укључени сви они који се баве производњом меда, пољопривредом,
заштитом животне средине или
из било ког другог разлога дебатују на задату тему путем интернета или на округлим столовима. Кампања је покренута
с намером да се спречи све
упадљивије смањење ових племенитих инсеката пре свега
због не а де кват не упо тре бе
пестицида.
С тим у вези треба истаћи да
је можда и најбољи доказ да је
једна средина довољно добра
за човека то што у њој живе
пчеле, које могу да опстану само у здравом и чистом окружењу. С друге стране, без њих
би, према мишљењу многих
стручњака, нестала квалитетна и здрава храна.
Представници СПОС-а наводе да до тровања пчела најчешће долази услед праксе запрашивања крпеља и комараца из ваздуха или прекомерне употребе пестицида у пољопривреди, од којих је добар део недозвољен и купљен
на црно. Све наведене окол-

Пчелари и воћари морају заједно
ности довеле су до видног смањења броја пчела, па су, рецимо, у појединим америчким областима проглашене за
угрожену врсту, док је неретка појава у Кини да су људи
принуђени да ручно обављају
опра ши ва ње. Иа ко је про изводња меда солидан извозни потенцијал, у Србији је
последњих го ди на го то во
преполовљена.
Председник Удружења пчелара Подружница Панчево, Војкан Милутиновић, каже да велики проблем ствара прекомерна употреба неоникотиноида у третирању пре свега сунцокрета и кукуруза.

– Ми, пчелари, имамо разумевања за потребе ратара, али
треба избегавати инсектициде,
а третирање вршити у што ранијим јутарњим или што каснијим вечерњим сатима. На
срећу, нисмо имали нека катастрофална тровања. Иначе,
велике незгоде догађају се и
када нису ударне пчелиње паше, рецимо при цветању грашка или мака, такође као последица абнормалног третирања – каже Милутиновић.
Секретар другог по јачини у
Панчеву – Друштва пчелара
Старчево, Стеван Петровић, у
склопу те акције по свом месту
је лепио флајере, добијене од

СПОС-а и Савеза пчеларских
организација Војводине, на којима пише колико је важно сачувати пчеле. Апелује се и да
се, рецимо, када оне опрашују
воће, повећава родност. Тако
малина рађа и до 80 одсто више, шљива – 72, вишња – 67,
јагода – 55, а крушке и јабука
иду преко 30 одсто.
– Овим се скреће пажња да
се не прска воће у цвету и да
се на тај начин сачувају опрашивачи, то јест пчеле. Притом,
постоји и Закон о средствима
за заштиту биља, који прописује казне за неодговорне узгајиваче. Тај износ за физичка
лица иде од 35.000 до 50.000
ди на ра, за пред у зет ни ке од
300.000 до 500.000, а за правна лица од 500.000 до милион
динара. Када је реч о нашем
крају, иако ништа није доказано, било је случајева страдања
пчела у време третирања сунцокрета и кукуруза, а појединци су се жалили и на тровање
на репици – истиче Петровић.
Напослетку, он додаје да су
пчелари и воћари на истом задатку, па су се заједно нашли
на предавању о заштити биља
одржаном у среду, 20. марта, у
Старчеву.

Културно-уметничко друштво
ДАК из Новог Села већ годинама вредно ради на промоцији румунске традиције, али
негује и српску, па и фолклор
других нација. Тридесетак његових чланова, то јест деце узраста од четири до дванаест
година, подељено је у две секције – фолклорну и хорску.
Они су недавно у Дому културе већ седми пут заредом
приредили концерт поводом
празника жена, када су приказали нове кореографије србијанских, влашких и румунских
игара, док су солисткиње Теодора и Кристина Мик, Анастасија Ардељан, Александра Бирђан и Катарина Бугарин отпевале неколико песама на српском и румунском језику за

мајке, које су напослетку добиле и по цвет. Вече су употпуниле певачка група Дома културе и балерине из „Пируете”.
Према речима председника ДАК-а и кореографа Данијеле Петровић, и овај догађај послужиће им као добра
припрема за смотре, попут
општинске у Панчеву, манифестација у Београду и Сенти или дечјих фестивала у Долову и Темишвару, на којима
су чланови новосељанског друштва често побеђивали.

Страну припремио

Јордан
Филиповић
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КУЛТУРА
Културни телекс

Музика
Петак, 22. март, 20 сати, дворана Културног центра: концерт
браће Теофиловић и Мирослава Тадића.
Петак, 22. март, 21 сат, дворана „Аполо” Дома омладине:
концерт састава „Irish Stew” и „Укратко Штеф”.
Субота, 23. март, 22 сата, дворана „Аполо” Дома омладине:
концерт састава „Black – Metallica Tribute Band”.
Среда и четвртак, 27. и 28. март, 18 сати, Музичка школа
„Јован Бандур”: концерт ђака који ће наступити на Републичком такмичењу у Београду.

Петак, 22. март 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

ФЕСТИВАЛ ПОДВОДНОГ ФИЛМА И ФОТОГРАФИЈЕ

ИЗЛЕТ У ЧУДЕСНИ ВОДЕНИ СВЕТ

Представе
Субота, 23. март, 12 сати, дворана Културног центра: представа за децу „Кућа бројева”.
Уторак, 26. март, 19.30, дворана Културног центра: представа „Петријин венац”.

Изложбе
Понедељак, 25. март, 19 сати, Галерија савремене уметности: изложба радова из фонда Галерије савремене уметности.
Уторак, 26. март, 19 сати, фоаје Културног центра: отварање
изложбе „Мој свет” Тине Лепосавић.

Тематски програм
Четвртак, 21. март, 19 сати, Градска библиотека: отварање
изложбе „Дучић у дипломатији”.
Недеља, 24. март, 20.04, галерија Историјског архива: отварање изложбе фотографија Зорана Јовановића Мачка и Живојина Милановића и пројекција филмова „НАТО
бомбардовање 1999”.
Уторак, 26. март, 19 сати, Градска библиотека: међународна
премијера филма „Доњецка Вратарница”.
Среда, 27. март, 12 сати, дворана Културног центра: школско
такмичење ученика Балетске школе „Димитрије Парлић”.

МОЈ

избор

МОЈ

Горки талог искуства
Јелена Вучковски,
професорка српског језика
КЊИГА: Не умем да објасним
када и зашто ме је читање
привукло. Сећам се да сам у
основној школи насумично
узимала књиге из библиотека: градске, сеоске, школске,
кућне. Штива сам бирала према изгледу корица, допадљивости наслова, аутору чије сам
име негде чула (школске лектире се нису рачунале). Моје
читалачко лутање прекинуо
је сусрет са збирком прича
„Рани јади” Данила Киша.
Средњошколска опчињеност
делима (и ликом) овог писца
прерасла је у изучавање Кишовог стваралаштва. Књига
која је на мене оставила нарочит дојам не спада у домен
белетристике, мада јој препознатљиве кишовске поетичности не мањка. Реч је о књизи разговора „Горки талог искуства”. Кишова проницљива запажања о савременицима, различитим друштвеним
појавама, литерарним проблемима и традицији помогла су ми да разумем дела самог писца, књижевност, живот, људе. Док читам, Киша
доживљавам као свог саговорника. И истомишљеника.
Нарочито када каже: „Ја волим отменост књиге, јер она,
по правилу, доспева у праве
руке, а избор је бесконачан .
ФИЛМ: Не мам оми ље ни
филмски жанр. Немам омиљени филм. Нисам филмофил. Ипак, после Сајма књига најважнији догађај за мене је „Фест”. Критеријуми за
избор филмова су следећи:
„Анђелине препоруке”, остварења приказана на фестивалима у Берлину, Кану и Венецији, припадност неамеричкој (понекад и неевропској) кинематографији. Ове
го ди не по гле да ла сам два
филма: „Избрисана” и „Трећа же на”. Пр ви ме ни је

Страну припремила

Мирјана
Марић

нарочито одушевио, премда
не могу рећи ни да је потпуно лош. Моје мишљење се током гледања мењало из часа
у час, како су се на платну
смењивале добре и слабије
сцене. Док сам читала кратке описе, вијетнамски филм
„Трећа жена” запао ми је за
око због своје тематике. Одавно ме опседа питање шта значи бити жена (у патријархалном друштву). Када са четрнаест година постане трећа
жена богатог земљопоседника, за Меј не постоји свет изван имања окруженог планинама и водом. Просторна скученост симболизује границе
које женским ликовима постављају породица и друштво.
Снажан утисак оставља и музика. Мирна и нежна, на моменте постаје толико застрашујућа да вас прође језа. Тек
да не заборавите на трагичност (женске) судбине.
МУЗИКА: Музика и плес за
мене су неодвојиви. Стога су
мој избор звуци кубанске салсе. Ведра, весела и опуштајућа, ова музика вас просто тера да се покренете. И заплешете. Мој дан почиње салса
музиком и салса корацима.
Потом се смењују различити
жанрови (поп, рок, џез, фадо...). Напослетку, када не
знам коју песму следећу да
пустим, настаје потпуни обрт.
Тада на ред долазе Вивалди
и „Четири годишња доба” (или
макар „Пролеће”).

Лазаревић, Петровски, Саватовић, Рубињони и Макара

Радове изложило
шест аутора
Гран-при за
Зорана Рубињона
У Културном центру у понедељак, 18. марта, отворен је 16.
фестивал подводног филма и
фотографије који организује
Клуб подводних активности
Панчево.
Ове године изложене су фотографије шест аутора који су
се такмичили у три категорије: макро, риба и композиција.
Учествовали су чланови ронилачких клубова из Панчева, Београда и Беле Цркве, а филмови су стигли из преко десет земаља, међу којима су и Индонезија, Енглеска и Шпанија.
Награду у категорији риба
освојио је Јован Петровски, за
композицију је награђен Слободан Саватовић, а најбољу макрослику направио је Марко
Лазаревић.

Гран-при за свеукупан рад
уручен је Зорану Рубињонију
из Београда, који се подводном фотографијом бави скоро
педесет година. Он је објаснио
да је раније било веома тешко
направити фотографије и да се
некада чекало скоро цело лето
да настану макар три добре
фотографије, док је данас, с
дигиталном технологијом, то
знатно олакшано.
– Код подводне фотографије је специфично то што морате прво да научите да роните,
па онда да снимате. Затим је
потребно спазити прави тренутак када се дешавају занимљиве ствари. Мени сама фотографија никада није представљала проблем, јер сам по
вокацији фотограф – рекао је
Рубињони.
Он највише воли да слика
плаветнило.
– Како се приближавате и
удаљавате, имате потпуно различите погледе, а сада технологија додатно омогућава да
добијете пуно технички квали-

тетних слика – каже награђени фотограф.
Његове фотографије настале су на разним дестинацијама – од Јадрана, преко Турске,
Црвеног и Средоземног мора,
до Индијског океана и Занзибара.
Ове године награде у свакој
категорији освојили су рониоци из Беле Цркве.
Слободан Саватовић из КПА
Бела Црква своју фотографију
је направио у белоцркванском
језеру. Он се већ петнаест година бави подводном фотографијом, а рони скоро тридесет.
– У последње време практикујемо да излажемо фотографије које настају у слатким водама. На овој фотографији је,
на пример, мој колега ронилац – рекао је Саватовић.
Његов колега из истог клуба
Марко Лазаревић ове године успео је да направи најбољу макрослику, на којој се налази
змија из белоцркванског језера.
– Слику сам направио док је
ова змија ловила и није много

обраћала пажњу на мене. Оне
су врло плашљиве и врло ретко могу да се усликају на овакав начин – рекао је Марко.
Он се бавио фотографијом и
пре него што је почео да рони,
а сада је спојио своје две највеће љубави.
Вишеструко награђивани Јован Петровски је своју слику
рибе направио на хрватском
острву Крку. Он је успео да
услика рибу пјевчић, која је
скоро неухватљива, што фотографе доводи до лудила. Каже
да је то био тренутак среће који је успешно искористио, јер
је желео да услика нешто сасвим друго.
Председник КПА Панчево
Слав ко Ма ка ра ре као је да
клуб постоји двадесет четири
године и да тренутно има око
педесет активних чланова, који похађају разне секције, као
што су роњење с боцама, роњење на дах, брзинско роњење, пливачки маратон, подводна фотографија и подводно стрељаштво.

ГОСТУЈУЋА ИЗЛОЖБА У МУЗЕЈУ

Оком старих фотографа
У Народном музеју Панчево
у уторак, 19. марта, отворена
је гостујућа изложба Музеја
Војводине под називом „Градови Војводине оком старих
фотографа”, коју је приредила Милица Поповић, музејска
саветница.
Изложене фотографије су
настале крајем деветнаестог и
почетком двадесетог века и
верно приказују развој и дух
Војводине и њених урбаних
целина.

– Модерним приступом редизајнирања старих фотографија и разгледница желела сам
да ту разлику приближим модерном човеку – рекла је Милица Поповић.
Она је нагласила да су изложени радови, на којима се налази једанаест градова, дела најзначајнијих фотографа прошлог
века и заступљени су у збиркама Музеја Војводине, у новосадском архиву и приватним
колекцијама широм Војводине.

На територији Војводине се
прва вест на српском језику о
проналаску фотографије појавила у часопису „Магазин за
художество, књижевност и моду” априла 1839. године. Већ
четрдесетих година у Војводину и Србију стижу први путујући фотографи-дагеротиписти, међу којима су најпознати ји Адолф Дајч и Ни ко ла
Штокман. Значајно место заузима Анастас Јовановић, први
српски фотограф, који је 1850.

и 1854. године фотографисао
Петроварадинску тврђаву. Током педесетих година отварају се први професионални атељеи, попут атељеа Иштвана Олдала у Зрењанину 1853. године и Георгија Кнежевића у Новом Саду 1854. године, као и
атељеи појединих фотографа у
већим градовима.
Већ у другој половини 19.
века фотографи почињу да излазе из својих атељеа и снимају екстеријере. У почетку се суочавају с великим проблемима, па су и фотографије ређе,
док се касније, захваљујући технолошком развоју, појављује
све већи број снимака предела, панорама, тргова, улица и
појединих објеката. Од седамдесетих година 19. века присутно је континуирано снимање екстеријера. Крајем 19. века појава разгледница са штампарски умноженом фотографијом популаризује документарну фотографију, а истовремено има и повратан утицај:
даје подстицај и могућност фотографима да снимају тематске серије фотографија појединих градова, те да се и сами
баве издавањем разгледница.
О сарадњи међу музејима
овом приликом говорио је и
ди рек тор Му зе ја Вој во ди не
др Драго Његован.

Петак, 22. март 2019.
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АПАРАТИ

ВОЗИЛА
ПОНУДА

ВЕШ-МАШИНА, фрижидер и половни делови од
веш-машина- Тел.
013/252-05-10, 063/70376-07. (4807)

ХИТНО, повољно пежо
206 + 2009. годиште, 3 ,
металик, алу-власник.
069/504-55-93. (4807/31)
ПРОДАЈЕМ скутер 2004,
регистрован 49 цм, ЦПИ,
хусар. 061/685-14.01.
(4807/41)
ПУНТО 1.9 Д, 2016, истекла регистрација, јефтино. 063/180-22-26.
(480/52)
ОПЕЛ корса 1.0, 2005,
власник. 065/549-92-02.
(4807/21)

СЕРВИС телевизора, дигиталних, рисивера, монитора, даљинских.
„Плус”, Д. Туцовића 28.
353-463, 063/877-38-21.
(275017)
СТИЛО 16, 2004, петора
врата, атестиран плин пет
година, регистрован
годину дана, у првој боји.
064/587-50-24. (274826)

ВОЗИЛА
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ стара и неисправна возила. 064/11959-24. (274983)
НАЈПОВОЉНИЈИ откуп
свих врста возила, катализатора, продаја делова,
долазим на адресу.
069/203-00-44,
066/409-991.

ГОЛФ 6, продајем, одличан. 063/892-08-35. (27)
РЕНО 5 кампус у возном
стању, 1991. годиште, повољно. 064/582-22-68.
(4807)
НА ПРОДАЈУ опел вектра
Б, 1.6, бензин, 1998. годиште, цена 1.050 евра.
064/214-33-79. (4807)
РЕНО клио 2011, 1.5
ДЦИ, одличан, пежо 206,
2004, 1.4 ХДИ. 063/663642.
ПРОДАЈЕМ мазду 323,
1.4, бензин, 1998. годиште, власник. 069/154-4319. (274791)
ПРОДАЈЕМ хјундаи аксент, 1300 цм, крај 2001,
власник. Тел. 064/427-4413. (4807)
ФИЈАТ мултиџет дизел
2004/5, петора врата, сва
опрема, у првој боји, на
ие. 064/587-50-24.
(274826)
ПРОДАЈЕМ пежо 207, дизел, 2010. годиште,
165.000 км, троје врата,
бео, исправан. 065/42471-43. (275008)
ПУНТО 1.2, 2003, троје
врата, сва опрема, на
име. 064/587-50-24.
(274826)

ПРОДАЈЕМ југо 45, 1991.
годиште. 066/810-64-25.
(274787)
ЈУГО 55, 2005, атетиран
плин пет година, истекла
регистрација. 064/587-5024. (274826)

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

ГОЛФ 14, 16 В, 2001/2,
петора врата, сва опрема,
у првој боји, на име.
064/587-50-24. (274826)

ЈУГО корал 55, ин, 2007,
прешао 62.000, прва боја,
700 евра. 063/140-62-92.
(274908)

КУПУЈЕМ возила од 80 до
1.800 евра, стање небитно.063/165-83-75.
(274675)

РЕНО МЕГАН, 1.5 ДЦИ,
2007, од 2011, власник,
одржаван редовно.
064/290-81-41. (274909)

КУПУЈЕМ аутомобиле у
било ком стању, од 70 до
1.500 евра. 062/193-3605. (274675)

ПРОДАЈЕМ рено меган
бензин/гас, 1.6, 2003, каравна, власник. 064/56483-35. л(274946)

ГАРАЖЕ

ФИЈАТ мултиџет дизел
2004/5, петора врата, сва
опрема, у првој боји, на
ие. 064/587-50-24.
(274826)

ПОНУДА

ПРОДАЈА преосталог
огревног дрвета, сечење.
061/626-15-00. (273531)
НА ПРОДАЈУ турска калдрма, чистим подруме,
таване, двориште.
063/423-466.
ПРОДАЈЕМ замрзивач,
фрижидер, веш-машину,
може ваше неисправно.
064/129-73-60. (4807)
ПРОДАЈЕМ бетонске чесме и роштиље за дворишта. 064/970-13-00.
(274425)
ОПРАШЕНА крмача,
свињске полутке, назимад, чамац, могућност
доставе. 065/614-74-40.
(274434)

ОКТАВИЈА А 4, 1.9 ТДИ,
2008, регистрована, гаражирана, власник, повољно. 063/345-837. (4807)

НА ПРОДАЈУ фолксваген
голф 5, 2006. годиште, у
одличном стању. Тел.
063/184-75-95. (275026)

КУПОПРОДАЈА

ПРОДАЈЕМ монтажну гаражу на Содари, 350
евра. Тел. 065/868-98-11.
(4807)
КУПУЈЕМ/ИЗНАЈМЉУЈЕМ
гаражу на Стрелишту.
Тел. 064/899-26-10. (ф)

ПРОДАЈЕМ двосед, тросед, сто и столице, звати
после 15 сати. Тел.
064/348-00-43, 064/25891-33. (274324)
ПРОДАЈЕМ половне телевизоре из увоза, могућност замене. 064/564-1414. (274611)
ПРОДАЈЕ прасиће и јагањце и вршим услужно
печење на дрва – ражањ,
повољно. 064/997-79-09.
(274454)

ПРОДАЈЕМ посечено ста- НА ПРОДАЈУ: сто и столибло ораха. 061/111-71-05, це, ТА пећ, веш-машина,
Никола. (4807-144)
шпорет, ормани, кревети,
замрзивач, клупице, моПРОДАЈЕМ тросед, двонитори, комоде, витрине,
сед и фотељу. 064/157намештај бошњачки, ду42-30. (4807-148)
шеци, кожна гарнитура,
угаона гарнитура, дневни
БАЛИРАНА детелина на
продају, екстра квалитета. сточићи, разно. 064/155Цена повољна. Тел.
38-13. (274944)
064/539-62-04.
ВЕШ-МАШИНЕ, судо-ма(4807-149)
шине, фрижидере из увоза. 063/777-28-66.
(274872)
ПРОДАЈЕМ стару циглу и
бибер цреп. Тел. 064/04962-72. (274801)

ПРОДАЈЕМ гардеробни
плакар, ТВ комоду, школски сто. Тел. 063/820-9138. (274690)

ПРОДАЈЕМ комплетне
ЛР кошнице, или елементе, квалитетна градња.
060/660-79-60. (р)

ПРОДАЈЕМ детелину.
013/262-44-31. (274679)

ПРОДАЈЕМ судоперу и
остале кухињске елементе, судопера, 3.000 динара, нова. 371-568,
063/773-45-97. (274961)

КОТАО 40 квм, са бојлером, одличан, повољно,
са монтажом или без.
064/123-63-65. (4807-15)
ПРОДАЈЕМ две уметничке слике, уље на платну,
велики формат и то Стојана Трумића и Јована
Витомирова. 063/372428. (4807/33)
НА ПРОДАЈУ индустријске шиваће машине,
ибердек, ендлерица.
062/511-310. (4807/43)
ПРОДАЈЕМ два кауча, две
фотеље – одлично стање,
150 евра. После 16 сати,
063/723-74-87. (274794)
ПРОДАЈЕМ круњач, тестеру стил 250, мењач ауди 80 јаје, тики бојлер,
перумт. 061/644-62-07.
(4807)
ПРОДАЈЕМ полован намештај, тросед, амити
пећ и бидермајер овални
сто. 060/040-48-11.
(48079
ПРОДАЈЕМ ТА пећ, вешмашину, фрижидер и замрзивач. 066/523-59-58.
(4807)
ПОЛОВНИ прозори, двокрини са стаклима 3.000
и врата 3.000. 064/86625-83. (4807/91)
КАУЧ очуван, 9.000, лустери 500, кантар велики
12.000. 064/866-25-83.
(4807/91)

НА ПРОДАЈУ два мала
фрижидера, све информације на број 063/70663-31. (4807/161)
НАМЕШТАЈ, повољно, нешто поклањам купцу.
013/251-41-08, 065/54479-79. (274895)
БУРЕ, каца, 1500 л, полиестер, петостепена пумпа,
косилица на струју.
063/179-01-78. (274954)

ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ значке, ордење,
медаље, новац, сатове,
пенкала. Тел. 013/313458, 063/199-60-36,
064/481-14-77. (4807-6)

ВЕШ-МАШИНА самсунг,
120 евра. 061/143-35-20.
(274975)

Стевана Шупљикца 42, Панчево
Радно време: од 8.30 до 20, суботом: од 9 до 15 сати

ВЕШ-МАШИНЕ, шпорети,
ТВ из Немачке. 062/82423-21. (274958)

КУПОПРОДАЈА

КЛИК-КЛАК лежајеви од
12.900, избор мебла по
жељи. 060/600-14-52
(274563)

• Ауспуси за све врсте возила • – уградња и одржавање
• замена уља и филтера (мали сервис) • полирање фарова

ПРОДАЈЕМ грађевинску
скелу, швајс-апарат, кончар, маказе за арматуру,
носаче каблова, остатак
паркета (1-2 квм), дрвени
прозор са ролетном, стари намештај, власник, договор. 064/142-30-95.
(274930)

МЕСНАТА прасад на продају. 060/444-55-03.
(274990)

РАСПРОДАЈА новог намештаја. Столице од
1.600, столови од 4.500.
060/600-14-52 (274563)

АУСПУХ СЕРВИС

НОВИЈИ шпорет, плинструја, судо-машина,
фрижидер, угаона гарнитура, ципеларник, писаћи
столови, брачни душек,
комода, шиваћа. Тел.
063/861-82-66. (27927)

ПРОДАЈЕМ орахова стабла више комада.
063/215-061. (274061)

ПРОДАЈЕМ ТА пећ,
елинд, 3 кв, исправну, 50
евра. 061/301-38-40.
ПРОДАЈЕМ два пластеника 5,5 х 20 м, 8 х 30 м.
062/885-41-07. (274979)

КУПУЈЕМ старо гвожђе,
фрижидере, замрзиваче,
веш-машине, телевизоре.
064/158-44-10, 063/10111-47, долазим на адресу.
(4807-66)
ОТКУПЉУЈЕМ старе стрипове и фудбалске албуме.
063/101-19-80. (274734
КУПУЈЕМ старо гвожђе,
акумулаторе, старо перје,
долазим. 062/892-47-55.
(275009)
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КУПУЈЕМО обојене метале, гвожђе, шпорете, вешмашине, замрзиваче и све
остало. 061/206-26-24.
(4807)

ПРОДАЈЕМ прелепу кућу
на Тесли. 066/937-00-13
(СМС)

КУПУЈЕМО секундарну
сировину, акумулаторе,
гвожђе, фрижидере, замрзиваче, веш-машине,
телевизоре, долазим.
061/322-04-94.

КУПУЈЕМ старо гвожђе,
фрижидере, замрзиваче,
веш-машине, телевизоре.
064/158-44-10, 063/10111-47, долазим на адресу.
(4807-66)

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

Прање тепиха

ЛУКС сређена кућа, 130
квм, плац, приземна, стара Миса. 061/600-49-00.
(272944)

„ Д А Ј Л А”

НОВА МИСА, кућа 210
квм, на 2.3 ара плаца,
близина вртића „Петар
Пан”, укњижена, власник,
56.000 евра. 063/826-9709. (273509)

Бесплатан превоз
ПРОДАЈЕМ плацеве,
укњижени, ново, Стрелиште. 063/812-42-09,
063/368-135.

ПРОДАЈЕМ 72 ара, Јабучки пут код споменика,
друга дуж, 7.000.
060/353-99-10. (274385)

ГРАДИЛИШТЕ, 12 ари,
фронт 27 м, Иве Курјачког 72. 064/295-50-95
(274554)

КУЋА, Панчево, Маргита,
180 квм + 3.5 ара плаца,
три етаже, усељиво, све
сређено. 013/664-228,
063/740-22-41. (273599)
КУПУЈЕМО гвожђе, бакар,
месинг, алуминијум, олово, веш-машине, замрзивач, телевизоре, долазим.
061/321-77-93. (4807)

КУЋА, Качарево, 130 квм,
на плацу 5 ари. 065/21959-73, 602-011. (275785)

ПЛАЦ, стара Миса, излаз
на две улице, 33 х 18,15
м. 064/418-45-66.
(272954)
ПРОДАЈЕМ кућу у Иванову, 29. новембра 80.
062/415-359. (273832)
ПРОДАЈЕ се кућа, Боре
Шипоша 19, Панчево.
013/346-502. (237832)

064/422-52-40

(3/274498)

КУПУЈЕМО обојене метале, гвожђе, шпорете, вешмашине, замрзиваче и све
остало. 061/206-26-24.
(4807)

ПРОДАЈЕМ плацеве у Пелистерској улици . Тел.
065/833-73-61 (СМС)

ОГЛАСИ
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ПРОДАЈЕМ кућу, нова
ПЛАЦ 7 ари, на продају,
Миса или мењам за мању
стара Миса. Тел. 013/378- кућу. 064/221-36-12.
158. (274645)
(4807/18)
ХИТНО се продаје комфорна кућа у Мраморку.
069/255-70-80. (274138)
ПРОДАЈЕМ грађевинско
земљиште, Јабучки пут
б.б. Тел. 060/504-54-44,
061/187-55-13.
ПРОДАЈЕМ приземље
спратне куће + подрум +
гаража, нова Миса.
013/378-190. (274439)
ПРОДАЈЕМ грађевински
плац 445 квм, са старом
кућом, Стрелиште.
064/119-04-31. (274409)
КУЋА на продају, Омољица, цена повољна. Тел.
617-331. (274452)

КУЋА, Тесла Јована Гавриловића 16-а, усељива,
сређена фул. 064/295-5095. (274554)

ПРОДАЈЕМ кућу на новој
Миси, три трособна стана
и подрум. Тел. 013/371561, 063/360-165.
(274684)

Dubinsko
pranje nameštaja
KARCHER
mašinama

062/97-35-217
(1/274687)

ПРОДАЈЕМ кућу са плацем 19 ари у Банатском
Новом Селу. 066/887-8400. (274701)
КУЋА у Иванову, старинска у етно у стилу, комфорна, легализована и
укњижена, 60 квм и 7.5
ари плаца. Тел. 063/372428. (4807/33)

ВОЈЛОВИЦА, Ул. Јаношикова, кућа 206 квм, 14,5
ари, цена 37.000. Тел.
683-84-27 или 064/07115-41.
МИСА, 64 квм, 21.500,
ПР, Маргита, 30 квм,
18.000. 063/377-835.
(273912)

ПРОДАЈЕМ кућу на новој
Миси, Шарпланинска 53б. Тел. 060/131-36-05,
060/037-05-86. (4807/29)

ГОРЊИ ГРАД, кућа за рушење или адаптацију,
4,11 ари, 31.000. (49),
„Мустанг”, 062/226901.(274522)
БАНАТСКИ БРЕСТОВАЦ,
новија, 110 квм, 7,45 ари,
17.000. (49), „Мустанг”,
062/226-901. (274522)
ПРОДАЈЕМ плац на Баваништанском путу, 7 ари,
вода, струја, ограђен.
060/700-50-72. (274704)
КУЋА, 120 квм + локал, 7
ари, у близини надвожњака за Вршац. Тел.
013/232-10-69.
(38007/11)
ПЛАЦ 10 х 170, Кудељарац, уз „Техномаркет”,
инфраструктура, повољно. 063/729-72-86,
013/402-782. (4807/11)
ВИКЕНДИЦА, 80 квм, легализована, намештена,
шума резервата Девојачки бунар, 10 минута од
базена. 062/852-27-63,
011/334-87-60. (274987)
ПРОДАЈЕМ кућу, строги
центар, 100 квм, П + 5,
Војводе Живојина Мишића бр. 6. 023/857–315,
064/575-57-04. (275005)

ГРАЂЕВИНСКИ плац, 5
ари, укњижен, ограђен.
Тел. 064/421-02-71.
(4807/36)

КУЋА у Старчеву, укњиПРОДАЈЕМ плац од 23
ара, у Владимировцу, по- жена, 12 ари плаца. Тел.
065/262-40-30. (274736)
годан за више врста делатности. Има струју и воду. Тел. 064/227-95-77,
013/234-40-71. (274729)
ПЛАЦ 68 ари на Стрелишту, добра инвестиција за
парцелизацију. 063/369846. (4807/46)
КУЋА у изградњи, покривена, објекти 85 квм, 13
ари, Алибунар, јефтино.
063/180-22-26. (4807/53)
НА ПРОДАЈУ кућа, Омољица, 120 квм, 26 ари,
централно. 064/959-9367. (4807/55)
ПРОДАЈЕМ плац, 49 ари,
Новосељански пут.
064/131-42-02. (4807-58)
ПРОДАЈЕМ 72 ара, Јабучки пут, код споменика,
друга дуж, 7.000.
060/353-99-10. (274385)

ЈАБУЧКИ пут, 4 ара, грађевински плац, 17 м
фронт. 069/213-97-37.
(4807)
ЈАБУЧКИ пут, кућа приземље, поткровље, на 5 ари,
230 квм. 069/213-97.-37.
(4807)
НА ПРОДАЈУ одлична
двоспратна кућа у Качареву. 063/401-052.
(4807/80)
ПРОДАЈЕМ викенд кућу
82 квм, Новосељански, 18
ари. 063/436.682.
()274786)
ПРОДАЈЕМ плац-башту
17 ари на Баваништанском путу. 066/9026-5921. (274793)

ПРОДАЈЕМ мању кућу/за- ВОЈЛОВИЦА, сређена кућа 140 квм, приземна са
мена, 70 квм. Тел.
поткровљем, ЦГ, велико
062/192-61-48. (274506)
уређено двориште и воћВЕЛИКИ избор кућа, све
њак. Св. Марковића 71.
локације. (394), „Гоца”,
060/367-94-50. (4807063/899-77-00. (274713)
122)
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КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

САЛАШ, Новосељански,
13 ари, кућа, амбар, струја, само 32.000. 063/89484-23.
КУЋА, старија, 5 ари, код
амбуланте Горњи град,
само 75.000. 063/894-8423. (4807)
ХЕКТАР земље, северна
зона, поред асфалта, инфраструктура комплетна,
17.000. 063/894-84-23.
(4807)
КАЧАРЕВО, новија кућа,
две етаже, може замена
за стан. (188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (4807-98)
СТЕВАНА ШУПЉИКЦА,
плац 8 ари са кућом.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (4807-98)
МАРГИТА, плац 5 ари,
комунално опремљен, са
старијом кућом. 065/35781-38. (4807-107)
МИСА, три етаже, 65.000;
Миса, 150, ЕГ, 65.000.
(338), „Јанковић”, 348025. (4807-117)
ДОЛОВО, кућа на продају, договор. Тел. 063/70719-64. (4807/142)
ПРОДАЈЕМ плац 18 ари
на Кудељарском.
062/818-25-05.
(4807-145)
ПРОДАЈЕМ две куће на
једном плацу са воћњаком, у Војловици.
013/232-21-30, 063/16250-00.
ПОЧЕТАК Кудељарца, одлична кућа 120 квм, хитност, 2,3 ара, 46.000.
„Кров”, 060/683-10-64.
(4807)

СВЕТОГ САВЕ, спратна,
5.2 ара, излази на две
улице, 125.000. „Кров”,
060/683-10-64. (4807)

ПРОДАЈЕМ кућу у Војловици, две стамебне јединице, ЦГ. 062/348-137,
013/348-137. (4807)

КУЋА у Тополи, сређена,
58 квм, двориште,
22.000. (926), „Купола”,
065/328-99-94. (4807)

НОВА МИСА, три етаже,
6 х 12, изворно, 55.000.
(49), „Мустанг”, 069/22666-58. (4807)

СПРАТНА кућа, Максима Горког, плац 3.8 ара,
100.000. 063/301-360.
(274800)

ПЛАЦ са старом кућом,
6 ари, близина центра,
власник. 064/136-42-00.
(275016)

НОВИЈИ део Котежа 1,
квалитетна зграда, двособан, 37.000 евра.
063/164-61-70. (4807)

ПЛАЦ продајем, Миса,
дозвољена градња.
064/866-23-36. (274797)

ПРОДАЈЕМ кућу Доњи
град, 130 + 70 квм. Тел.
062/522-000. (4807)
БАНАТСКИ БРЕСТОВАЦ,
новија, 110 квм, 7,45
ари, 17.000. „Мустанг”,
062/226-901. (4807)

КУЋА у Качареву, 100
квм, на 11 ари, на продају, повољно. 064/172-8612. (4807)

ПЛАЦ са старом кућом,
6 ари, близина центра,
власник. 064/136-42-00.

ПРОДАЈЕМ грађевинске
плацеве, укњижене,
Стрелиште. Тел. 063/19238-39. (4807)

ПРОДАЈЕМ викендицу на
Јабучком путу са 7.5 ари
плаца, на главном путу.
063/719-42-71.
КУЋА, 13.000 евра, Козарачка 10. 063/744-28-66.
(275013)

ПЛАЦ са старом кућом,
6 ари, близина центра,
власник. 064/136-42-00.

КУЋА на продају по повољној цени, Ритска 27,
Старчево. 064/249-48-17.

КУЋА, Стрелиште, 90 квм,
близу школе, миран крај,
26.000. 063/874-57-56,
0647009-15-37. (274947)
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ВОЈЛОВИЦА, плац 64
ара, договор, центар, салонска, 5 ари, 115.000.
„Лајф”, 061/662-91-48.
(275631)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

ЦЕНТАР, приземни део
куће, подрум и гасрсоњера, 35.000 евра. Контакт
066/645-42-26. (274878)

БЛИЗУ центра, кућа за реконструкцију, 3.5 ара,
50.000, за рушење, 6,8
ари, договор. „Лајф”,
061/662-91-48. (275631)

ЦАРА ДУШАНА 73, кућа
за рушење, 8 ари, 51.000
евра. 063/820-53-34.
(274959)

НОВА МИСА, 250 квм,
две гараже 8 х 12, 85.000.
063/836-23-83, (670),
„Трем 01”. (274839)

ПРОДАЈЕМ плац на Баваништанском путу 15,5
ари, повољно. 062/88541-07. (274979)
ПРЕКРУПАЧ, писаћи сто
напа, витрина, кревети,
ципеларник, Тел. Мотор,
врата собна, жалузине,
шиваћа машина.
064/139-04-48. (274850)
ГОРЊИ ГРАД, кућа за рушење или адаптацију,
4,11 ари, 28.000. „Мустанг”, 062/226-901.
(4807)

marketing@pancevac-online.rs

БАВАНИШТАНСКИ, кућа
спратна, до пута, 42 квм,
фронт. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (274676)
БАВАНИШТАНСКИ пут,
нова кућа, укњижена, 5
ари, усељива, са свом
пратећом документацијом, 25.500. 063/836-2383, (670), „Трем 01”.
(274839)

ЗЛАТИБОР, продајем/мењам кућу на Златибору за
кућу/стан у Панчеву.
069/158-63-76. (274973)

ГИМНАЗИЈСКА ГЕНЕРАЦИЈА „УРОШ ПРЕДИЋ”
ИЗ ПАНЧЕВА МАТУРИРАЛА 1969. ГОДИНЕ

!
А
Њ

ПРОСЛАВИЋЕ

50 ГОДИНА МАТУРЕ У СУБОТУ, 25. МАЈА 2019.

Ж
ПА

ПРИЈАВЉИВАЊЕ ГЕНЕРАЦИЈЕ СВАКОГ ПЕТКА
ОД 14 ДО 15 САТИ У КАФЕУ „КУПЕ”,
БРАЋЕ ЈОВАНОВИЋ 5. ПОНЕТИ 1.000 ДИНАРА.
ОРГАНИЗАТОРИ У „КУПЕУ”:
ВЛАДИМИР БРЕТШНАЈДЕР, тел. 064/856-62-16
ЉИЉАНА ДРАГОЈЛОВИЋ, тел. 063/164-55-76

(11/275012)

ОКУПЉАЊЕ ЈЕ У 18 САТИ ИСПРЕД ГИМНАЗИЈЕ,
ПОТОМ ПРИЈЕМ У ГИМНАЗИЈИ И
СВЕЧАНА ЗАБАВА У КАФЕУ „КУПЕ”, ПАНЧЕВО.

ХИТНО, Банатски Брестовац, 16.500; Владимировац 10.000, Ново Село,
30.000. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (274676)

ПРОДАЈЕМ кућу, строги
центар, 100 квм, П + 5,
Војводе Живојина Мишића бр. 6. 023/857–315,
064/575-57-04. (275005)

ШИРИ ЦЕНТАР, лепа салонска, 220 квм, два стана, 3.5 ара, 115.000.
„Кров”, 060/683-10-64.
(4807)

СТАРА МИСА, ужа кућа,
140 квм, 5,5 ари, помоћне
просторије, 28.000. (49),
„Мустанг”, 069/226-6658. (4807)

СТАРЧЕВО, спратна, СУ,
ПП + таван, 70.000. (67),
„Милка М”, 063/744-2866. (274676)

КУЋА, Омољица, 65 квм,
плац 6.5 ари, усељива.
Помоћни објекти.
064/961-00-70. (274976)

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)

ВИКЕНДИЦА, 80 квм, легализована, намештена,
шума резервата Девојачки бунар, 10 минута од
базена. 062/852-27-63,
011/334-87-60. (274987)

КУЋА, Стрелиште, ПР, одлична, 42.000; центар, ПР
+ ПК, 80.000. 063/744-2866. (274676)

ДЕЛИБЛАТСКА пешчара,
кућа – струја, вода, комплет опремљена. 063/272526. (275000)
КУЋА, 100 КВМ, 2 АРА,
Миса, Козарачка 10, реновирана, 27.000 евра.
063/744-28-66. (275013)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОTРАЖЊА

КУПУЈЕМ кућу или део куће у Качареву. 064/36947-02. (4807)

СТАНОВИ
ПОНУДА

МОНТАЖНА кућа, 70
квм, нова, 2 ара, 19.000
евра. Козарачка 10.
063/744-28-66. (275013)

ИСИДОРЕ СЕКУЛИЋ 9/27
сређен,одмах усељив
стан.063/223-822 (СМС)

ПЛАЦ са старом кућом, 6
ари, близина центра, власник. 064/136-42-00.
(275016)

ПРОДАЈЕМ двособан и
трособан стан на Котежу,
Повољно. 065/231-59-60
(СМС)

ЦЕНТАР, Светог Саве,
новоградња, 47 квм, II
спрат, лифт, гаража, гас,
укњижен. 062/966-92-96.
(4807/47)
СТАН, Котеж 2, 44 квм,
договор. 061/222-18-28.
(273801)

ТЕСЛА, трособан комфоран стан са ЦГ, 80 квм,
IV, 52.000. Тел. 013/331079. (274254)

СОДАРА, 74 квм, трособан, хитно, 35.000. (394),
„Гоца”, 063/899-77-00.
(274713)

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

НОВА МИСА, 60 квм, полусутерен, леп, 22.000.
(49), „Мустанг”, 062/226901.(274522)
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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

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

Институт „Дедиње”
АКЦИЈE

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

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

Цена: 500 динара

др Небојша Тасић

Општа болница Панчево
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)

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)

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

Цена: 90 динара
Цена: 90 динара
Цена: 400 динара

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

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

•
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НОВА МИСА, двоипособан, 68 квм, ЦГ, II,
35.000. (188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (4807)

СТАНОВИ
ПОНУДА

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

КОТЕЖ, 65 квм, двоипособан, 42.000; двособан,
28.000. (324), „315-703,
064/223-99-20.
(4807/143)

ТЕСЛА, 35 квм, једнособан, тераса, 29.000; 38
квм, двособан, 26.500.
(324), „Медиа”, 315-703,
064/223-99-20.
(4807/143)

ХИТНО продајем стан на
Миси код „Сњежане”, 45
квм, II спрат, ТА.
060/095-83-05. (4807)

КОТЕЖ, 36 квм, једнособан, усељив, 20.500; центар, 31 квм, 14.000. (324),
„Медиа”, 315-703,
064/223-99-20.
(4807/143)

КОТЕЖ 2, 52 квм, двособан, 31.000, договор.
(394), „Гоца”, 063/89977-00. (274713)

ПРОДАЈЕМ двособан
стан, новоградња, комплетно намештен, 50 квм,
Котеж, 40.000 евра.
063/801-56-63. (274980)

ТЕСЛА, двоипособан, 69
квм, V, ЦГ, 41.500. (49),
„Мустанг”, 069/226-6658.

КОТЕЖ 2, леп двособан,
VI, 40.000; двоипособан,
договор, четворособан,
60.000. „Лајф”, 061/66291-48. (275031)

СТРЕЛИШТЕ, трособан,
64 квм, IV, ЦГ, лифт, сређен, 38.000. (300), „Ћурчић”, 362-816, 063/80310-52. (274860)

КОТЕЖ 2, 36 квм, ЦГ, VIII, два лифта, није задњи,
24.500. (679), „Трем 01”,
063/836-23-83. (274839)

СОДАРА, трособан, 67
квм, III, ТА, две терасе,
ПВЦ, 40.000, договор.
(300), „Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52. (274860)
КОТЕЖ 2, једноипособан,
64 квм, тераса, VII,
25.000. (238), „Тесла некретнине”, 064/668-89-15.
(274967)

ТРОИПОСОБАН, војне
зграде, 893 квм, ЦГ, VI,
два лифта, договор. (679),
„Трем 01”, 063/836-23-83.
(274839)
ТЕСЛА, двособан стан, 37
квм, ВП, ЕГ, реновиран.
Тел. 064/364-10-56.

СОДАРА, трособан, 75
квм, изворан, добар распоред, VI, 37.000. (49),
„Мустанг”, 062/226901.(274522)

ЦЕНТАР, 60 квм, двоипособан, 45.000. (394), „Гоца”, 063/899-77-00.
(274713)

СПОЉНОСТАРЧЕВАЧКА,
улични стан, 89 квм, 1/1,
19.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64.
(4807/151)

НОВА МИСА, стан 71 квм
+ тераса 10 квм, повољно,
СТРЕЛИШТЕ, двособан,
власник, 1/1. 060/533-3553 квм, I, 27.000. (398),
75. (274952)
„Кров”, 060/683-10-64.
ПРОДАЈЕМ дворишни
(4807/151)
стан, 100 квм, у Улици
КОТЕЖ, дуплекс, 83 квм,
Жарка Зрењанина 32,
двоипособан, тераса,
власник. Тел. 063/848-3342.000. (398), „Кров”,
89, 063/843-39-79. (4807)
060/683-10-64.
(4807/151)

ДВОСОБАН, намештен,
иза Стоматолошког факултета, 120, ниски трошкови 062/886-85-83.
(4808)

СОДАРА, трособан, 75
квм, изворан,д обар распоред, VI, 37.000. (49),
„Мустанг”, 062/226-901.
(4807)

НОВА МИСА, новоградња, 95 квм, трособни,
лукс, завршни радови у
току, могућност кредита.
062/966-92-96. (4807/49)
ТЕСЛА, трособан комфоран стан са ЦГ, 80 квм,
IV, 52.000. Тел. 013/331079, 063/770-45-55.
(274254)
ПРОДАЈЕМ усељив једнособан стан, 33 квм,
20.000 евра, договор. Зоран, 062/267-16-21.
(274703)
ЦЕНТАР ШИРИ, 45 квм,
мањи двособан, новија
градња, 29.000. (394),
„Гоца”, 063/899-77-00.
(274713)
КЕЈ Радоја Дакића, новији, 58 квм, прземље, ЦГ,
беспрекоран, са лукс
стварима, 46.000. (49),
„Мустанг”, 069/226-6658.

НОВА МИСА, 40 квм, полусутерен, леп, 22.000.
(49), „Мустанг”,062/226901. (4807)

ДВОСОБАН, Котеж 2, 57
квм + 6 квм, тераса, ВП,
30.000, договор. (470),
„Дива некретнине”,
345534, 064/246-05-71.
(4807)
ДВОСОБАН, Стрелиште,
ЦГ, први спрат, 56 квм,
тераса, договор. (470),
„Дива некретнине”,
345534, 064/246-05-71.
(4807)

СОДАРА, 2.5, ЦГ, II,
42.000; Котеж 1, 2.0, 34,
ЦГ, 22.000. (338), „Јанковић”, 348-025. (4807)
ТЕСЛА, део куће, 55,
25.000; Миса 2.0, I,
26.000. (338), „Јанковић”,
348-025. (4807)

СТРОГИ ЦЕНТАР, салонски четворособан, 170
квм, тераса, 40 квм, договор. (470), „Дива некретнине”, 345-534, 064/24605-71. (4807)
МАРГИТА, две стамбене
јединице одвојене, двориште, летња, ајнфор. (67),
„Милка М”, 063/744-2866. (274676)

СТРЕЛИШТЕ, трособан ,
65 квм + тераса, II спрат,
лифт, ЦГ, 36.000, договор. (926), „Купола”,
065/328-66-94. (4807)

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

НОВА МИСА, двособан,
II, 45 квм, усељив, 20.000.
(353), „Премиер”,
063/800-44-30. (284848)
ЦЕНТАР, трособан, III,
лифт, 74 квм, ЦГ, 58.000.
(353), „Премиер”,
063/800-44-30. (284848)

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

СТАНОВИ
ПОТРАЖЊА

КОТЕЖ 1, 57 квм, ЦГ, IV,
30.000, 60 квм, ЦГ, II, договор. (679), „Трем 01”,
063/836-23-83. (274839)
ПРОДАЈЕМ или издајем
зграду, 1650 квм, 10 ари
плаца. 060/312-90-00.
(274942)

КОТЕЖ 2, двоипособан,
67 квм, тераса, V, 40.000.
(238), „Тесла некретнине”, 064/668-89-15.
(274967)

КУПУЈЕМ једнособан, једноипособан, двособан
стан, исплата одмах у кешу. 064/134-06-30.
(273562)

НОВА МИСА, трособан,
83 квм, ТА, високо приземље, двостран, укњижен,
1/1, 41.000 евра. 063/252559. (2750232)

КУПУЈЕМ мањи стан у
Панчеву, без посредника.
064/485-54-17. (274685)

ПРОДАЈЕМ стан у центру,
58 квм, поткровље.
060/312-90-00. (274942)
ЦЕНТАР, Карађорђева,
64 квм, двоипособан, V,
ЦГ, усељив, 50.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/494-898. (274943)

СОДАРА двособан, ТА,
IV, 30.000. (238), „Тесла
некретнине”, 064/668-8915. (274967)
ЈЕДНОСОБАН, тип Станко, 32 квм, 17.000; Миса,
I, 20.000. (67), „Милка
М”, 063/744-28-66.
(274676)

СОДАРА, трособан, III, 63
квм, ЦГ, усељив, 36.500.
(353), „Премиер”,
063/800-44-30. (284848)

ЦЕНТАР, двособан, III, 49
квм, ТА, усељив, 31.000.
(353), „Премиер”,
063/800-44-30. (284848)

КОТЕЖ 1, двособан, 50
квм, тераса, I, 35.000.
(238),„Тесла некретнине”,
064/668-89-15, (274967)

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

СТРЕЛИШТЕ, трособан,
66 квм, VI, ЦГ, 30.000, договор. (336), „Олимп”,
СТРЕЛИШТЕ, трособан,73
351-061, 063/274-951.
квм, ЦГ, V, 42.000. (188),
(274943)
„UnaDalli”, 064/255-8750. (4807)

ТЕСЛА, двособан, VII, 49
квм, ПВЦ, 29.000. (353),
„Премиер”, 063/800-4430. (284848)

ТЕСЛА, двособан, договор, 40 квм, I, 26.000,
трособан, IV, ЦГ, 50.000.
„Лајф”, 061/662-91-48.
(275031)

СТАН, Котеж 2, 44 квм,
договор. 061/222-18-28.
(273801)

ШИРИ ЦЕНТАР, 25 квм,
једнособан, IV, ТА,
20.000. (336), „Олимп”,
351-061, 063/274-951.
(274943)

КОТЕЖ 1, 58 квм, ЦГ, III,
добар, 35.000. (49), „Мустанг”, 062/226-901.
(4807)
ЈЕДНОИПОСОБАН, Стрелиште, ЦГ, ВП, 27.000
евра, договор. (470), „Дива некретнине”, 345534,
064/246-05-71. (4807)

ПОТКРОВЉЕ, 49 квм,
грејање, санитарна вода,
кување на гас. 060/01198-11. (275025)

СОДАРА, реновиран двособан, IV, ТА, 30.000;
трособан, III, 40.000 и
тропособан, ЦГ, 50.000.
„Лајф”, 061/662-91-48.
(275031)

СТРОГИ центар, трособан, нов, II, ЕГ, 96 квм,
73.000; Горњи град, нов,
53 квм + 2 гараже,
39.000. „Лајф”, 061/66291-48. (275031)

КУПУЈЕМ стан на Тесли,
за реновирање, од власника, без посредника, до
20.000 евра. 066/530-4194. (274745)
КУПУЈЕМ једноипособан
стан на новој Миси, приземље, први спрат.
063/836-37-30.
АГЕНЦИЈИ „Купола” накретнине потребне некретнине на свим локацијама. 065/328-66-94.
(4807)
АГЕНЦИЈИ „Тесла некретнине” (238), 064/668-8915, потребне некретнине.
(247968)

ЗЕЛЕНГОРА, једноипособан, 38 квм, IV, TA, сређен, 23.000, договор.
(336), „Олимп”, 351-061,
063/274-951. (274943)
ЦЕНТАР, једноипособан,
45 квм, VI, ЦГ, 37.000.
(336), „Олимп”, 351-061,
063/494-898. (274943)
ТЕСЛА, двособан, 53 квм,
I, TA, ПВЦ столарија,
30.500. (300), „Ћурчић”,
362-816, 063/803-10-52.
(274860)

ЧЕТВОРОСОБАН, Котеж
2, трећи спрат, сунчана
страна, чисти папири.
063/856-74-02. (274835)

ПРОДАЈЕМ двособан
стан, сређен,одмах усељив, празан, Крајишка,
код „Азура”. 064/348-0157. (275001)

НОВА МИСА, нов стан 62
квм, ВП са двориштем,
31.000, договор. (300),
„Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52. (274860)

КОТЕЖ 1, двоипособан,
58 квм, III, ЦГ, ПВЦ столарија, 35.500. (300),
„Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52. (274860)

КОТЕЖ 2, једнособан, 36
квм, V, ЦГ, 20.500. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (274943)

СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

ПРОДАЈЕМ двособан стан ИЗДАЈЕМ намештен двона Тесли, 51 квм, повољсобан стан у центру.
но, власник. 062/885-41062/978-34-26 (СМС)
07. (274979)
ДВОСОБАН стан, строги
ТЕСЛА, двособан стан, 37 центар, намештен, ЦГ, на
квм, ВП, ЕГ, реновиран.
дуже издајем 063/772-60Тел. 064/364-10-56.
03 (СМС)
(274949)
ИЗДАЈЕМ на Содари једСТРЕЛИШТЕ, три нова
нособан празан стан са
стана, приземље, 52 квм, I централним грејањем и
спрат, 56 квм. 060/011телефоном. 060/151-2398-11. (275025)
55 (СМС)

ДОО „Минесал” из Панчева, тражи
мушкарце и жене за рад
у производњи гајбица и палета.
013/373-488, 063/256-360

ОГЛАСИ

СТАНОВИ

НОВО

ПОСАО

ИЗДАВАЊЕ

у Агенцији „Тесла некретнине”,
посебне погодности за продавце.

ПОНУДА

ИЗДАЈЕМ стан у Панчеву,
Котеж, Стевана Супљикца
121, 44 квадрата, намештен или ненамештен,
120 евра. 069/455-50-01.
(СМС)
ИЗДАЈЕМ мањи комплетно намештен стан у центру на дуже. 064/440-5605 (СМС)
ИЗНАЈМЉУЈЕМ двособан
стан од 01.04.2019, ТА,
празан,Тесла Тел.
066/811-23-14 (СМС)

Ресторану „Шајка”
потребне конобарице,
шанкерице и помоћне
раднице у кухињи.
Тел. 064/383-89-68

ИЗДАЈЕМ смештај за раднике. Тел. 063/233-558.
ПОТРЕБАН двособан стан
или кућа у центру, Содари или Маргити. Предност приземље. 060/41842-37. (274694)
ИЗДАЈЕМ стан 50 квм,
луксузно опремљен, нов,
центар, само странцима.
064/354-69-76. (4807-1)

064/668-89-15

ЛОКАЛИ

БЕСПЛАТНО собу, кухињу, купатило издајем станарки у Иванову.
064/372-94-71. (4807)

ИЗДАЈЕМ локал 68 квм на
прометном месту нов
лукс, све намене.
064/026-90-54 (СМС)

ИЗДАЈЕМ комфорну собу
са употребом купатила и
кухиње. Горњи град.
066/523-59-58. (4807)

ИЗДАЈЕМ локал од 86
квм, код Аутобуске станице. 063/278-421.
(4807/44)

ИЗДАЈЕМ двособан стан,
празан, без грејања, кућа,
Стрелиште. Тел. 064/58725-35, 311-071. (4807)

ИЗДАЈЕМ локал 80 квм,
Синђелићева 35.
л064/217-48-56. (274926)

ПОТРЕБАН једнособан
или двособан празан стан
у згради, у ширем центру
Панчева. Тел. 060/437-3173. (4807)

ПОТРЕБНИ
КОНОБАРИ

B & D Bravarija
Старчево, 060/538-22-80
Израда кованих ограда,
елемената и галантерије.
Заваривачке, браварске
услуге и друмски превоз
терета.
(1/273530)

ИЗДАЈЕМ једнособан
празан стан без грејања,
Содара. 013/344-167,
064/950-23-40. (4807/12)

ИЗНАЈМЉУЈЕМ намештену гарсоњеру, центар, одмах усељива, искључиво
запосленима, повољно.
065/691-88-23. (275007)
ИЗДАЈЕМ стан, Стрелиште, V, ЦГ, двособан.
065/439-88-47. (4807)

pizzeria mammy

ИЗДАЈЕМ двособан стан,
Ул. Војвођански булевар
2/20, 50 квм, намештен,
100 евра. Тел. 060/68669-99, после 18 сати.
(4807)

traži radnika za
kasom i roštiljem

ИЗДАЈЕМ једнособан
празан стан, Стрелиште,
Вељка Влаховића. Тел.
061/114-19-85, 013/320336. (4807-45)

ИЗДАЈЕМ трособан комфоран намештен стан у
Маргити. 063/222-271.
(275003)

ХИТНО потребан двособан стан. 063/179-87-77.
(4807/63)

SA ISKUSTVOM
„MAG NO LI JA LUX”,
ПАНЧЕВО

ИЗДАЈЕМ намештену собу
064/393-56-90
са употребом купатила,
самцу, самици. 064/58750-24. (274826)
ИЗДАЈЕМ магациски простор, 20 вм, 30 квм, 70
ПОТРЕБНА намештена
квм, може и занатске рагарсоњера, или једносодионице. Тел. 063/233бан стан, зграда, дужи
558 (274540)
временски период.060/528-08-95. (27486)

ИЗДАЈЕМ дворишну кућу
са гаражом, подрум, поткровље. Све посебно.
ИЗДАЈЕМ једнособан стан 060/354-55-54. (274905)
лукс опремљен, С. Саве
ИЗДАЈЕМ намештену гар133, Панчево. 065/283соњеру у згрди, Котеж 1.
53-01. (4807/1)
063/808-83-26. (274969)

063/691-169
(4/4807)

СТАН на Тесли, двособан,
намештен, ТА, I спрат,
150 евра, усељив од 1.
априла. 063/157-17-77.
(274978)

ИЗДАЈЕМ мањи стан у кући, на Стрелишту, цена 90 ИЗДАЈЕМ двособан намештен, Котеж 1, 250 евр.
евра. 063/101-28-16.
062/504-504.
(4807)
ИЗДАЈЕМ једнособан намештен стан, посебан
улаз, струја, гас, Книћанинова 79. 064/579-8655. (4807)

НАМЕШТЕН једнособан
дворишни, спрат, ТА, 80
евра, код Хотела „Тамиш”. 064/122-48-07.
(274993)

ИЗДАЈЕМ намештен стан
у Самачком, ученику, 60
евр. 064/348-07-60.
(4807)

ДВОСОБАН стан, строги
центар, намештен, ЦГ, на
дуже издајем 063/772-6003 (СМС)

ФРИЗЕРСКОМ салону потребни мушко-женски
фризери. Тел. 061552-2122. (4807)

ПОТРЕБНА жена за чишћење. Тел. 060/304-0764 (СМС)

(10/276967)

ИЗДАЈЕМ собе за раднике
и самце. 064/305-73-01.
(4807)

ИЗДАЈЕ се пословни простор 55 квм, у Д. Туцовића 55-а, са паркингом.
063/281-954 (274561)
ПОТРЕБАН магацин 100
– 150 квм. Тел. 063/354122. (4807)
ПРОДАЈЕМ локал 80 квм,
на Котежу 1 или мењам
за стан. 063/248-732.
(4807/60)
ИЗДАЈЕМ локал код Зелене пијаце, близина три
школе. 060/351-03-56.
(4807)
ИЗДАЈЕМ локале 30 и 23
квм, код Аутобуске станице. 352-105. (4807)

ПОТРЕБНА кобобарица
за друге смене. Плаћен
пут и оброк, 40.000. Beertia Bar, Б.Н.С. 063/10-50949. (СМС)

Комби превоз робе
и селидбе.
Зоран, 060/360-03-89.
ПОТРЕБНИ бравари и
монтери, са искуством.
Контакт 011/271-51-00,
063/404-281 – Ненад Урс
и 063/237-248, Виктор
Бакош. (ф)

WEIFERT дистрибуцији
пића потребни возачи Б и
Ц категорије, виљушкариста и физички радници.
062/446-285. (272909)
GP „STILL-NET”-у потребни пословођа техничке
струке. Информације и
пријава на 013/333-311.
(273742)
ПОТРЕБНЕ раднице за
рад за роштиљем и у кухињи. Ћевабџиница у центру и Браће Јовановић.
063/897-55-04. (274085)
ПОТРЕБАН радник у
штампарији. Звати на
065/531-94-15. (274591)
ПОТРЕБАН радник за рад
у пластификацији, до 50
година. „Plast pro”,
064/192-85-44. (4807-17)
ПОТРЕБНА радница за
рад у прехрамбеној продавници. Тел. 064/264-0398. (4807-32)
ЛИМАРИЈИ Марковић
потребни помоћни радници са и без искуства.
064/271-55-22. (4807)

АУТОПРЕВОЗНИКУ потребан возач Ц и Е катеИЗДАЈЕМ локал, Ул. Радогорије. 063/286-914, Ђормира Путник 12, сада је
ђе. (4807/25 и 26)
пекара Партизан. Тел.
063/540-209. (4807)
ПОТРЕБНЕ раднице у
продаји и помоћне радЦЕНТАР, Дом омладине,
нице у кухињи. 013/377опремљен, 80 квм, 16.000.
230, 064/643-41-22.
Контакт 066/645-42-26.
(4807/28)
(274875)
ФИРМИ „Дивнић шпед”
из Панчева потребан воПотребни радници
зач Ц и Е категорије за
у Slot club-u „Kentucky”.
унутрашњи транспорт.
Контакт 064/989-88-89.
(8/274877)
Контакт 062/850-00-82.
(4807/10)
ЗЕЛЕНА ПИЈАЦА, издајем
ПОТРЕБНА девојка за рад
локал 25 квм, у плочицау фотокопирници хамер.
ма, излог , одличан.
Пожељно искуство.
064/226-91-30. (4807)
062/355-154. (4807/63)
СТРОГИ центар, издајем
ХИТНО потребна озбиљна
локал, све намене, угао
жена за рад у перионици
ЈНА и Максима Горког.
веша. Пријава, редовна
063/372-124. (274955)
плата. Све информације
ПРОДАЈЕМ киоск у ценна тел. 063/216-992, од
тру града. 060/013-01-25. 15 до 20 сати. (4807/51)
ИЗДАЈЕМ локал 80 квм,
Синђелићева 35.
л064/217-48-56. (274926)
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(7/274828)

Петак, 22. март 2019.

ПОТРЕБАН радник на
фарми у Панчеву.
063/776-67-29. (4807)

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

POCO-LOCO ресторану
потребан пекар за рад са
финим пецивом и посластичари. 064/874-03-01.
(4807)

Тражимо

ГРИЛ „БУМ” ЋЕВАБЏИНИЦИ потребне жене на
роштиљу. 064/323-92-77,
нови објекат код Сунчаног сата. (4807)

Биографију послати на dvoristeklub@gmail.com или
донети лично у Милоша Обреновића 12.

ПОТРЕБНА девојка за
разношење хране на бувљаку. Предност познавање бувљака. 064/129-3725. (4807)
ФРИЗЕРСКОМ салону
„Душица” потребан женски или мушки фризер са
искуством. Тел. 060/04020-11. (4807)
ПОТРЕБАН возач Б категорије за паковање и развоз штампе. 069/867-7207. (4807)

конобаре и шанкере са искуством,
кувара, pizza мајстора
и помоћног кувара.

ПОТРЕБАН мушко-женски фризер. Плата 30.000
и пријава. 064/185-92-34.
(4807)
ПОТРЕБАН вулканизер са
искуством, млађи помоћни радник. 066/908-6658. (4807)
ПОТРЕБАН уатолакирер
са искуством у припреми
и фарбању воз8ила.
060/333-65-80. (274935)

ПОТРЕБНА радница СТР
ПОТРЕБНА жена за рад у „Сњежана”. 063/833-29башти. Тел. 063/729-85-97. 88. (4807)

ПЕКАРИ потребна продавачица. 063/19375-30.
(274985)
РЕСТОРАНУ Poco Loco
потребна девојка за рад у
продаји и возач. 064/87403-01. (274953)

pizzeria mammy
ima potrebe za
pizza majstorom

063/691-169
(5/4807)

Петак, 22. март 2019.

ПОСАО

ОГЛАСИ

OD „MABER” PANČEVO

ПОНУДА

raspisuje

РЕСТОРАНУ потребан конобар-ица и помоћни
радник у кухињи. Тел.
063/835-08-48. (274966)

KONKURS
za prijem u radni odnos:

• RUKOVAOC POLJOPRIVREDNIM MAŠINAMA
– TRAKTORISTA – 2 izvršioca

ПОТРЕБАСН конобар-ица
за рад у локалу. 063/77998-56, 063/508-719.
(2749709

Uslovi:
– vozačka dozvola B kategorije
– poželjno radno iskustvo

ПОТРЕБНА жена за рад у
башти. Тел. 063/729-8597. (275002)
РЕСТОРАНУ потребна конобарице, одлични услови. Тел. 064/349-93-43.
(275010)
ПИЦЕРИЈИ Попај потребне раднице са и без искуства, добра и редовна
плата. 063/820-87-61.

Prijave možete slati na adresu: Zetska 2, 26000
Pančevo ili e-mail adresu: maber5@panet.rs

ПОТРЕБНА продавачица
за пекару и пицерију.
063/130-75-40. (274981)
ПЕКАРИ потребна продавачица. 063/19375-30.
(274985)

BERMILTON P. M. d. o. o.

тражи раднике
за одржавање чистоће у „Авив парку” Панчево.

РАДНИЦИ НА ПОСЛОВИМА
ОДРЖАВАЊА ХИГИЈЕНЕ
(више извршилаца, оба пола)
Контакт тел. 060/033-56-69

ДОО „ХИДРОВОД” ПАНЧЕВО
Ул. Боре Шипоша 25 (Топола, код Црне мачке)
013/341-292
тражи:

1. Возача Ц категорије
2. Водоинсталатера
3. Зидара-тесара
4. Физичког – помоћног радника
5. Портира
Пријаве од 8 до 14 сати, радним данима, доћи лично

ПОТРЕБНЕ раднице у
продаји и помоћне раднице у кухињи. 013/377230, 064/643-41-22.
(4807/28)
ПИЦЕРИЈИ Попај потребан возач за доставу.
063/820-87-61.
РЕСТОРАНУ потребан конобар-ица и помоћна
радница у кухињи.
063/835-08-48. (275027)
ПЕКАРИ у Старчеву потребан возач и помоћни
радник у производњи.
063/835-08-48. (275027)

ПОТРЕБАН возач Б категорије за доставу хране.
064/255-84-58. (274986)
ПОТРЕБНИ радници за
рад у продаји. Посластичарница „Специјал”.
065/232-16-70. (274989)
ПОТРЕБАН кувар и помоћни кувар. 061/623-1615. (274995)
ПОТРЕБАН возач у пекари, предност пензионери.
061/608-77-41. (274997)
ПОТРЕБНА жена за чишћење. Тел. 060/304-0764 (СМС)

ПОТРЕБНИ радници: ЦО
2 и електро заваирвачи,
бравари, монтери, фарбари, електричар. Телефон
064/160-32-34, mail: brodicopa@gmail.com
(274992)
ПОТРЕБАН шанкер и конобар. 061/623-16-15.
(274995)
РЕСТОРАНУ Poco Loco
потребна девојка за рад у
продаји и возач. 064/87403-01. (274953)
ЛИМАРИЈИ Марковић
потребни помоћни радници са и без искуства.
064/271-55-22. (4807)

marketing@pancevac-online.rs

ПОПРАВКА електричних
инсталација. Ненад,
069/353-38-35.(274698)

СТОЛАРСКЕ и браварске
услуге. Александар,
064/157-20-03. (274714)

СЕЧЕЊЕ огревног дрвета,
услуга цепања, уношења.
064/287-26-00. (273531)

ЧИСТИМ дворишта, тасване, подруме, селидбе и
све остало. 061/627-0731. (4807)

ЕЛЕКТРИЧАР, поправке
бојлера, шпорета, индикатора, разводних табли,
инсталација. Мића,
064/310-44-88. (274288)

РАДИМО све физичке послове, чистимо подруме
таване, наш превоз.
064/144-37-65. (274697)

ОРЕМ и култивирам баште. 063/855-92-70.
(274331)

ПОПРАВКА електричних
инсталација. Ненад,
069/353-38-35.(274698)
ДРВОСЕЧА, исећи ће моторном тестером свако
дрво које вам смета.
063/369-846 (4807-46)

АЛУ ПВЦ столарија, комарници, ролетне, венецијанери, уграђујем, поправљам, замена гуртни.
064/181-25-00. (274378)
ТВ и сателитске антене,
монтажа, дигитализација
вашег ТВ-а, ИПТВ, антена
плус. 064/866-20-70.
(4807-23)
RENOAUTO PANTA PANČEVO
Потребан нам је продавац
ауто-делова и опреме.
Предност ће имати кандидати
са радним искуством у бранши
или са познавањем аутомобилске индустрије.
Информације на 064/132-96-63

(13/275030)
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МОЛЕРСКО-ФАСАДЕРСКИ радови, гипс, керамика, повољно. Проверите. 061/141-38-02. (4807)
СПУШТЕНИ плафони,
преградни зидови, израда
кошуљице, уградња ламината, комплетно реновирање. 062/816-33-84.
(274754)
БРАВАРСКО-ЗАВАРИВАЧКИ радови, израда/монтажа капија, ограда, надстрешница, заштитне решетке. 062/81633-84. (274754)

ПОТРЕБАН радник у
штампарији. Звати на
065/531-94-15. (274591)

ОБАРАЊЕ стабала, кошеРАДИМО све физичке по- ње траве, корова, бетонислове: рушења кућа, зидо- рања, рушења, итд.
ва, бетона, бетонирања,
060/035-47-40. (4807/4)
одношење
ствари.
ПОСАО
064/122-69-78. (480714)
ПОТРАЖЊА
МАСАЖА релакс за потМОЛЕРАЈ, глетовање,
пуно уживање и опуштаШЉУНАК, песак, сејанац, кречење, фарбање столање вашег тела. 064/269одвоз шута малим киперије, пензионерима по94-87, Марија.
ром до два кубика.
пуст. 062/564-494,
064/664-85-31, 013/342013/235-78-82. (4807/10)
338 (СМС)
РАДИМ изолацију равних
СРПСКИ, часови за
кровова, гаража, купатиМОЛЕРСКИ и гипсарски
основце,
средњошколце,
ла, тражим посао. 345радови. facebook.co874, 062/235-839.
m/molerizam 069/444-23- студенте, припрема при(274789)
јемних,
контролних.
76. (СМС)
064/462-37-64. (274690)
МЕДИЦИНСКИ педикир,
ЧАСОВИ хемија за основМОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ урасли нокти, курје очи,
це и средњошколце.
радови, кречење, глетова- релакс, медицинска маса065/33-47-621 Јелена.
жа. 061/308-95-86. (4807)
ње, столарија, веома по(СМС)
вољно. 064/280-26-15.
ЧАСОВИ географије и ен(274691)
глеског. Врло повољно.
ВОДОИНСТАЛАТЕР одгу065/373-53-34. (274341)
ВОДОИНСТАЛАТЕР: решење судопере, купатила,
новирање
купатила,
венадаптације, поправке, заАЛУ ПВЦ столарија, ромене, одмах. 013/331тили,с
лавине,
одгушење
летне, комарници, вене657, 064/495-77-59.
цијанери, тракасте завесе, канализације одмах.
(4807-106)
061/193-00-09.
(4807/64)
уграђујем/поправљам.
063/882-25-09. (272666)
ВОДОИНСТАЛАТЕР,
ЗИДАЊЕ, малтерисање,
реновирање кровова, бетонирање, стиропор, бавалит фасаде. 063/86580-49. (274316)

уградња, одржавање воде, канализације, кабине,
славина, бојлера, котлића. 063/836-84-76.
(274691)

МОЛЕРАЈ, фасаде, столарија, гипс, обраде око
прозора, комплетне адаптације. 063/893-39-94.
(4807)

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.

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

ГЛЕТОВАЊЕ, кречење,
гипсани радови, поставка
ламината, керамике.
Проверите. 062/816-6678. (274945)

У складу са чланом 29. Закона о процени утицаја на
животну средину („Службени гласник РС” број
135/04 и 36/09)
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРAДСКА УПРАВА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ
Секретаријат за заштиту животне средине је 14. 03.
2019. године на основу захтева носиoца пројекта „Šamarica Windows“ д.о.о. из Качарева, Улица Маршала
Тита бр. 2б, донео решење број: XV-07-501-6/2019
којим је утврђено да за пројекат Погон за производњу
грађевинске столарије и елемената, на катастарској
парцели 1343, 1344/1, 1344/2 и 1344/3 к.о. Качарево,
на територији града Панчева, није потребна процена
утицаја затеченог стања на животну средину.
Увид у решење из претходног става може се обавити у просторијама Секретаријата за заштиту животне средине Градске управе Града Панчева, Панчево, Трг краља Петра I бр. 2 - 4, соба 617, радним даном од 10 до 14 сати.
На донето решење заинтересована јавност може
изјавити жалбу Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине, Нови Сад, у
року од 15 дана од дана његовог објављивања, а
преко овог органа.

Петак, 22. март 2019.

ОГЛАСИ

СВЕ ВРСТЕ физикалија,
утовар/истовар, рушење,
чишћење, разбијање бетона, селидбе, одвоз шута и
непотребних ствари, и
слични послови. Дејан,
061/626-14-50. (274940)

ПОСАО
ПОТРАЖЊА

МОЛЕРСКИ и гипсарски
радови. facebook.com/molerizam 069/444-2376. (СМС)
ЛИМАРСКИ радови, израда/монтажа кровопокривачки радови, преправке цурења, термо, хидроизолација. 064/21599-26.
ЕНГЛЕСКИ свим узрастима, долазим, јефтино, 24
године искуства. 013/25178-97, 063/782-51-48.
ЧИСТИМО таване, шут,
подруме, радимо све послове. 061/321-77-93.
(4807)
ШЉУНАК, песак, сејанац... одвоз шута малим
кипером до два кубика.
Лаза. 065/334-23-38.
(274906)
КОШЕЊЕ траве, корова.
Шишање живе ограде,
дворишта, викендице,
воћњаци. 061/301-49-58.
(4807)
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови и сви завршни радови у ентеријеру. Брзо,
чисто, најповољније.
060/145-99-09, 060/06291-45. (4807)
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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.

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгушења канализације,
адаптације, купатила,
сервис, повољно, одмах.
013/377-930, 064/586-8539, 063/115-71-67.
(266229)
ОЗБИЉНА жена спрема
канцеларије, ординације,
станове. 063/430-409.
(2748299

КЕРАМИЧАР са дугогодишњим искуством квалитетно, педантно и повољно. 064/252-51-75,
062/153-37-06. (275029)
ВОДОИНСТАЛАТЕР,
уградња, одржавање воде, канализације, кабине,
славина, бојлера, котлића. 063/836-84-76.
(274691)

ASOCIJACIJA PROFESIONALNIH UPRAVNIKA
RASPISUJE

OGLAS
ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA FORMIRANJE
BAZE PRAVNIH LICA I PREDUZETNIKA
KOJI OBAVLJAJU GRAĐEVINSKO ZANATSKE
RADOVE NA TERITORIJI OPŠTINE PANČEVA
Odlukom Udruženja profesionalnih upravnika u Pančevu raspisuje se konkurs radi formiranja baze pravnih lica koji žele da sarađuju sa STAMBENIM
ZAJEDNICAMA i profesionalnim upravnicima u Pančevu:
Oglas se raspisuje radi formiranja jedinstvene baze pravnih lica i preduzetnika na teritoriji оpštine Pančeva i direktne saradnje.
Cilj je da sve STAMBENE ZAJEDNICE dobiju iste uslove plaćanja i kvalitet.
Potreba stambenih zajednica je za svim građevinsko zanatskim radovima
i to:
– svi gradjevinski radovi (sve vrste krovova, fasada, rekonstrukcija
stepeništa, betonske staze, zamena pločica, krečenje i dr.)
– svi limarski radovi (izrada novih oluka, rekonstrukcija postojećih i
čišćenje oluka)
– stolarski radovi (popravke i zamene brava, vrata, prozora, zamena
stakla i dr.)
– elektroinstalaterski radovi (svi elektro radovi za potrebe STAMBENE
ZAJEDNICE)
– zamena poštanskih sandučića
– interfoni
– video nadzor
– čišćenje dvorišta i košenje trave,
– čišćenje podruma
– sitni građevinski radovi (farbanje gelendera, ograda, i sl.)
Prijave mogu podneti sva pravna lica i preduzetnici koji su registrovani za
obavljanje navedenih radova i to na mail: jelena.upravnik@gmail.com,
emina.cvetkovic@yahoo.com i na tel: 013/366-017
UDRUŽENJE PROFESIONALNIH
UPRAVNIKA U PANČEVU

СЕЛИДБЕ и превоз робе и
ствари, утовар/истовар,
монтажа/демонтажа намештаја. Дејан, 061/62614-50. (274940)
ГЛЕТОВАЊЕ, кречење,
гипсани радови, поставка
ламината, керамике. Проверите. 062/816-66-78.
(274945)
КОМБИЈЕМ превозим робу, ствари, селидбе. Најповољније. Жељко.
065/361-13.13. (4807)
ЧИШЋЕЊЕ олука, остали
висински радови.
065/535-24-56. (2749909)
ЛАТИНСКИ језик, професорка латинског језика
држи приватне часове.
066/656-44-04. (275014)
ИЗВОЂЕЊЕ свих врста
грађевинских радова.
064/866-25-76, 061/65970-31. (275023)
ПОПРАВКА кровова и израда нових. 064/145-8554. (275028)

УСЛУГЕ

ПАРКЕТ постављам и хоблујем, мајстор с дугогодишњим искуством из Дебељаче, с материјалом
или без њега. Ноле (имам
и паркет), 013/665-220,
063/847-74-38. (272893)
БАЛТОКАД када, обнова
глазуре, пластифицирање,
28 година с вама, гаранција. www.baltokad.co.rs.
065/347-55-02, 011/28830-18. (и)
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. 060/545-3404. (273947)
ШЉУНАК, песак, сејанац,
рушење, одвоз шута са
утоваром. Атанацков.
063/771-55-44. (4807)
КОМПЈУТЕРИ сервис, поправка, инсталација нових компоненти, чишћење, брзо, повољно.
060/351-03-54. (4807)
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови, ламинат.
062/976-18-42, 064/39000-87. (274792)
ПРЕВОЗ малим и великим
кипером, шљунак, песак,
сејанац, ризла, шут са
утоваром. 063/246-368.
(274505)
СТОЛАРСКЕ услуге, кухиње и плакари по мери,
преправке. 064/176-8852, 371-274. (4807/9)
ПОПРАВКА електричних
инсталација. Ненад,
069/353-38-35.(274698)
ЛАЛЕ – превозим кипером, повољно, песак,
шљунак, сејанац, ризлу,
утовар, одвоз шута.
064/354-69-94, 063/75402-72. (4807/42)

ПРВИХ ВЕК И ПО

МОЛЕРСКИ и гипсарски
радови. facebook.com/molerizam 069/444-2376. (СМС)
СЕЛИДБЕ, превоз друге
робе, Панчево-даље, цена договор. 013/366-843,
063/193-22-29. (4807)
СЕЛИДБЕ, превоз робе,
мерцедес камионом, радници, повољно. Вук,
063/278-117, 064/17691-85. (274613)

ВЕШ-МАШИНЕ, фрижидере, замрзиваче, климе,
поправљамо квалитетно с
гаранцијом. „Фриготехник”, 361-361, 064/12268-05. (4807)

ТЕПИХ СЕРВИС. Дубинско прање тепиха, аутомобила, намештаја. превоз бесплатан. 302-820,
064/129-63-79. (274960)

СЕЛИДБЕ, превоз друге
робе, Панчево-даље, цена договор. 013/366-843,
063/193-22-29. (4807)

БРАВАРИЈА, надстрешнице, врата, ограде, капије, врло повољно. Тел.
060/140-54-44, Дуле.
(274965)

СТОЛАРСКЕ и браварске
услуге. Александар,
064/157-20-03. (274714)

СЕЧЕЊЕ огревног дрвета, услуга цепања, уношења. 064/287-26-00.
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Моја драга супруга

ПРВИХ ВЕК И ПО

УСЛУГЕ

ТЕПИХ СЕРВИС. Дубинско прање тепиха, аутомобила, намештаја. превоз бесплатан. 302-820,
064/129-63-79. (274960)
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, 064/444-6674. bomboncicb@gmail.com, www.selidbe-bomboncic.com
(4807)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић” –
Борис, комбијем и камионом, Војводина, Србија,
са или без радника.
013/352-536, 063/253028, 064/444-6674.(4807)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић” –
Борис – комбијима, камионима, професионално, екипа радника, све
релације по Србији, откуп намештаја. 013/352536, 063/253-028,
064/444-66-74. (4807)
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, 013/352536, 063/253-028,
064/444-66-74. bomboncicb@gmail.com, www.selidbe-bomboncic.com
(4807)
ПОПРАВКА беле технике,
монтажа, сервис клима
уређаја. Овлашћени сервис „Фриго Пеђа”,
064/771-24-16, 013/301300. (4807)
ПОПРАВЉАМО/УГРАЂУЈЕМО ПВЦ и АЛУ столарију, комарници, ролетне, сигурносна врата, могућност на рате. 060/54534-04. (273947)
СЕЛИДБЕ комбијем и камионом Војводина, Србија, са или без радника.
Најповољније, Иван.
063/107-78-66. (4807)
СЕЛИДБЕ, робе и ствари
комбијем и камионом,
професионално, екипа
радника, све релације по
Србији, откуп намештаја.
Иван, 063/107-78-66.
(4807)
ОРЕМ и фрезујем баште
малим трактором. Дуле,
064/163-58-85. (274126)

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

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. (272893)

РАЗНО
ОГЛАШАВАМ неважећом
пензионерску годишњу
карту на име Светозар
Воденичар, издата од
АТП-а Панчево.

КРОВОВИ, поправке, замена црепа, летви, старог
црепа и поставке новог
ОРЕМ и фрезујем баште
крова, црепа, рогови, па- малим трактором. Дуле,
тошење, изолације, нај064/163-58-85. (274126)
јефтинији у граду, пензионерима екстра попуст.
013/404-560, 064/290-45После тешке и кратке болести преминуо
09, 061/348-20-00,
је наш
062/845-96-26,„Електроизградња”.(274907)
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”.(274907)
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. (274907)
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ радови, ламинат.
062/976-18-42, 064/39000-87. (274792)
РОЈАЛ МГ: затварање тераса провидном хармоником, уградња/поправке; ролетне, комарници,
венецијанери, све завесе,
тенде, хармо-врата, роло-заштита. 063/816-2098, 013/351-498. (4807)
КОМПЈУТЕРИ сервис, поправка, инсталација нових компоненти, чишћење, брзо, повољно.
060/351-03-54. (4807)
ВЕШ-МАШИНЕ, фрижидере, замрзиваче, климе,
поправљамо квалитетно с
гаранцијом. „Фриготехник”, 361-361, 064/12268-05. (4807)
СЕЛИДБЕ, превоз друге
робе, Панчево-даље, цена договор. 013/366-843,
063/193-22-29. (4807)

БРАВАРИЈА, надстрешнице, врата, ограде, капије, врло повољно. Тел.
060/140-54-44, Дуле.
(274965)

1935–2019.

Сахрана је обављена 18. марта 2019, на гробљу Котеж.
Ожалошћени супруг СТОИЉКО са породицом
(83/274799)

Мојој драгој мајци

СЛОБОДАН ВЛАХОВИЋ
1944–2019.

Ожалошћени: супруга НАДА, син САША
и кћерка НАТАША са породицама
(103/274971)

15. марта 2019. године преминула је моја
мама

ТОДОРИ СТОЈАНОВСКИ
ТОШКИ
1935–2019.

15. марта 2019. стало
је срце моје маме

последњи поздрав од ћерке НАДЕ са породицом

(84/274799)

МИРОСЛАВА
МЛАДЕНОВИЋ
1941–2019.
Сахрана је обављена
18. марта 2019, на
Новом гробљу.

МИРЕ
МЛАДЕНОВИЋ
1941–2019.

Последњи поздрав од
„генерације 1962”

13. марта преминула је моја мајка, ташта и пријатељ

Почивај у миру
анђеле мој!

Ожалошћени: ћерка
ЈАСМИНА, родбина
и пријатељи

Ћерка ЈАСМИНА

(55/4807)

(56/4807)

МИЦА ПОПОВ

ВЛАДА
ЛАЗАРОВ
СТЕВА, МИЛАН, КОКА,
СИМА, ДРАГАН, СТЕВА,
ЦАЦА, МИЛЕ, БРАНКА,
КАТИЦА, ВЛАДА, БОДА,
ДРАГИЦА, СРЛЕ и БОЖА

Последњи поздрав
драгој јетрви

ТЕПИХ СЕРВИС. Дубинско прање тепиха, аутомобила, намештаја. превоз бесплатан. 302-820,
064/129-63-79. (274960)
СТОЛАРСКЕ услуге, кухиње и плакари по мери,
преправке. 064/176-8852, 371-274. (4807/9)

ТОДОРА СТОЈАНОВСКИ
ТОШКА

Ожалошћени: ћерка ДРАГАНА, зет ДРАГАН, фамилија
и пријатељи

(29/4807)

ЗАХВАЛНИЦА

(72/4807)

МИРОСЛАВИ
МЛАДЕНОВИЋ

МИРОСЛАВА
МЛАДЕНОВИЋ
Последњи поздрав
драгој Мири

од јетрве ЗОРИЦЕ
из Врњачке Бање

од кумова ЗЕЧЕВИЋ
и ВУКОТИЋ

(57/4807)

(104/274991)

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

др Бацку Чолаковићу и др Слободану
Тасићу који су први пружили несебичну
помоћ нашем вољеном Сави.

Породица ГЛАВОНИЋ
(24/4807)

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

Петак, 22. март 2019.

У болу и тузи опраштамо се од наше
вољене

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
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16. марта 2019. у 87. години, наша драга

ЈОВАНКЕ ТОМИЋ

ВУКИЦА ВУЈНОВИЋ

1924-2019.

рођ. Венчев
1932–2019.

која је преминула у 96. години.
У нашој успомени остаће сећање на дивну, племениту и добру душу.
Ожалошћени: син ПЕТАР и снаја
СВЕТЛАНА са децом

Својој супрузи

преселила се у вечност.
Вољени никад не умиру, њено место у нашим срцима ће увек
остати.
Ожалошћени: Ћерка ДАНКА и зет МИКИ

Последњи поздрав мојој драгој баки

БОЖАНИ ЈАКИМОВСКОЈ

(32/4807)

(47/4807)

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

Последњи поздрав
куми

Последњи поздрав мојој драгој свекрви

1946–2019.

Супруг СТОЈМЕН
(97/274427)

МИЛИ
ЛОНЧАР

ЈОВАНКИ ТОМИЋ

ЈОВАНКИ ТОМИЋ

од кумова
ЗДРАВКОИЋА
и АВРАМОВИЋА

1924–2019.

1924–2019.
Драга моја бака Око,
успомене на тебе живеће у нама заувек.

која је преминула 14. марта 2019, а сахрањена 16. марта 2019, на Новом гробљу у Панчеву.

Твоји: ГОРАН и ЛИСА

Ожалошћена снаја ЉИЉАНА са
многобројним пријатељима и родбином

(48/4807)

(46/4807)

(21/4807)

Последњи поздрав
прији

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
(98/274427)

У прошлом броју
„Панчевца”,
техничком грешком,
објављена је погрешна
фотографија у
читуљама за госпођу

После кратке и тешке болести 15. марта преминула је наша

14. марта преминула је моја бака

БОЖАНА ЈАКИМОВСКА

МИЛИ
ЛОНЧАР
од породице
БОРНА

МИРЈАНА СТОЈАНОВСКИ

(108/275018)

Божану
Јакимовски
Извињавамо се
породици Јакимовски

Последњи поздрав

БОЖАНИ МИТРЕВСКИ
ЈАКИМОВСКИ
Недостајеш...
НЕНАД, ДАНИЕЛА,
МАРИЈАНА и АЊА
(99/274537)

1947–2019.

ЈОВАНКА ТОМИЋ

Последњи поздрав нашем
драгом тати

Последњи поздрав нашој мајци, свекрви и баби

Последњи поздрав стрини

1924–2019.
Твоји најмилији
(41/274787)

Последњи поздрав мојој бака Оки.

МАРИЈИ МИКУЛИЋ
Твој ИВАН, ДИНА, ЛЕЈЛА и БЕНЏАМИН

1938–2019.

ЖИВКУ
РАТКОВИЋУ

(49/4807)

од ЉИЉЕ, БАТЕ, ЛУКЕ и ВАЊЕ
(8/4807-3)

1958–2019.
Са великом љубављу и поштовањем чуваћемо
успомену на нашу драгу баку

Последњи поздрав од МИЛОЈКА, ЈАНКЕ, ЉИЉЕ,
ДРАГАНА и СУНЧИЦЕ са породицама

Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Супруга МИЛИЈАНА,
син ПЕТАР и ћерка
ЗОРИЦА са породицама

(96/274956)

(71/

МИРА СТОЈАНОВСКИ

Последњи поздрав тетка

Последњи поздрав

Последњи поздрав
комшиници

t
13. марта 2019. године нас је у 86. години заувек напустила наша

МАРИЈИ
МИКУЛИЋ

ЈОВАНКУ ТОМИЋ ОКУ
Захвални за сваки савет, подршку и несебичну
љубав коју нам је поклањала.
Буди нам спокојна, нека ти је мирно звездано
небо. Ми ћемо те заувек чувати у нашим мислима и срцима.
Твоји: ЛЕЛА, УРОШ и ЈАСМИНА
(14/4807)

МАРИЈИ

Почивај у миру.

АНИЦИ

АНИЦА МАТИЈЕВИЋ

од породице БЛАЖИЋ
(53/4807)

Сахрањена је 14. марта 2019. године у пратњи најближих.
Породица
(52/4807)

ДУШАНКА и ТАЊА
са породицом

од БОШКА и РАДЕ

(6/4807)

(7/4807-2)
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ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
Тужна срца обавештавамо родбину и пријатеље да је у 76. години преминула наша
драга

Са великом тугом и болом обавештавамо да нас је 15. марта
2019. напустио наш вољени

18. марта 2019, у 83. години, остали смо
без наше вољене мајке и баке

ТЕРЕЗА ЂЕРФИ

др ВЛАДИМИР ЛАЗАРОВ

ТОМАНИЈЕ ГРБИЋ

1943–2019.

1943–2019.
Ожалошћени: супруг ЛАЈОШ, синови
ТИБОР и АНДРАШ, снаје ИЛОНКА
и МИРЈАНА, унуци ДАНИЕЛ и ЛАЈОШ
са NATALIE и ЛЕОМ

Твој одлазак никада неће прекинути топлину, шарм и љубав
коју си нам пружао.
У нашим срцима ти си само отишао на неко лепше место.

Ожалошћени: син ГОРДАН и унуци
МИЛОШ и КОНСТАНТИН
(73/4807)

(4/274705)

Твоји најмилији: супруга ГОРДАНА, унука АНАСТАСИЈА,
ћерка НАТАША и НЕБОЈША

Последњи поздрав
комшији

Тужна срца обавештавамо родбину и пријатеље да је 19. марта
2019. у 80. години, преминула наша драга

(67/4807)

15. марта заувек смо изгубили нашег кума

Последњи поздрав
комшиници

ЈОВАНУ
СТЕВИЋУ
од станара
у Војвођанском
булевару бр. 18

ЉУБИНИ ЊЕЖИЋ
од комшија из улаза
у С. Новаковића 1
(58/4807)

МАРИЦА АНЂЕЛКОВ
1940–2019.

(68/4807)

Сахрана ће се обавити 21. марта 2019. године, у 13 сати, на Новом
гробљу у Панчеву.

др ЛАЗАРОВ ВЛАДИМИРА
Јовану Стевићу,

Отишао је мој велики друг, пријатељ, колега и кум.

Ожалошћени: супруг ЈОВАН, син СЛАВКО, снаја СИЛВИЈА,
унук АЛЕКСАНДАР, унука ОЛИВЕРА и праунука САРА

Делили смо заједно детињство, младост и
старост, остају само прелепе успомене које нико и никада не може угасити.
Твој кум КОКАН, кума МЕЛА
и породица РАДОБОЉА

(95/274951)

13. марта 2019. престало је да куца племенито и несебично срце
наше

СТЕВИ
последњи поздрав.
УШКЕ, ПАЈА и ГИША
(28/4807)

(43/274790)

25. марта 2019. године даваћемо шестомесечни
помен

ЉУБИНЕ ЊЕЖИЋ
ЛАЗАРОВ др ВЛАДИМИР

1938–2019.

МАРИЈИ ЋИТИЋ

1943–2019.

Вечно ћемо је волети и памтити
Твој дух и доброта остаће нам у вечном сећању.

Помен ће бити одржан на гробљу Лешће, парцела 36, у 11 сати.

Сестра ВИДА с породицом

Супруг ЈОВАН и син МИЛОРАД

(12/4807)

(110/275020)

После дуге и тешке болести преминула је наша
вољена

Тужна срца обавештавамо родбину и пријатеље
да је наша вољена

КОВИЉКА СТОЈИЧИЋ

АНА ЋУРУВИЈА

8. VI 1944 – 20. III 2019.

1928–2019.

Ожалошћени: супруг МИЋА, кћи ЈАСМИНА, унуци ДУБРАВКА и
СТРАХИЊА, зетови СЛАВКО и МИЛОШ, праунуке НИНА и АНА
(65/48079

Последњи поздрав

ЗОРИЦИ КОМЛОШ

Супруг ПЕРО и синови СИНИША и НЕНАД

преминула 13. марта, али ће заувек живети у нашим срцима.
Породица

од ћерки МАРИЈАНЕ и ВЕРОНИКЕ са породицама

(107/275004)

(111/275021

(93/274948)

Заувек ће остати у нашим срцима.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Петак, 22. март 2019.
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ПОМЕН

Последњи поздрав

РАДОСАВ ШОШКИЋ
ГОЈКО СМИЉАНИЋ

ЗОРКИ ОМАЉЕВ
Дубоко потрешени изненадном смрћу
нашег драгог пријатеља и сарадника упућујемо породици искрено саучешће.
Колектив „Al sistem”-a

23. III 2009 – 23. III 2019.

14. VI 1926 – 18. III 2019.
С љубављу и поштовањем
породица СМИЉАНИЋ

Хвала ти за доброту, љубав и срећу којом си нас увек несебично даривала. Нека те чувају анђели како си ти чувала и
пазила нас.

(106/2749906)

(36/f)

Твоји: ћерка МИЛЕНА, унуке САШКА и ДРАГАНА,
зет ДУШАН, праунуци ВЛАДИМИР, БРАНИСЛАВ,
ПЕТАР и ЈЕЛЕНА

Био је посебан и јединствен

У четвртак, 28. марта 2019. године, на гробљу
Котеж, у 11.30, дајемо четрдесетодневни помен
нашој драгој

(59/4807)

20. марта навршава се пет година откако ниси са
нама

РАДОСАВ ШОШКИЋ
Од породице ШТИВЧЕВИЋ
(70/4807)

ДРАГИЦИ БАТИНИЋ
Последњи поздрав искреном пријатељу

СИНИША
ЦВЕТКОВИЋ
Последњи поздрав
драгом комшији

С љубављу и тугом супруг МИЛАДИН, синови
БРАНИСЛАВ и МИЛАН са породицама

НЕНАД ОБРАДОВИЋ

(63/4807)

С љубављу те се сећамо и с поносом спомињемо.

ДРАГАН ЈАНКОВИЋ с породицом

од комшија у Браће
Јовановић 16-а

Твоји синови ЖЕЉКО и ПРЕДРАГ, унуци
ТАМАРА, МИХАЈЛО и СОФИЈА,
снаја СНЕЖАНА

(2/274688)

(39/274784)

(74/ф)

ШОЛЕТУ

Последњи поздрав

После дуге болести преминуо је наш драги

СЕЋАЊЕ

Пре три године напустио нас је заувек наш

Вољеном тати

ПАВЛЕ ВАСИЛИЈЕ
1947–2016.
Свакодневно је у нашим мислима и срцима.

ШОЛЕТУ

ЦВЕТКО
ЂУКАНОВИЋ
ЦВЕЛЕ

СИНИША ЦВЕТКОВИЋ
9. II 1935 – 13. III 2019.

од куће „Бабис”
и породица ОЛЋАН
и АЈДУКОВИЋ

Ожалошћени: син САША, снаја МИРА и унуке
КРИСТИНА и МАРИНА

(66/4807)

(15/4807)

Последњи поздрав
суседу

Последњи поздрав
тетки

МИЛИ
РОМАНИЋУ

ЗОРИЦИ
од ДАНИЈЕЛЕ и
МАЈЕ са породицом

ПОПУСТ

(92/274948)

СИНИША
ЦВЕТКОВИЋ
Последњи поздрав
Сашином тати

Прошло је много година, нико се није сетио твог имена.
Твоји БРКА и
ЛАЗА МАКСИН
(85/274803)

20. марта 2019. навршило се две године
бола и туге откада
није са нама

С љубављу породица
(64/4807)

2012–2019.
Моје сузе према теби
падају
Моје сузе према теби
падају
Моје сузе падају на
горе.
Тата, волим те.
Твоја ћерка
САЊА ТЕПИЋ

БРАНИСЛАВ ЛАЗИЋ БРИЦА
Никад нећеш престати да нам недостајеш...
Твоји: АЦА, МАРЕ, ИКА и ДРАГОЈЛА
(109/275019)

(5/274706)

23. марта навршава
се пола године

од ДАЛИБОРА,
НИКОЛИНЕ,
СТЕФАНА и ЛЕНЕ
(87/274825)

СЕЋАЊЕ

од колега из
„Eлекотровојводине”

ПЕРО
ЧЕЈКОВ
2017–2019.

(38/274784)

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

НИКОЛИ
ТЕПИЋУ
ТЕПИ

ПОПА ГОРАН ЏИЗ
2014–2019.

Вечно ћеш бити у мислима и срцима својих најмилијих

Твој брат ГОНЗО
(88/274827)

(80/4807)

ВЛАДИМИР
СТАНОЈЕВИЋ
Ожалошћени:
мајка ВЕЛИНКА
и брат ВОЈА
(100/274962)

ПЕРО ГАГИЋ

ПЕРО ГАГИЋ

25. III 2016.

25. III 2016.

Морамо даље, ал’ без
тебе много тешко.
Стално си у нашим
мислима.
Твоји: НАДА, ДАРКО,
ТАТЈАНА и ФИЛИП

Време пролази ал’ не
брише сјећања и лепе
успомене.
Твој МОМЧИЛО
са мамом, татом и
баком МИЛИЦОМ из
Републике Српске

(101/274963)

(102/274963)
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Петак, 22. март 2019.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
СЕЋАЊЕ
на нашег драгог

ГОДИШЊИ ПОМЕН

ТИХОМИРА МАРИНКОВИЋА

ДАНИЦА СРЕДОЈЕВИЋ

24. марта 2019. године биће шеснаест
година од одласка моје маме

23. III 2018 – 23. III 2019.

1931–2002.

АНА ЛОЈАНИЦА

Породица

рођ. Ковачевић

(105/274994)

Хвала за љубав коју си нам пружила.
СЕЋАЊЕ

Вољеном

С љубављу њена МИРЈАНА

Твоји: унука МИЛИЦА, зет ДРАГАН
и ћерка ЈАСМИНА
(23/4807)

(44/274795)

Прошло је тринаест година откако смо остали
без наше вољене, драге и миле

Прошле су већ две године

ЗОРАН
ЈАКОВЉЕВИЋ

ЗОРАНУ ЈАКОВЉЕВИЋУ
23. марта у 12.45 дајемо једногодишњи помен.

Драги колега,
недостајеш.

Његови најмилији

АЛЕКСАНДРА

(22/3807)

(62/4807)

ТАЊЕ ВИГ

ВЛАДИМИР ПЕРИЋ
1982–2017.

1972–2006.
Драги куме

23. марта 2019. године, у 11 сати, на Новом гробљу, одржаће се четдесетодневни помен нашем
драгом

Заувек твоји: МИША, КАЋА, САЛЕ
и тетка ИВАНКА

Тешко се боримо са истином.
Остала је туга, бол и успомене.
Твоји најмилији
(34/4807)

(35/274750)

Заувек ћеш остати у
нашим срцима.
Породице МИЛЕТИЋ
и КРСМАНОВИЋ

ИВАН БАТА МАТЕЈИЋ
24. III 2008 – 24. III 2019.

БОЖИДАРУ МИЛЕТИЋУ
Дан за даном иде, а ниједан без сећања на тебе.
Твоји најмилији

Десет година сећања на нашег драгог кума.
Кумови ПАРЧЕТИЋ

(94/274950)

(54/4807)

Најлепше успомене на тебе чувамо у нашим
срцима.
Бескрајно нам недостајеш.

БУЦА АЛЕКСИЈЕВИЋ

Навршава се тринаест година откако није с нама
наша драга

СЕЋАЊЕ

(78/4807)

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

С љубављу ИВАНА, СВЕТЛАНА, ДУЊА,
МАТЕЈА, ИВАН, ДРАГУТИН и ДУШАН
(16/4807)

СЕЋАЊЕ

МИРЈАНА СТАН
Обавештавамо родбину и пријатеље да ћемо у
суботу, 23. марта, у 11 сати, посетити њену вечну
кућу и подсетити се на дане проведене с њом.

ДРАГУТИН
РАДОЈЕВИЋ

МИОДРАГУ ЈАНКОВУ

2003–2019.

1939–2019.

Сестра МАРИЈА са фамилијом

Породица

Супруга МИРКА,
син ДЕЈАН и снаја
ЕЛИЗАБЕТА

(1/274559)

(50/4807)

(25/4807)

КОРНЕЛИЈА СУСА

23. марта 2019. године
на Католичком гробљу у
Панчеву, одржаће се шестомесечни помен нашем
вољеном

КОМАТИНА
ВЕНЦИСЛАВУ
Остаћеш вечно у нашим
срцима.
Ожалошћена породица
(69/4807)

СЕЋАЊЕ

Сећање на драге родитеље

Син ДРАГАН са породицом, ћерка БРАНКИЦА
са породицом и брат ДУШАН с породицом
(37/274378)

СЕЋАЊЕ

IN MEMORIAM

ПЕРИЋ

РАДИЋ

ДЕСАНКА

МИЛАН

2004–2019.

2009–2019.
С тугом и љубављу ваша деца:
ВЕСНА и ПЕТАР са породицама
(91/274941)

РАДОMИР
САВАНОВИЋ

РАДОMИР
САВАНОВИЋ

25. III 2005 – 25. III 2019.

25. III 2005 – 25. III 2019.

Четрнаест година туге
без нашег драгог сина и
брата
Твоји неутешни
родитељи и сестра

Заувек у нашим
мислима.
Твоји: МАРКО,
ЈОВАНА и ДУШИЦА

(89/274904)

(90/274904)

МИЛИСАВ

ГОРАН ДУШАНКА

7. IX 2000 – 2019. 25. III 2009 – 2019. 6. IV 2009 – 2019.
Живите у нашим мислима.
Ћерке и сестре ЗОРИЦА и БРАНКА
са породицама
(40/274785)

Петак, 22. март 2019.

22. марта 2019. навршавају се три године
откако није са нама

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

У суботу, 23. марта, у 11 сати, на Старом
православном гробљу даваћемо годишњи
помен нашој вољеној
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СЕЋАЊЕ

ТАДИЈА БОЦИ
ТАСА
2009–2019.

АЛЕКСАНДАР БИСАК

ЈАГОТКИ КРСТИН

1989–2016–2019.

1946–2018.

Године пролазе, бол и туга за тобом никада.
Нека те анђели чувају јер и ти си био наш
анђео.

23. III 2018 – 23. III 2019.
Твоја породица

Година не може избрисати успомену на
тебе, увек ћеш бити са нама.
У срцу те носимо и неизмерно волимо.
Недостајеш нам...

Воли те увек тата

Супруг ДРАГОМИР и синови
ПЕТАР и ДЕЈАН

(17/4807)

(82/4807)

(11/4807)

22. марта 2019. навршавају се тужне две године откако ниси више са
нама

БИЉАНА ПОПОВИЋ
рођ. Петров
1988–2018.

Три године бола откако те нема

Година прође дан никад.
Анђеле наш, љубави наша, животе наш.
Ту си с нама заувек, док ми живимо живиш и ти.
Мама и тата

СЕЋАЊЕ

(30/48079

ВЛАДИСЛАВ
МИЛАКОВ
АЛЕКСАНДАР БИСАК

Никада те нећемо заборавити.
Супруга ЕМИЛИЈА са
синовима и унуцима

1989–2016–2019.
Воле те баба МАРИШКА и деда ЖИВКО
(18/4807)

ЈАГОТКА КРСТИН

(77/4807)

1946–2019.
СЕЋАЊЕ

СЕЋАЊЕ

Живећеш вечно у нашим срцима.

БИЉАНА ПОПОВИЋ

Твоја сестра ДАНИЦА и зет ВАСА
(75/4807)

Секић,
постоје само љубав, успомене и вечна туга за
тобом!
Заувек у нашем срцу!

СЕЋАЊЕ

2016–2019.

РАДИВОЈЕ
МИЛЕНКОВИЋ
ЖУЋА

Болна и сурова истина да си отишао без повратка.

21. III 1992 – 21. III 2019.

Супруга ВЕРОНА и ћерке НАТАША
и ДРАГАНА са породицама

Незаборављен.
Твој брат СЛОБОДАН
с породицом

МИРОСЛАВ ПАНТЕЛИЋ

(13/4807)

ЈАГОТКА КРСТИН

Твоји: БОКА, ЛУКА, СТЕФАН и БОЈАН
(31/4807)

Једногодишњи помен
нашој снаји

Прошла је година откада
ниси са нама

БИЉАНИ
ПОПОВИЋ

БИЉАНА
ПОПОВИЋ

(10/4807)

1946–2019.
Никада те нећу заборавити.

Нашем вољеном

СЕЋАЊЕ

Твоја ЉУБИЦА са породицом
(76/3807)

Дванаест година није са нама наш драги

МИРОСЛАВ
ПАНТЕЛИЋ

ЉУБОМИРУ
ГАВИНУ

25. III 2016 – 25. III 2019.

Прошло је годину дана а бол и туга су све
јачи.
Твоји најмилији:
породица ГАВИН

Сећања... Ти у њима...
сваке секунде...
Твоје сестре
МИРЈАНА и МИЛИЦА
са породицама

(20/4807)

(81/4807)

Нашем вољеном деди

СЕЋАЊЕ

ТОМИСЛАВ
КРИЖАН

Заувек у нашим срцима и мислима.
Тетка НЕВЕНА,
теча РАДОШ
и девер БОЖИДАР

(61/4807)

Годину дана је прошло
откада није са нама наш
вољени

У петак, 22. марта 2019.
године, у 11 сати, на Новом гробљу даваћемо
четрдесетодневни помен
нашем драгом

1999–2019.

МИЛЕ ВРАЧАРИЋ МИМА

Заувек те воле твоји
најмилији

2007–2019.
Неутешна породица ВРАЧАРИЋ
(26/4807)

(42/274788)

21. марта 2019. навршава се година од смрти
оца, свекра и деде

Сећање на тату, баку и деду

1957–2018.

СТЕВАН
ДОШЉА

Прошло је годину дана
бола и туге, а ни један
дан без сећања на тебе.
Док год живимо ти ћеш
живети са нама.
Твоје унуке ЈЕЛЕНА
и ЈОВАНА

Никада те нећемо
прежалити.
Син СЛАВОМИР
и ћерка ЈАСМИНА
с породицама

(19/4807)

1938–1986.

(3/274700)

Твоји: тетка ЂУРЂЕВКА,
теча МИЛАН, брат
НЕША са породицом

(79/4807)

МИЛАН
БОШКОВ
ЉУБОМИРУ
ГАВИНУ

Недостајеш пуно.

МИОДРАГ КАТАРИНА
ИЛИЋ
ХОРВАТ
1949–2005.

1920–2005.

ПЕТАР
ИЛИЋ

КАМЕНКА
РАШАЈСКОГ

1904–1964.

11. IX 1936 – 21. III 2018.

Успомену чува СНЕЖАНА ИЛИЋ
(27/4807)

Нека те у тишини вечног мира прати наша
љубав јача од времена и
заборава.
Нека те чувају анђели
небески.

Сећање на тебе чувају
твоји најмилији: ИВИЦА,
РАДИЦА и ДРАГАН

Твоји најмилији:
супруга ЗОРИЦА,
син ЗВЕЗДАН и
ћерка ЗВЕЗДАНА

(45/4807)

(9/4807)

ЂУРИ
ЂИЛАСУ
Ожалошћени: мајка
ЗОРКА, супруга НАДА,
ћерка БОЈАНА
са породицом, брат
МИЛАН са супругом
БРАНКОМ, сестра
ЛЕНКА, сестрићи
БОЈАН и СРЂАН
(51/4807)
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ИНФО/ЗАБАВА

СКАНДИНАВКА

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

РУСКИ
ПАТРИЈАРХ

СПРАВА,
НАПРАВА

ОКИДАЧ,
ОБАРАЧ

УБЕЂИВАТИ
НЕКОГА
ГОВОРОМ

НИШТА
(турц.)

ОБРАЧУНАВАТИ
КАМАТУ

ХИЉАДА
(римски)
НЕХАЈИ,
НЕБРИГЕ

ВРСТА
МОРСКОГ
РАКА
САВЕЗНА
АМЕРИЧКА
ДРЖАВА
ВЕТЕРИНАРСКИ (скр.)
ВОЖЊА
СПЛАВОМ

ЛИК ИЗ
ЕПА
„МАХАБХАРАТА”

САСТАВНИ
ВЕЗНИК

ДЕО ВИШЕСПРАТНИЦЕ
КОТУРОВИ

ВЕЛИЧИНЕ
ОДРЕЂЕНЕ
БРОЈЕМ
КОЊ
ЦРНЕ
ДЛАКЕ

НАБИЈАТИ
НОГАМА
ДРУГИ СУГЛАСНИК
УПРОШЋЕН
НАЦРТ

ПРОЖДРЉИВИ
СИМБОЛ
СТРОНЦИЈУМА
ПОРЕЧЈЕ

ЛЕВА
ПРИТОКА
ДУНАВА

ГРАД У
ПОДНОЖЈУ
ГОЛИЈЕ
ГРАД У
ПОМОРАВЉУ

НАША ГЛУМИЦА

1

ИГРАЈ
БАР
МАМЕ

2
3
4
5
6
7
8
9
10

ИСПУЊАЉКА
Слогови: А, ВО, ВИЋ, ДО, ЈО,
КАТ, МИ, МИ, НАР, НИ, ПЕР,
ПРО, СЕ, ТЕСТ, ТИ, У, ЦА, ЧЕС.
ВОДОРАВНО: 1. божићни колач
у који се ставља новчић, 2. дати
кћерку у туђ дом, удати, 3. научни или стручни курс, 4. врста ударца у боксу, 5. енергични јавни
наступ против нечега, 6. наш академски вајар (Божидар), аутор
скулптура „Сејач”, „Дечак и лане”
и фонтане „Водени цвет”.
У осенченим пољима, читано
степенасто одозго надоле, добићете име и презиме панчевачког академског сликара,
утемељивача Ликовне колоније
„Дунавом до слике” (на слици).

Бик

Шкорпија

(21. 4 – 20. 5)

(23. 10 – 21. 11)

Близанци

Стрелац

(21. 5 – 21. 6)

(22. 11 – 21. 12)

Рак

Јарац

(22. 6 – 22. 7)

(22. 12 – 20. 1)

4
5
6

Најбитније је да ће вам финансије бити стабилне ове седмице.
Планове које имате у вези са
иностранством мало одложите.
Сада није тренутак за то. Особа о
којој већ дуго сањате коначно
долази да остане у вашем животу. Верујте свом инстинкту.

Лав

Водолија

(23. 7 – 22. 8)

(21. 1 – 18. 2)

Девица

Рибе

(23. 8 – 22. 9)

(19. 2 – 20. 3)

Чека вас турбулентан период.
Легаћете уморни, а будићете се
уморнији. Велике промене ће
вас ухватити као талас. На вама
је само да се потрудите да испливате на површину. Седмицу ће
обележити несугласице, али и доста страсти с партнером.

Повећани трошкови, непланирани издаци – све је некако као
на траци. Крајем седмице добићете повољну пословну понуду.
Искористите је, јер ће бити на
дуже стазе. Превише се ослањате на сараднике. Опустите се
мало.

СУДОКУ
9
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3
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3
2
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4
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Увек када помислите да сте све решили, искрсне нешто из прошлости. Време је повољно да на то ставите тачку. Новац ће вам долазити
у неколико наврата, али ће у вама
расти страх да ли сте све урадили
како треба. Имовинске заврзламе
поново ће бити актуелне.

Могући су проблеми с дисајним
органима и честе главобоље. Колико год да сте уплашени, срећа
вам је наклоњена, па ћете успети да решите готово нерешиве
ситуације. Покажите више љубави и пажње особи која вам је подршка или пријатељ.

1
2

Можда је право време да се препустите жељама срца и пустите
главу да се одмара. Недоумице
које сте имали у вези с послом
полако се разрешавају. Иако се
томе не надате, успећете. Не нервирајте се унапред, смирите своју унутрашњу борбу и узлетећете.

3
8

6

5

1

РЕШЕЊА – Скандинавка: законик, опирача, рарог, м, Аризона,
Нал, вет, рт, сами, и, спрат, скалари, табати, алави, в, Нера, ср,
Омарска, во, Елин, Ивањица, Ћићевац. Бела укрштеница: напрстак, акропола, Стиг, рен, тим, Конт, ав, банка, Мостар, просто,
рерна, зј, Тана, Ела, ила, удав, нарочито, аниматор. Анаграм:
Марија Бергам. Судоку: 749182356, 163547289, 528936714,
914375628, 286419537, 357268491, 471853962, 632791845,
895624173. Испуњаљка: чесница, удомити, семинар, аперкат,
протест, Јововић (коначно решење: Чедомир Кесић).

Сами упишите црна поља. Иза описа, у загради, означено је колико
их има у поједином реду односно колони.
ВОДОРАВНО: 1. део кројачког прибора (0), 2. утврђени град у старој
Грчкој (0), 3. област око Пожаревца – биљка љутог корена (1), 4. екипа
– француски социолог (Огист) (1), 5. авенија (скр.) – финансијска
организација (1), 6. град у Херцеговини (2), 7. једноставно (2), 8. део
шпорета – девето и једанаесто слово азбуке (1), 9. језеро у Етиопији –
име певачице Фицџералд (1), 10. црна креда – врста змије (1),
11. особито, посебно (0), 12. цртач у анимираном филму (0).
УСПРАВНО: 1. Анастасија одмила – угажена стаза у снегу (1), 2. радно
стање глагола – истинит, стваран (1), 3. прва тамбурица у оркестру –
чланови бродске посаде (1), 4. део главе неких животиња – десна
притока Саве – јединица за електрични отпор (2), 5. сложено предузеће
(скр.) – затворена друштвена група у Индији – учитељ одмила (2), 6.
град у Канади – име шансоњерке Пјаф (1), 7. име некадашње глумице
Ранчић – племенити метал (1), 8. пијачна вага – листопадно дрво (1).

Пред вама је веома динамичан
период, који ће вам донети толико пословних понуда да ћете се у
једном тренутку уплашити да можда сањате. Решићете важна
правна питања. Повољна дешавања на послу пренеће се и на
ваш емотивни живот. Цветате.

Често вам его надвлада разум па
изгубите компас. Много тога вам
иде наруку у послу, мада је опрезност мајка мудрости. Не залећите
се, пажљиво одаберите послове који вам могу донети добитак. Играјте на проверену шему. Велике су
шансе да сретнете сродну душу.

11
12

(23. 9 – 22. 10)

Повећана нервоза правиће вам
проблеме са желуцем. Чини вам
се да се налазите у колу које вам
се баш и не игра, али не знате
како да изађете. Потражите помоћ, некада две главе боље мисле од једне. Имате подршку вољене особе.

ИМЕ
ПИСЦА
ПЕЛИНА
А. Ћ.

8

(21. 3 – 20. 4)

Проблеми са зглобовима мучиће
вас ове седмице. Пружа вам се
прилика да коначно решите свој
статус, само је потребно да сваки
детаљ пажљиво испланирате.
Спремите се за беспоштедну борбу и уз мало стрпљења добићете
оно што вам припада.

МЕСТО
КОД ПРИЈЕДОРА
ДОМАЋЕ
МУШКО
ГОВЕДО

Вага

Без обзира на то да ли сте заузети
или сами, можете очекивати улазак у нову везу. Понекад сте детињасти и тврдоглави, тако да вам
промакну битне ствари. Не залећите се превише на примамљиве
пословне понуде, јер се може догодити да изгубите и то што имате.

УСАМЉЕНИ
ГРАД У
БРАЗИЛУ

МОРСКИ
ГРЕБЕН

Ован
Повољне промене су на видику.
Право је време да искористите
пословна познанства и кренете у
акцију. Мања количина новца
следи крајем седмице. Осећате
да можете да полетите и ту радост делите с партнером. Чувајте
се прехладе.

КРПА
ЗА
СУДОВЕ

АНАГРАМ
7

ХОРОСКОП

КОДЕКС
ЗАКОНА

БЕЛА УКРШТЕНИЦА
1

Петак, 22. март 2019.
pancevac@pancevac-online.rs
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ФОТО-РЕПОРТАЖА

Петак, 22. март 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

УТИСЦИ НАШИХ СРЕДЊОШКОЛАЦА ИЗ ЗЕМЉЕ ИЗЛАЗЕЋЕГ СУНЦА

СВЕ РАДЕ КАКО БИ СВИМА БИЛО ДОБРО
заборављени новчаник – истиче Андреа.
Слично искуство дели и машинац Перица Манојловић, којег је продавачица јурила по
улицама како би му вратила
кусур.
– Иначе, касирке само издају
рачуне и не враћају остатак, већ
то ради аутомат. Слично функционише и наплата у аутобусу,
тако што се убаци новац у извесну справу, али нисмо знали да
се кусур такође враћа аутоматски, па су нас, тако збуњене, Јапанци гледали у чуду. Ипак,
они то успевају да надокнаде и
превоз увек стиже готово у секунду. У ту сврху чак постоје и
запослени за угуравање људи у
возило, карактеристични по белим рукавицама – импресиониран је Перица.
На Александра Витмана су
јак утисак оставиле школе, које су пет пута веће него наше.
– Када је реч о исхрани, мени се највише допао рамен,

Панчевци, тачније поједини
средњошколци из нашег града, већ неко време шире хоризонте, стичу знања и искуства
и тиме постају бољи људи.
Поред осталог, и захваљујући дружењу са својим вршњацима из Јапана.
Заправо, можда и највредније што су ови гимназијалци
и машинци понели са седмодневног боравка у Земљи излазећег сунца, јесте сазнање о
суштини чувеног јапанског
менталитета – да ниједан човек није значајнији од других,
већ напротив, да треба све учинити како би и другима било
што боље.
Једна лепа прича о младим људима који не признају границе
у најбољем смислу те речи, догађа се већ неколико година.
Реч је о ученицима двеју панчевачких средњих школа, који
уз незаборавно дружење размењују знања и искуства с јапанским вршњацима.

Гимназијалци, па машинци
Све је почело 2011. године, након трагедије у Фукушими, тако што је Радмила Николић,
врсни професор немачког језика у Гимназији „Урош Предић”, успела да своју школу
уврсти у пројекат PASCH (партнерске школе). Због тог ангажовања добила је и престижну
међународну награду, и то из
руку немачког амбасадора.
– Све се веома лепо развијало, па смо тако и ступили у
контакт с јапанским „Гете институтом”, да бисмо 2015. године добили позив да тамо от-

Наши Јапанци у старом делу Токија
чијем је лепом делу лоциран и
поменути институт. Тамо смо
имали радионице, па смо, рецимо, писали хаику поезију на
немачком, а онда то приказивали помоћу пантомиме, што
је било веома забавно – наводи професорка.
И док су гимназијалци с неописиво љубазним домаћинима
углавном комуницирали на немачком језику, машинци су
своје радионице одржавали на
енглеском, а професор из те
школе, Владимир Божичковић,
напомиње да је на предлог колегинице Николић и успоста-

финансије. И таман кад смо
хтели да одустанемо, уследила
је лепа вест: све трошкове подмирила је студентска фондација Института за технологију
Кисаразу. Тако је пут Далеког
истока кренуло шесторо ученика и четворо наставника, а
као поклон понели смо им дидактичког робота за такмичења из мехатронике, израђеног
у нашој школи, којег су наши
домаћини ставили међу њихове роботе. Већ првог дана су
нам припремили обилазак факултета с бројним презентацијама, пре свега из области у ко-

Делић атмосфере на радионицама
путујемо. Потом су они били
код нас, а у међувремену се и
Машинска школа повезала са
сличном јапанском образовном
уста но вом тех нич ке стру ке.
Круна свега било је то што нам
се наместило да 9. марта заједно отпутујемо у Кисаразу,
град с готово идентичним бројем становника као Панчево и
сличне удаљености у односу на
главни град. С том разликом
што их дели залив и спаја мост,
који једним делом иде и испод
воде. За тих седам дана посетили смо и ту метрополу, у

кока-кола с разним укусима,
попут брескве и лимуна – набраја Александар.
У екипи је био и дојучерашњи ученик Машинске школе
Алекса Субашић, који се истакао приликом доласка младих
Јапанаца у Панчево.
– Одушевљен сам тамошњом
хигијеном, иако је на двадесет
ћошкова само по једна канта;
насупрот томе, код нас их има
на сваком кораку, па је опет
веома прљаво. Занимљиво сазнање је да Јапанци носе маске не због себе, већ како би
заштитили неког другог – каже Алекса.
Да, за јед нич ки име ни тељ
свих прича оних на којима
наш свет остаје, јесте да (у Јапану) центар света „нисам ја,
него све око мене”, то јест да
све раде како би свима било
добро.
И како млади Панчевци сами
признају: схватили су колико
претерујемо у другом смеру,

вљена сарадња с Јапанцима
– Најпре нам је у посети био
директор образовне установе
из Кисаразуа и тада смо установили да постоји могућност
сарадње зато што су три наша
смера њима препознатљива.
Прошле године у гостима су
нам били и њихови студенти,
када смо заједнички правили
интересантне радионице и, рецимо, пројектовали мали роботски систем који препознаје
врсту материјала. Потом су нас
позвали у узвратну посету, али
нисмо успели да обезбедимо

Предах уз дружење и маске

јима су супериорни: роботике
и вештачке интелигенције –
каже Божичковић.

Јапанска прецизност,
педантерија и љубазност
Наши ученици били су смештени заједно с јапанским вршњацима и чак ноћили у просторији у студентском дому
малтене на поду, то јест на татамију, на шта су се, ипак, убрзо навикли. Морали су и да
прихвате тамошње навике, па
су заједно с домаћинима сваког јутра уређивали животни
простор (због тога тамо и нема
ниједне чистачице). И, наши
тинејџери су постепено усвојили обичај да се међусобно
помажу и да оно што затекну,
оставе у што бољем стању.
А импресије младих Панчеваца о свему што Јапан представља, тешко је ставити и у
роман.
Рецимо, Вељко Стојиљковић,
један од петоро ученика другог
разреда природног смера Гимназије који су били у Јапану,
већ приликом изласка са аеродрома, угледавши аутобус који
кочи, мислио је да у њему нема возача. Он је, у ствари, био
у десном делу возила, из простог разлога што Јапанци возе

левом страном пута. Чак су им
тако (слева) постављене и покретне степенице, а интересантно је да постоји унутрашња трака за оне који желе брже да
иду, док је спољна „спорија”.
– Поред свега што сам доживео, најважније је да сам
стекао пријатеље, попут Мотокија, који ми је одмах послао
поруку с питањем како смо путовали и изразио жељу да посети Србију. Приметио сам да
код њих не постоји сарказам,
притом мушкарци све схватају
буквално, док девојке умеју да
се шале – наводи Вељко.
Његова школска другарица
Јелена Родић потврђује тезу да
се Јапанци увек труде да буду
на услузи, па су тако неке девојке учиниле све да Панчевцима покажу где се налази један храм.
– Како нису знале енглески,
одвеле су нас на лице места.
Пробале смо и традиционални
кимоно од наших нових пријатељица, од којих сам добила
и даруму, веома популарну лутку без очију, па када замислите жељу, нацртате једно око, а
када се испуни – и друго. Може се рећи да су прилично сујеверни – каже Јелена.
И Светлана Ракић је уочила
да су Јапанци много учтиви и
толерантни, али можда превише формални, па када се другови сретну, не љубе се и не грле као наши тинејџери.
– Настојали су да нам удовоље на разне начине. Тако смо,
рецимо, правили ждралове у
оригамију, а пробали смо и различите врсте хране; мени се
допада караге, похована пилетина, док ме слаткиши подсећају на слатко сочиво – наводи
Светлана.
Мар ко Мла де нов ски ни је
имао речи да опише лепоте Токија, града истовремено из 17.
и 22 века, у којем, како каже,
не постоји иста зграда, а све
имају више од петнаест спратова и не зна се која је лепша.
Такође гимназијалка друге
године, Андреа Алексић, посетила је јавно, онсен купатило.
– На то ме је наговорила нова јапанска другарица, иако
сам се на почетку опирала, пре
свега зато што су тамо сви наги. Ипак, убрзо сам се навикла, јер је топло и релаксирајуће. Поред тога, мислим да
смо, за разлику од мушкараца,
ми и девојке из Јапана много
сличније. С друге стране, у њихово поштење лично сам се уверила када су ми у једној продавници без размишљања вратили

Страну припремио

Јордан
Филиповић

Захвалност домаћинима на њихов начин
нека врста нудли, с куваним
јајима, поврћем, месом... Јапанци често пију чајеве, нарочито зелени, а имају и много
вр ста во да и со ко ва, као и

то јест да са мо „ме ни бу де
боље”.
Остаје нада да ће новостечену прелепу јапанску особину
пренети на све нас.

АКЦИЈА „ПАНЧЕВЦА” И УДРУЖЕЊА „ЉУБИМЦИ”

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

Меда
За овог малишана с Тесле, старог
око шест месеци, могло би се рећи
да је мешанац лабрадора и златног
ретривера, али је закључак по питању расе остављен процени оку сваког посматрача.
Особа која га је збринула мора да
га удоми, па се овај весељак нашао
у овој рубрици у потрази за новом
кућом. Иначе, Меда је права добрица, воли да се игра и јурца као и
сваки „младић” његових година.
Све друге информације могу се
добити на телефон 063/366-808.

Бели
И овај шмекер ситније грађе
стар је око шест-седам месеци
и такође личи на мешанца ретривера и лабрадора, само што
је специфичне боје, па је због
тога уникатан и јединствен.
Бели је склоњен са улице и
потом чипован и вакцинисан, а
биће поново удомљен, јер је власник, попут многих, отишао у
иностранство на дуже време.
Уопште није агресиван, слаже се с другим псима, а добар
је с људима и, нарочито, с клинцима. Све друго може се дознати на телефон 061/224-29-76.

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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С РУКОМЕТНИХ ТЕРЕНА

РАЊЕНИ ВУК ЈЕ НАЈОПАСНИЈИ
Динамо десеткован
повредама

ДРЖАВНИ ШАМПИОНАТ У КАРАТЕУ

БИТЕВИЋ ПРВАК СРБИЈЕ
Најзначајније домаће такмичење, Првенство Србије за сениоре, донело је нове медаље Карате клубу Динамо и
потврдило чињеницу да спортски колектив из нашег града
заузима сам врх овог спорта
у држави.
Овогодишње Првенство Србије одржано је 17. марта у
Чачку, а Карате клуб Динамо је и овог пута био један
од најуспешнијих клубова,
јер су његови чланови освојили једну златну и две бронзане медаље.
Шампион државе у категорији преко 84 кг постао је Слободан Битевић, који је тако
заслужио јубиларну, десету титулу првака Србије. Он је ру-

тински савладао све своје противнике, а сада му предстоје
завршне припреме за наступ
на Европском првенству, које
ће бити одржано крајем марта у шпанској Гвадалахари.
Бронзане медаље су освојили дебитанти на сениорском првенству: Тамара Живић у категорији до 61 кг и
Урош Петровачки у категорији до 67 кг. Они су се сјајно борили и на крају заузели
трећа места, наставивши низ
одличних резултата.
Никола Јовановић није наступио на првенству због болести, док се Александар Анђелковић одлично борио у категорији до 84 кг, али није
успео да стигне до трофеја.

НОВОСТИ ИЗ БАЗЕНА

АЊА СТИГЛА ДО Б-НОРМЕ
Отворено првенство Србије у
пливању одржано је прошлог
викенда у нашем главном граду. У тако јакој конкуренцији

боје ПК-а Динамо бранили су:
Никола Медан, Ања Цревар,
Јелена Врховац, Теодора Ногуловић и Катарина Белић.
Такмичари из нашег града
остварили су добре резултате, али једино је Ања Цревар
освајала трофеје.
Најбоља српска пливачица
је тријумфовала на 400 м мешовито, у трци на 400 м краул друга је стигла на циљ, док
је на 200 м делфин зарадила
бронзано одличје.
У дисциплинама 400 м мешовито и 400 м слободним
сти лом Ања је оства ри ла
Б-норме за одлазак на Олимпијске игре у Токију 2020. године. Ово је било прво такмичење за Ању Цревар после
висинских припрема у Јужноафричкој Републици, а већ
наредног викенда предстоји
јој јако такмичење на међународном митингу у француском граду Марсељу.

ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ У СТРЕЛИЧАРСТВУ

ПАНЧЕВЦИ И ДАЉЕ У ВРХУ
У Темерину је 16. и 17. марта
одржано Првенство Србије у
стреличарству у дворани, на
којем је боје СК-а Панчево
бранило четрнаест такмичара.

Оно што је најважније, стреличари из нашег града још
једном су потврдили да с правом заузимају сам врх овог
спорта у Србији, па су се и
овог пута окитили многобројним трофејима.
Лазар Андреев је освојио
златну медаљу у надметању
старијих пионира, и то с новим

државним рекордом од 567
кругова. Седми пут заредом
шампионка Србије постала је
сениорка Марија Љубинковић
у категорији компаунд.

Сребром су се окитили кадет Јован Шпехар и сениор
Стефан Жикић, као и екипа
ветерана у гађању олимпијским луком, коју су чинили
Милован Вујић, Ивица Шпехар и Душан Грбић.
Бронзано одличје припало
је Барбари Бекић у конкуренцији јуниорки.

Догодило се и то. После деветнаест узастопних победа у Суперлиги Србије рукометаши Динама претрпели су први пораз у
шампионату. Кад је већ морало
да се деси, догодило се у најбољем могућем тренутку – пред
најважније битке панчевачких
„жуто-црних” у овој сезони.
Дерби српског рукомета прошлог викенда одигран је у шабачкој дворани „Зорка”. Домаћин, другопласирани тим на табели, дочекао је непораженог
лидера из Панчева, који је на то
гостовање отишао буквално десеткован. И поред тога, преко
1.000 љубитеља игре с лепљивом лоптом уживало је у сјајној
рукометној представи, у којој је
домаћи тим после велике борбе
стигао до победе: Металопластика–Динамо 32:30 (17:13).
Тим који предводи тренер
Иван Петковић био је „преполовљен” на овој утакмици, јер
неколико стандардних првотимаца није могло да наступи због
повреда. Динамо је био лишен
помоћи Ненада Вучковића,
Бранка Радановића, Ивана Димитријевића и Јована Стојановића, али и без главних полуга
тима „жуто-црни” су се храбро
борили с великим ривалом. Ако
може да буде нечег доброг у поразу, онда је то свакако повратак у тим сјајног Миљана Буњевчевића, који се пре седам
месеци тешко повредио управо
у Шапцу. Популарни Бамби је
на прошлонедељној утакмици
показао да ће бити право појачање Динама у финишу сезоне.
Ношени подршком својих
навијача, рукометаши Металопластике су већим делом утакмице диктирали темпо, али и

Фото: Фејсбук

На реду је Куп Србије

поред тога што су на полувремену имали четири гола „вишка”, нису могли да се опусте,
јер су се момци у жуто-црним
дресовима борили као лавови.
Динамо је у 47. минуту успео да преокрене резултат, да
поведе са 22:24, али није имао
снаге да издржи до краја.
– И поред пораза могу да будем изузетно задовољан залагањем момака. Иако потпуно
десетковани, храбро смо се држали и успешно носили с великим ривалом. Имали смо
шансу да можда останемо непоражени, да освојимо бод, али
добро. Похвалио бих млађе
играче, оне момке који су током првенства имали мању минутажу, јер су показали да Динамо на њих може да се ослони. Радује ме повратак Миљана Буњевчевића, који ће нам
много значити у наставку такмичења, а срећан сам и због

чињенице да нам се опоравио
и Вељко Милошевић и да је
одиграо сјајну утакмицу. Предстоје нам најзначајније утакмице, финални турнир Купа
Србије у Смедереву. Покушаћемо да се опоравимо колико
је то могуће и да у што јачем
саставу изађемо поново на мегдан Металопластици. Ма, моји момци су хероји. Идемо да
се „побијемо”, па шта нам бог
да – рекао је тренер Динама
Иван Петковић.
Дакле, викенд пред нама доноси нове рукометне посластице. Смедерево је домаћин финалног турнира Купа Србије, на
коме ће, поред Динама, учествовати и Металопластика, новосадска Војводина и Раднички из Крагујевца. Полуфинални дуели биће на програму у
суботу, 23. марта. Динамо од 17
сати игра против Шапчана, а
после тога се састају Војводина

и Раднички. Победници ће се у
недељу, 24. марта, од 18 сати,
борити за велики пехар намењен победнику Купа Србије.
Не треба сумњати да ће Бранко Радановић и његови саиграчи оставити срце на терену,
као и много пута до сада, а сасвим сигурно имаће и велику
подршку својих суграђана с
трибина.
Рукометашице ЖРК Панчева поражене су у 15. колу Супер Б лиге. Овог пута изгубиле
су у Инђији од Железничара
са 29:21.
У поразу су се истакле Светлана Ничевски, Ивана Арсић
и Наташа Морачанин, које су
постигле по четири гола, док
је Невена Џелајлија три пута
била прецизна.
Другопласирана екипа Прве
лиге „Север” изгубила је на гостовању у Мокрину: Црвена
звезда – Јабука 28:25.

КУП СРБИЈЕ У СТРЕЉАШТВУ

АЛЕКСА ВИЦЕШАМПИОН
У Београду је прошлог викенда одржано треће, завршно коло Купа Србије у стрељаштву
по Б-програму. На том надметању је веома успешно наступило седам такмичара СД-а
„Панчево 1813”, с тренерима
Синишом Вељковићем и Браниславом Парезановићем.
Пионир Алекса Ракоњац, са
182 круга, освојио је пето место и шест бодова у гађању из
ваздушне пушке, али је и даље
први на листи финалиста, с 30
бодова.

На финално такмичење пионира, које ће бити одржано
30. марта у нашем граду, у згради Стрељачке дружине „Панчево 1813” у Улици Боре Станковића 2, пласирала се и Алексина млађа сестра, Ива Ракоњац, а Теодора Кондић ће бити
прва резерва уколико изостане
неко од десет финалиста.
У конкуренцији кадета у гађању из стандардне ваздушне
пушке Алекса Ракоњац је освојио сребрну медаљу и нових десет бодова, с резултатом од 583

круга. То остварење донело му
је пето место у категорији млађих јуниора и нових шест бодова, тако да ће Алекса наступити
у сва три предвиђена финала.
Кадет Велимир Нинковић
надметао се у гађању из стандардног ваздушног пиштоља, а
с 511 кругова освојио је четврто место и седам нових бодова. Михајло Слијепчевић је заузео девето место, са 482 круга. Оба стрелца су се пласирала у финале од десет најбољих
кадета.

ЏУДО-АКТУЕЛНОСТИ

КАРАТЕ ТУРНИР

МЛАДОСТ ЕВРОПЕ

КУП СТАРЕ ПАЗОВЕ

Ниш је у суботу, 16. марта, угостио младе џудисте из Бугарске,
Грчке, Македоније, Румуније и
Србије који су се надметали на
турниру „Младост Европе”. Међу њима су били и чланови Динамо, „Академије Јочић” из Старчева и качаревачког Јединства.
Златне медаље су освојили
Урош Ђуришић, Матеја Илић и
Немања Нишић. Сребро су заслужили: Милош Божић, Душан Станковић, Голуб Стригић

и Вла димир Бог дановски, а
бронзе су зарадили: Филип Ћирић, Никола Мирковић, Јован
Божић, Петар Новаковић, Предраг Кацијан и Матеја Зубовић.
Такође прошлог викенда четворо младих џудиста Динама учествовало је турниру у
Француској.
Огњен Ђуришић је освојио
сребрно одличје, а надметали
су се и Владимир Богдановски,
Филип Француз и Урош Ћућа.
Такмичари КК-а Младост учествовали су прошлог викенда
на турниру у Старој Пазови,
где се надметало око 300 каратиста из 27 клубова.
Златне медаље су освојили:
Маша Јованов (две), Дејана Радовић, Дуња Јовановић и Марко Милутиновић. Сребром су
се окитили: Милош Милутиновић (два), Никола Арсенијевић, Марко Милутиновић и

Александар Стојановић. Бронзе су заслужили: Филип Вујиновић, Миљана Романов, Лара
Печеница, Анастасија Крстић,
Ни ко ле та Јо ва но вић, Ма ша
Бирка и Ђорђе Стаменовић.

Стране припремио

Александар
Живковић
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ВЕСТ ПО ВЕСТ

ДЕШАВАЊА ПОД ОБРУЧЕВИМА

МАЧЕВАЊЕ

ЧАЧАНИ ПОТВРДИЛИ НАДМОЋ

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
жене
Долово: ДОЛОВО – ХАЛАС ЈОЖЕФ
недеља, 13 сати
мушкарци
Јабука: ЈАБУКА–ТСК
???
Долово: ДОЛОВО–МЛАДОСТ
субота, 17 сати

Суперлига стартује
24. априла

Краљевски мачевалачки клуб
„Карађорђе” учествовао је прошлог викенда на „Ускршњем
турниру” у Зрењанину, с девет
чланова у пионирском и кадетском узрасту.
Лана Шкаљак је освојила сребро, а Ана Јанковић бронзу у
категорији мач за пионирке, док
је пионир Реља Милић зарадио
бронзу у категорији флорет.

СЈАЈАН ПОЧЕТАК
Младе гимнастичарке из нашег
града, чланице ГД-а Палилула,
оствариле су сјајне резултате на
првом турниру у новој сезони,
који је одржан у Младеновцу.

Оне најмлађе су освојиле златне медаље на свом првом наступу у Ц групном програму, а
Јелена Гачић Милић, тренер,
први пут је извела своје пуленке
и на Ц индивидуални програм.
Сребрне медаље су освојиле
Андреа Тисевски и Нађа Стојановић, а Јована Радмановић
је зарадила бронзе у вишебоју
и у вежби са обручем.

ЛУКА НАЈБОЉИ
Млади шахисти ШК-а „Аљехин” из Панчева остварили су
запажен успех и прошлог викенда на међународном турниру у Бијељини.

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
Црепаја: ЦРЕПАЈА – ОРК ПАНЧЕВО

Кошарка
ПРВА РЕГИОНАЛНА ЛИГА
Панчево: КРИС КРОС – ЈЕДИНСТВО
субота, 19.30, ОШ „Јован Јовановић Змај”
ДРУГА РЕГИОНАЛНА ЛИГА
Панчево: ОПОВО–ДИНАМО
субота, 17.30, ОШ „Јован Јовановић Змај”
Ковин: РАДНИЧКИ–МЛАДОСТ
Д. Товарник: ПИНК–ЈЕДИНСТВО

Одбојка
ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене
Сомбор: ВОЛЕЈСТАРС – ОДБОЈКА 013

Фудбал
изједначио на 23:23. Уследио
је одговор Чачана, који су за
минут постигли пет поена, тајм-аут Бо ја на Јо ви чи ћа, но ва
„тројка” Смиљанића, а потом
и два сигурна слободна бацања капитена Кнежевића за потпуну неизвесност – 32:33.
Ако су Панчевци у првом полувремену и били равноправан ривал фавориту, Борац је
после одмора додао гас и показао због чега је неприкосновени шампион КЛС-а. Тамиш
је почетком треће четвртине
успео и да поведе, захваљујући
поенима које су постигли Смиљанић, Илкић, Торњански и

Митровић (41:37), али то је било све. Чачани су направили
фантастичну серију од чак 3:21
и тада практично решили питање победника.
– Борац је показао да је доминантан. То је клуб који има
озбиљан систем рада и квалитетан тим. Тешко је анализирати сада сезону. Била је јако
тешка, баш смо истрошени. Незадовољан сам крајем првенства, али свакако се радујем
пласману у Суперлигу. Тамиш
је најбоље пласирани клуб у
Војводини. С једне стране ми
је драго, а с друге то је прилично и алармантно, јер је наша

покрајина увек давала добре
играче. Хвала свима који су
нам давали подршку током ове
сезоне. Хвала људима у клубу,
мојим сарадницима. Сада нам
преостаје да се „ресетујемо” и
што боље припремимо за надметања у Суперлиги – истакао
је тренер Тамиша Бојан Јовичић.
Борба за титулу шампиона
Србије почиње 24. априла. Тамиш ће играти у групи Б, у којој ће наступити и: Партизан,
Мега, Динамик, Нови Пазар и
Слобода. Групу А чине: Црвена звезда, ФМП, Борац, ОКК
Београд, Златибор и Дунав.

НАДМЕТАЊЕ У ММА БОРБАМА

ТРИ ТРОФЕЈА ЗА АКАДЕМИЈУ
Првенство Србије у ММА борбама за све старосне категорије
одржано је у недељу, 17. марта,
у Врбасу. Своје представнике
на овом значајном такмичењу
имала је и ММА Академија
Панчево, коју предводи Марко
Радаковић. Наши суграђани су
добрим борбама скренули пажњу на себе, а у Панчево су се
вратили с три медаље.
У категорији јуниора до 70
килограма надметао се Владимир Стојановски. Он је четвртфинални меч лако решио у своју корист, а убедљив је био и у
полуфиналној борби, па је победио прекидом у другој рунди. Ипак, пошто је у овом мечу задобио повреду носа, није

учествовао у финалу и морао
је да се задовољи сребрним одличјем и титулом вицешампиона Србије.
Филип Станишић је наступио у категорији јуниора до 62
килограма. Одлично је стартовао у полуфиналној борби, али
је меч изгубио гушењем у првој рунди и окитио се бронзаном медаљом. Сениор Дарко
Тасић борио се у категорији до
77 килограма. Имао је иницијативу у првој рунди против врло неугодног противника, али
није успео да заврши меч. У
другу рунду је ушао видно уморан, па је изгубио прекидом и
тако освојио другу бронзу за
ММА Академију Панчево.

СНАЖНИ РВАЧИ

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Пригревица: БРАТСТВО 1946 – ДИНАМО 1945
Н. Бановци: ОМЛАДИНАЦ–ЖЕЛЕЗНИЧАР
ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
С. Црња: БУДУЋНОСТ–МЛАДОСТ
ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Б. Н. Село: СЛОГА–ПОТПОРАЊ
Павлиш: Ц. ЗВЕЗДА – БОРАЦ
Селеуш: ВОЈВОДИНА–ЈЕДИНСТВО
Падина: ДОЛИНА–ЈУГОСЛАВИЈА
Иваново: СТРЕЛА–РАДНИЧКИ

Прошлонедељни
резултати
Одбојка
СУПЕРЛИГА
жене
Панчево: ДИНАМО–КЛЕК

1:3

ПРВА ЛИГА
Смедерево: СМЕДЕРЕВО–БОРАЦ

3:0

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
Панчево: ОДБОЈКА 013 – СЛАВИЈА

2:3

Рукомет
СУПЕРЛИГА
Шабац: МЕТАЛОПЛАСТИКА–ДИНАМО

32:30

СУПЕР Б ЛИГА
жене
Инђија: ЖЕЛЕЗНИЧАР–ПАНЧЕВО

29:21

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
жене
Сомбор: РАВАНГРАД–ДОЛОВО
мушкарци
Мокрин: Ц. ЗВЕЗДА – ЈАБУКА
Шид: РАДНИЧКИ–ДОЛОВО

34:26
28:25
27:21

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
Панчево: ОРК ПАНЧЕВО – ДАЛМАТИНАЦ 33:26

Кошарка
Ако је судити по резултатима на најјачем домаћем такмичењу, онда је извесно да у
нашем граду мешовите бори-

лачке вештине постају све популарније, а да ће ММА Академија Панчево изнедрити још
много нових успешних бораца.

НОВО У НАШЕМ ГРАДУ, ОД 1. МАРТА
Лука Петронијевић је освојио прво место, сребром се окитио Алекса Опачић, док је Стефан Марсенић зарадио бронзу, а одлични су били и Вук
Каначки, Вања Новковић и Андреј Добричан.

Овог викенда
Рукомет

Завршено надметање
у КЛС-у

Утакмицама 26. кола прошлог
викенда је спуштена завеса на
првенство у Кошаркашкој лиги Србије. Тамиш је у последњој рунди у Хали спортова на
Стрелишту угостио лидера на
табели. Био је то меч без резултатског значаја, јер су оба
тима одавно испунила зацртане циљеве и пласирала се у Суперлигу. Иако се тим из нашег
града у првом полувремену храбро супротставио фавориту, Чачани су потврдили да су у овом
тренутку бољи састав: Тамиш–
Борац 66:83, по четвртинама
15:19, 17:16, 12:23 и 22:25.
Кошаркаши Борца су одлично започели овај сусрет. Повели су са 10:1, а онда је уследила „тројка” Јековића, и то уз
фаул, па два сјајна соло продора Алексе Илкића за 9:13 и
тајм-аут који је затражила клупа Борца. Тамиш је успео да се
пот пу но вра ти у меч по сле
„тројке” коју је убацио Стефан
Митровић и новог „дармара”
који је гостима направио плејмејкер Илкић, па се приближио на само поен заостатка –
14:15.
Велика борба водила се и у
другој четвртини. Торњански
је погодио за три поена „из корнера”, а средином другог периода и Смиљанић је убацио
„трој ку”, ко јом је Та миш

СПОРТСКИ
ВОДИЧ

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Панчево: ТАМИШ–БОРАЦ

66:83

ПРВА РЕГИОНАЛНА ЛИГА
Кула: ХАЈДУК – КРИС КРОС

90:77

ДРУГА РЕГИОНАЛНА ЛИГА
Панчево: МЛАДОСТ–ШИМАНОВЦИ
Качарево: ЈЕДИНСТВО–ПАРТИЗАН
Панчево: ДИНАМО–РАДНИЧКИ

74:90
75:61
72:66

Фудбал

ОР ДИНАЦИЈА ЗА СПОРТСКУ МЕДИЦИНУ
„ПАНЧЕ ВАЦ СПОРТ”

Чланови РК-а Динамо настављају да освајају трофеје на
свим турнирима на којима учествују. Тако је било и на надметању у Београду.

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Панчево: ДИНАМО 1945 – РАДНИЧКИ (СМ) 2:2
Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР–БОРАЦ
0:1
ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Омољица: МЛАДОСТ–БЕГЕЈ

0:1

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Б. Паланка: ДУНАВ–СТРЕЛА
Јабука: ЈУГОСЛАВИЈА–ВУЛТУРУЛ
Качарево: ЈЕДИНСТВО–ДОЛИНА
Старчево: БОРАЦ – ВОЈВОДИНА (С)
Дебељача: СПАРТАК 1911 – СЛОГА

4:4
1:0
1:3
3:0
1:2

ШАХОВСКИ КУТАК

Skownito

Златне медаље су зарадили
Јелена Крстовић и Стефан Тодосијевић, сребром су се окитили Јована и Павле Радивојевић и Огњен Тодосијевић, а
бронзе су заслужили Лазар Павловић, Арсеније Јанковић и
Петар Алексовски.

ОСНОВНИ И ПРОШИРЕНИ
СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕДИ ЗА УЧЕШЋЕ
У СПОРТСКИМ АКТИВНОСТИМА

8
7
6
5
4
3
2
1

Вука Караџића 1

Заказивање радним данима од 7 до 14 сати.
Информације на телефон 013/21-90-900.
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: 1: Ла4)
Избор Р. Радојевић

ИЗМЕЂУ ДВА ГОЛА

ЈОШ ЈЕДАН „МРШАВИ” ВИКЕНД

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Динамо 1945
„ишчупао” бод
Железничар пао на
свом терену
Ни друго пролећно коло Српске лиге
„Војводина” неће остати у лепом сећању љубитељима фудбала у нашем граду и околини. Од могућих шест бодова у наставку првенства Динамо 1945
и Же ле зни чар осво ји ли су са мо по
један.
Популарни „брзи воз” је после преми јер ног по ра за од „фе ње ра ша” на
свом терену одмерио снаге с Радничким из Сремске Митровице. Гости су
имали више од игре већим делом сусрета, до самог финиша били су у великој предности (0:2), а онда су момци које предводи тренер Душан Ђокић у само два минута стигли до изједначења. Први гол је постигао Живорад Арнаутовић у 86. минуту, а изјед-

смо дозволили ривалу да поведе са 2:0,
што значи да су сви договори пре почетка утакмице тада пали у воду. Морали смо да мењамо план и на крају
смо успели да ишчупамо бод. Понављам, у фази смо стварања нове екипе,

начио је Милан Недучић само шездесет секунди касније.
– У фази смо стварања новог тима, те
су грешке сасвим нормална појава. Олако

а то је процес који захтева стрпљење.
Верујем да ће момци ускоро ухватити
прави ритам – рекао је тренер Динама
1945 Душан Ђокић на конференцији за

Партија
новинаре одржаној одмах по завршетку утакмице.
Своје присталице разочарала је и панчевачка „дизелка”. После ремија у Старим Бановцима навијачи Железничара
су се понадали да ће њихови миљеници
успети да упишу три бода против Борца
из Сакула, али... На пролећној премијери на СЦ-у „Младост” тим који се грчевито бори за опстанак успео је да начини изненађење и освоји сва три бода:
Железничар–Борац 0:1 (0:0).
Домаћи су имали своје прилике и нису их искористили, а онда су, баш као и
на утакмици у Старим Бановцима, у самом финишу кажњени за своје промашаје. Гол одлуке постигао је Миловац
буквално у последњим тренуцима утакмице и тако Борцу донео драгоцена три
бода, који ће му много значити у наставку првенства како би сачувао место
у друштву српсколигаша.
Железничар и Динамо 1945 тренутно заузимају пето односно шесто место
на првенственој табели, а већ наредног
викенда биће на новим тешким искушењима. „Дизелка” гостује трећепласираном Омладинцу, а „брзи воз” четвртопласираном Братству. Биће то и најзанимљивији сусрети 20. кола Српске
лиге „Војводина”.
А. Живковић

ЗАПАЖЕНИ УСПЕСИ ОДБОЈКЕ 013

ЕВРОПСКИ КУП У КИК-БОКСУ

ДЕВОЈЧИЦЕ НА ПРАВОМ ПУТУ

ОГЊЕН ОДБРАНИО ТРОН

Чланице ОК-а Одбојка 013 из нашег града ових дана бију
спортске битке на свим „фронтовима”.
Пионирке, које као тренер предводи Дубравка Флора, пласирале су се на финални турнир, међу четири најбоље екипе
у Војводини, а полуфинални сусрет одиграће против домаће
Паноније из Бачке Паланке.
Кадеткиње су засад без пораза у Лиги Војводине, а крајњи
циљ клуба јесте да на крају освоје прво место. Сениорски
тим Одбојке 013, десеткован повредама, има још три утакмице до краја првенства у Другој лиги група „Север”, у којој
жели да избори опстанак. Кадетску и сениорску екипу Одбојке 013 предводи тренер Владимир Јованчић.
Треба истаћи да је пионирска екипа састављена од девојчица из ОК-а БНС и Одбојке 013 и да заједнички пројекат
двају клуба даје фантастичне резултате, као и то да ће им се
ускоро прикључити и ОК Младост из Омољице.
А. Ж.

У Београду је прошлог викенда одржан Европски куп у кикбоксу, на којем се надметало преко 300 бораца са читавог
Старог континента.
И на том великом такмичењу заблистао је наш суграђанин
Огњен Драгојерац, који је у категорији до 79 кг успео да понови прошлогодишњи успех и поново освоји најсјајније одличје.
Огњен је рутински одрадио квалификациони меч у суботу,
16. марта, а онда у полуфиналу није имао
противника, јер му је
ривал предао меч без
борбе. У финалу се сусрео са чврстим и искусним борцем, али
је без великих проблема, одлуком судија од 3:0, тријумфовао и у овом дуелу и
тако освојио шампионски пехар.
Пред овим сјајним
борцем је година пуна
искушења. Следе му
учешћа на интернационалним куповима, на
Првенству Балкана и,
ако све буде у реду,
надметање на светском
првенству у Турској
крајем године.
А. Ж.

Ја сам фрајер без покрића, без талента и мишића,
ал’ не могу без ића и пића и послушних младића.
Скупио сам братију, регистрово партију,
сањам аутократију, вјежбам демократију.
Растох у провинција, па имам амбиција.
Глумим опозиција, да уђем у позиција.
Због љубав према нација правим акробација.
Преузећу све ресоре с моја делегација.
Рамбо партија, омладина акција!

Предрасуде
Црногорци су лијени, Босанци су глупи.
Словенци су шкрти, Македонци су задрти. Предрасуде...
Спонзор, спонзор, спонзор, спонзор... Слобода је скупа. Изглед
вара, плавуше су глупље,
суштина је дубоко, у центру је скупље.
Црнци свирају боље, сунчање је здраво,
сто бабица килаво дијете, нема живота изван наше планете.
Предрасуде... Спонзор, спонзор... Слобода је скупа...

Врх дна
Ти си врх дна, врх дна, врх дна, аномалија.
Био си дно и чинио си зло, а сада би оооо, да заборавимо то.
Догмизо си по дну, препустио се сну, пронашо сврху да отпузиш ка врху.
Ал’ ти ниси врх, ти си канта блата, испљунута с дна, аномалија.
Реко сам ти све, а поменуо те не, ипак сада знају сви, да си то ти.
Ти си врх дна, остварење ружног сна.
Текст и музика: Рамбо Амадеус

µМ. Шупица ?С. Трајковић

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?
Милана Величковић,
гимназијалка:

Марина Мијатовић,
гимназијалка:

Никола Радовановић,
гимназијалац:

– Овог викенда ћу
ићи на прославу
осамнаестог
рођендана и
припремаћу се за свој,
који је следеће
недеље. Јако сам
узбуђена поводом
тога.

– Преко викенда
ћу се посветити учењу,
због предстојећих
контролних задатака.
Такође, изаћи ћу
с другарима.

– Након напорне
недеље у школи
викенд ћу провести
одмарајући се.
Можда ћу ићи на
журку.
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