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ЈАВНИ ПОЗИВ ПОСЛОДАВЦИМА

ГРАД СУБВЕНЦИОНИШЕ НОВА РАДНА МЕСТА
Програм траје до утрошка
средстава, а најкасније
до 30. септембра
Обезбеђено дванаест
милиона динара
Предност имају теже
запошљива лица
На основу Локалног акционог плана
за запошљавање, Град Панчево је у понедељак, 1. априла, расписао јавни позив за послодавце из приватног сектора са седиштем на територији града
за доделу једнократних субвенција за
отварање нових радних места у 2019.

Позив се односи на послодавце који су спремни да на новоотвореним
радним местима запосле лица са евиденције НСЗ-а, и то пре свега она из
теже запошљивих категорија: младе
до тридесет година, вишкове запослених, старије од педесет година,
нискоквалификована лица и лица без
квалификације, особе са инвалидитетом, Роме, жене, радно способне
кориснике социјалне помоћи, дугорочно незапослене, жртве породичног насиља и друге.

Дванаест плус шест
Према речима Сузане Јовановић, чланице Градског већа задужене за социјалну политику, Град Панчево први

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.

пут про мо ви ше ову ак тив ну ме ру
запошљавања.
– На основу потреба и примедби
предузетника, за које су национални
и покрајински акциони планови исувише захтевни, ове године смо одлучили да дефинишемо нову меру –
отварање новог радног места, то јест
ново запошљавање по први пут. Мера
је намењена предузетницима, микро
и малим предузећима, која немају дуговања, нису у блокади и редовно измирују порезе и доприносе. Мером
се одобрава бруто зарада за дванаест
месеци, по минималној цени рада.
По истеку тог периода послодавац је
дужан да одржи то радно место још
најмање шест месеци – истакла је Сузана Јовановић.

Једнократна исплата
У тексту позива наводи се да висина
субвенција износи 546.447,84 динара, осим за особе са инвалидитетом и
радно способне кориснике новчане
социјалне помоћи, када се овај износ
увећава за 20 одсто и износи 655.737,36
динара. Субвенције се исплаћују послодавцу у једнократном износу, а
крајњи корисник је лице које се запошљава. За реализацију ове мере из
градског буџета је издвојено дванаест
милиона динара.
Градски Савет за запошљавање једном месечно разматра пристигле захтеве и о њима даје мишљење које упућује градоначелнику, а он потом доноси коначну одлуку о одобравању
субвенције. Додатне информације у
вези с јавним позивом могу се добити у Секретаријату за привреду и економски развој Градске управе, у канцеларији 303 или путем телефона
308-961. Комплетан текст позива и
остале неопходне обрасце за конкурисање можете пронаћи на интернет

Репортажа

презентацији Града www.pancevo.rs.
Јавни позив је отворен до утрошка
расположивих средстава, а најкасније до 30. септембра.

БЕЗ ЗЛО У ПО ТРЕ БА
Чланица Већа Сузана Јовановић
нагласила је да је послодавац коме се одобре средства дужан да
наменски троши новац.
– Послодавац ће средства добити једнократно, а потом мора
сваког месеца да достави правдање утрошка средстава, односно
доказ да је исплатио зараду и
припадајуће порезе и доприносе.
Градска управа ће то проверавати у бази података ПИО фонда и
на друге начине. Уколико послодавац не поштује обавезе, уговор
се раскида и активира се средство обезбеђења за повраћај
средстава. Контрола уплата се врши и током шест месеци након периода финансираног субвенцијом
– навела је Јовановићева.
Она је нагласила и да послодавац такође има обавезу да одржи
радно место, те да, уколико постоје оправдани разлози, првобитно
запослено лице може заменити неким другим са евиденције НСЗ-а
пре истека уговореног рока.
Иначе, за реализацију свих програма и мера активне политике запошљавања Град је ове године обезбедио преко 54,5 милиона динара,
што је за 22,4 милиона више него
лани.
Д. Кожан

Живи музеји
градске боемије
» страна 29

Карате

Слободан Битевић
вицешампион Европе
» страна 31
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ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА
Пише: Драгана Кожан

Поремећај пажње
Само летимичним увидом у друштвене мреже лако се може запазити главна карактерна црта нашега народа: имамо мишљење
о свему и волимо да га са жаром саопштавамо чак и онда кад нас
за њега не питају, а лако падамо у ватру кад неко мисли другачије од нас.
Протекле недеље стигла је тужна вест да је отишао Добрица
Ерић, велики песник који је обележио наша детињства. И уместо да га достојанствено испратимо, социјални канали комуникације су се усијали. Многи су се самопрозвали да искажу став
према томе да ли песник заслужује или не заслужује овакве или
онакве почасти и да ли би га требало сахранити овде или онде и
да ли би ваљало да цвеће крај његове вечне куће остави овај или
онај. И тако, нико нас није ништа питао, а ми не само да смо рекли шта смо имали већ је било и свађе и тешких речи: једни су
викали да ови други не би ни знали да је Добрица уопште био
међу живима да није објављено да је умро, неки трећи су се присећали песникових речи на којима су му својевремено замерили, четврти су првима, другима и трећима спочитавали немање
осећаја за тренутак и на крају су сви углас сипали отров не хајући за бонтон.
Слично се десило и кад се потегла тема померања сата. У заглушујућој буци и тутњави на „Фејсбуку” и „Твитеру” могли су се
разабрати повици: „Треба укинути! Не треба укинути! Хоћемо
зимско рачунање времена! Какво, бре, зимско, тупсони, летње,
само летње! Ма, шта вас се тиче померање сата, то вам је само
разлог више да се жалите и кукате, лењивци и нерадници! Мрзим зимско! Мрзим летње! Немаш појма! Ти немаш појма! Будало! Глупане!” И тако.
Кад се заситимо тога, прелазимо на неку нову вест и свежији
новински наслов, а ставови се формирају у делићу милисекунде.
Закувало се и око тога треба ли онај деда да буде с једва пунолетном девојком и да ли је она с њим због пара и треба ли да праве
дете у ријалитију и сме ли то да буде на телевизији и какав смо
то народ и тако даље и тако даље.
И све би те расправе можда и биле океј да нам, док се препуцавамо око разноразних тривијалности на које најчешће немамо
никаквог утицаја, не промиче штошта важно што бисмо чак и
могли да променимо набоље. Јесте ли, на пример, чули да ће се
у Делиблату, изгледа од септембра, затворити основна школа,
коју тренутно похађа око две стотине деце, док још око двеста
стасава за школу? Биће то једно у низу малих места у Србији која ће у новој школској години, ако нико не реагује, задесити иста
судбина – да остану без своје школе. До тога ће доћи због одлуке
Министарства просвете да се школски систем у Србији рационализује тако што ће се основне школе које имају мање од 400 ђака припојити другим већим школама у истој општини. И тако ће
око сто осамдесет петоро деце из основне школе и око двадесет
петоро из забавишта у Делиблату после летњег распуста можда
морати да на наставу путују чак у Ковин. У најбољем случају,
формирало би се истурено одељење ковинске школе које би функционисало у самом селу, али мештани страхују да би такво решење потрајало тек до зиме, када би се због проблема с грејањем
ђаци ипак „преусмерили” у град. Стога је њих 1.200 потписало
петицију којом се тражи да сеоска школа настави да ради као и
до сада, позивајући се на чињеницу да у кругу од два километра
нема друге школе, што је, иначе, један од (у овом случају очигледно занемарених) законских предуслова да би уопште дошло
до припајања.
Села као што је Делиблато су, нажалост, премала да би била у
фокусу оних што желе да активизмом на друштвеним мрежама
промене стварност. Штета што је тако. Јер док ми расправљамо о
гробним местима, времену и полусвету, озбиљни проблеми нам
несметано и неопажено улазе на мала врата. Како је кренуло,
једног дана ћемо се удавити у њима а да то нећемо ни опазити.
Чак и тада ће нам погледи бити приковани за екране телефона, а
сва пажња усмерена на то да оном с ким се расправљамо око глупости по сваку цену докажемо да је будала.

ФОТОГРАФИЈА Сувозач.
У центру града, ових дана
НЕДЕЉЕ
Снимио: Милан Шупица

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

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

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

ПАНЧЕВО БЕЗ СПОМЕНИКА
КАРЛУ МАРКСУ
У панчевачком Дому
армије свечано је
обележена 115-годишњица од објављивања превода „Манифеста” Карла Маркса
у листу „Панчевац”,
првог на балканским
просторима. Слављу
су
присуствовале
многе угледне званице, као и бројни високопозиционирани
политичари и чланови председништава
Војводине и Србије,
попут Радована Влајковића, Душана Матића Дулета, Славка
Веселинова Црног,
Душана Алимпића,
Рудија Сове и многих
других.
На свечаности је
истакнуто да је објављивањем превода
најважнијег Марксовог дела, које су многи прогласили за
„библију марксизма
и комунизма”, лист
„Панчевац” заслугом његовог оснивача Јована Павловића доказао да је био
напредно гласило и
да је ишао у корак с временом. Ово
је само део текста објављеног на првој страни „Панчевца” број 1744, који је изашао из штампе 23. маја 1986.
године.
Занимљиво је да у истом тексту може да се прочита да је сала Дома ЈНА,
у којој је одржана ова свечаност, била
„жалосно празна”, као и
да је предложено да се
за прославу 120-годишњице од објављивања превода „Манифеста”, 1991. године,
подигне споменик Карлу Марксу!
Сећање на овог зачетника марксизма и комунизма можда је избледело међу Панчевцима,
али то се не може рећи
за народног хероја Стевицу Јовановића. По њему је маја 1986. године
названа касарна (која то
име носи и дан-данас), а
касније и једна основна
и средња школа, одред
извиђача и омладинска
радна бригада.
У „Панчевцу” из 1986.
године објављен је и опширан текст о томе да је
„Азотара”, један од градских и републичких индустријских гиганата, до
гуше у проблемима због
огромних губитака. Дубиоза у пословању те фирме износила је огромних
десет милијарди динара,
а разлог за то био је добро познат проблем с ценом гаса, који је годинама

потпуности пружити покрајинска
власт. Међутим, како је објавио „Панчевац”, један од покрајинских руководилаца који је присуствовао састанку одржаном на ову тему у Панчеву је
изјавио да ће АП Војводина помоћи,
али ће руководство „Азотаре” и панчевачке општине у поступку санације „Азотаре” морати да се ослоне и на
сопствене снаге”!?
Тадашњи „Панчевац” је у једном од
текстова први покренуо идеју, која је
годинама касније постала стварност.
Наш лист је предложио да се преуреди и реновира старо језгро Панчева,
уз образложење да је штета да тај део
града буде запуштен и неуређен и да
би било лепо да „Панчево добије свој
Гардош”.

за „Азотару” био главни енергент.
Занимљиво је да су
пословодство „Азотаре” и власт у Панчеву
очекивали да ће помоћ „Азотари” у покривању губитака у

С обзиром на то да је 1986. била година када се догодила огромна катастрофа у нуклеарној електрани у Чернобиљу, „Панчевац” је
истраживао последице тог догађаја по обичне грађане. У једном
од текстова објављено је да су санитарни инспектори тада инсистирали на томе да сви продавци
сира и млечних производа на Зеленој пијаци морају да имају потврде о здравственој исправности
тих намирница, које су издавали
Институт у Винчи и Природно-математички факултет у Новом
Саду.
Оне су се добијале после анализа сира, млека и кајмака, а цена једне износила је 5.000 динара. Продавци на пијаци били су
огорчени због тога, јер је, на пример, килограм сира коштао од
450 до 800 динара.
М. Глигорић
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СВЕТСКИ ДАН ОСОБА СА АУТИЗМОМ

НОВЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ

УМЕСТО ЛЕКОВА, ПОТРЕБНИ СУ
РАЗУМЕВАЊЕ И ПОДРШКА

Завод „Панчевац”
први у свему

ШОСО „Мара Мандић”
организовала низ
предавања и
уличну акцију
Главни проблеми:
социјална инклузија
и запошљавање
Светски дан особа са аутизмом
обележен је широм планете у
уторак, 2. априла, а кампањи
чији је циљ да скрене пажњу
на потребе особа са овим поремећајем, придружила се и
школа „Мара Мандић”. Запослени у тој установи приредили су током протекле недеље
читав низ дешавања посвећених овој важној теми.
Најпре је у суботу, 30. марта, у тој школи предавање о
избору третмана за децу са аутизмом одржао проф. др Ненад Глумбић с Факултета за
специјалну едукацију и рехабилитацију у Београду.

Једна тема, више углова
– Аутизам је специфичан развојни поремећај, који се не лечи, али постоји велики број третмана који утичу на функционалност у понашању. Циљ пре-

Аутизам се јавља код
једног детета на сто
рођених, а може се
десити у свакој
породици без обзира
на националну
припадност или
социјални статус.

Ђаци и професори у уличној акцији делили балоне и брошуре
Катарина Јоцић, дефектолог у
школи „Мара Мандић”.
Поред овог предавања, ученици и професори те школе су
у уторак, 2. априла, приредили уличну акцију у Градском
парку с циљем да подигну свест
наших суграђана о правима
особа са аутизмом. Том приликом су делили балоне, флајере и брошуре школе и разговарали са заинтересованима.
– У четвртак, 4. априла, одржана је и радионица за ученике
основних школа у оквиру које
смо им причали о начинима комуникације са особама са аутизмом. У петак, 5. априла, одржаћемо радионицу за наставнике и учитеље на којој ће им
наш колектив указати на шта
да обрате пажњу приликом рада с децом која имају аутизам –
рекла је Катарина Јоцић.

Без прецизних података
давања био је да се родитељи и
стручњаци упознају са значајем
правилног избора третмана за
дете са аутизмом. Професор је
указао на ефикасност појединих третмана, као и на њихову
научну доказаност – истакла је

Према њеним речима, код нас
не постоји прецизна статистика о броју деце са аутизмом.
Поједини извори наводе да их
у Србији има око 2.500, али
искуство, тврди Јоцићева, говори да је тај број много већи.

У школи „Мара Мандић”, коју похађа две стотине деце, њих
два на е сто ро има ау ти зам и
њима та установа нуди специфичне третмане каквих нема
у другим школама: логопедски
третман, сензорну собу, реедукацију психомоторике и третмане физиотерапеута.
Аутизам није ментална болест, већ је то сложени развојни поремећај који се обично
јавља током прве три године
живота. Настаје као последица различитих фактора који
утичу на развој мозга, његову
структуру и функционисање.
Испољава се кроз проблеме у
чулном опажању, говору, мишљењу и разумевању социјалних ситуација.

Где грешимо
Најновија истраживања показују да се аутизам јавља код
једног детета на сто рођених, а
може се десити у свакој породици, без обзира на расну, националну или етничку припадност, социјални или економски статус. Четвороструко је
учесталији код дечака него код
девојчица.

– Најчешће грешке које припадници шире популације чине када је реч о особама са аутизмом, тичу се разумевања ове
симптоматологије, као и начина комуникације с њима. У нашој школи редовно приређујемо радионице на којима едукујемо децу, наставнике и ширу
друштвену заједницу о томе како да разумеју особе са аутизмом и њихове потребе. Веома
је важно да приликом комуникације с њима искрено изразимо осећања. Они то препознају
и цене – појаснила је Јоцићева.
Према њеним речима, проблеми с којима се данас сусрећу деца и одрасли са аутизмом
у нашем граду, тичу се пре свега њихове социјалне инклузије
и запошљавања, а приметно је
и да њиховим родитељима недостаје одговарајућа подршка.
Лек за аутизам није пронађен,
па је особама с тим поремећајем потребна подршка током
целог живота. Уз различите терапије, стручан рад, те пуно љубави, пажње и стрпљења од најранијег узраста, могуће је, тврде стручњаци, много постићи.
Д. Кожан

ГРАДИЋЕ СЕ САОБРАЋАЈНИЦА ДО ТЕМИШВАРА

АКЦИЈА У „НИКОДЕНТ МЕДИКУ”

Ауто-пут ће од Панчева
водити на две стране

Нека ваш осмех буде
холивудски

Председник Србије Александар Вучић изјавио је прошле
недеље у Букурешту, након билатералног састанка с премијер ком Ру му ни је Ви о ри ком
Данћилом, да су разговарали о
изградњи ауто-пута Панчево–
Темишвар, који је, каже, од
огромног значаја за развој обеју држава и за грађане Србије
и Румуније.
Александар Вучић је рекао
да је веома важно да се направи ауто-пут, јер ће то значити
боље економско повезивање,
као и боље контакте пословних људи, али и свих грађана
обеју земаља.

вљају мост сарадње између две
земље.
Тај ауто-пут Панчево–Темишвар биће од великог значаја
за наш развој, а скратиће, на
пример, за 300–350 километара пут од Румуније до Венеције, где је живео и данас живи и
ради велики број Румуна.
То економско повезивање још
више ће унапредити сарадњу
наших земаља.
Једна од тема разговора били су и гранични прелази и
железница, али, истиче, најважнија је изградња ауто-пута.
Само четири дана касније
потпредседница Владе Србије

СЕ ДАМ ДЕ СЕТ МИ НУ ТА ПУ ТА
Ваздушна удаљеност између Панчева и Темишвара је
108,3 км. Садашњи пут између два града, преко Вршца,
односно прелаза Ватин, дуг је 144 километра. Брзином дозвољеном на ауто-путу стизало би се за сат и десет минута.
Преко Зрењанина, ако прво буде изграђен тај ауто-пут,
удаљеност ће бити 177 км.
Он је указао на то да би тај
пут био посебно значајан за
Румуне који живе у јужном и
источном Банату, и за Србе у
банатском делу Румуније, за
све оне који, каже, предста-

и министарка грађевинарства
Зорана Михајловић саопштила је да ће следеће године почети градња ауто-пута од Београда до Зрењанина, дугог 58
километара.

Доведите свој осмех до савршенства без непотребног брушења зуба. Винири, познати и
као фасете, најтање су керамичке надокнаде и идеално решење за промену боје, облика
и величине зуба.
Центар за хитну и рестауративну стоматологију „Никодент медик” истиче се квалитетом услуга, савременом опремом, професионалним и љубазним особљем и пријатним
амбијентом, па се све већи број
наших суграђана одлучује за
услуге те стоматолошке ординације, којом руководи др Ђорђе Николић.

Због великог интересовања
наших суграђана и суграђанки, у „Никоденту” су припреми ли ве ли ке но во го ди шње
поспусте.
Искористите ову прилику и
закажите преглед, путем телефона 064/21-75-056. Овај савремени и модерно опремљени центар налази се преко пута старе робне куће, у Улици
Максима Горког 2. Посетите
„Никодент медик”, осетите спој
науке и уметности, оживите
свој осмех и живите за исти,
јер је управо осмех ваш најбољи адут!
Д. К.

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

уролошки преглед кошта
2.000 динара, ултразвучни
уролошки преглед стаје такође 2.000 динара, док обе
ове услуге у пакету коштају
3.600 динара.
Као што је већ наглашено, сви набројани специјалистички прегледи обављају се само суботом, а заказују се радним данима путем телефона 013/21-90-900
и 013/21-90-903.
Сваког радног дана у Заводу „Панчевац” могуће је
урадити и колор доплер прегледе врата, руку, ногу или
абдоминалне аорте, као и
ултразвучне прегледе врата
и меких ткива. Ове прегледе искључиво радним данима обавља др Ненад Маргитин, специјалиста радиологије, шеф одсека CT дијагностике и заменик начелника Службе радиолошке
дијагностике у Општој болници Панчево.
Поред свега наведеног, Завод „Панчевац” издваја се и
по томе што у хематолошкобиохемијској лабораторији
те установе пацијенти већину верификованих, контролисаних и сумираних резултата могу добити за свега
сат времена.
У Заводу ће ускоро почети да се проводи и амбу-

АКЦИЈА
КОМПЛЕТАН
УРОЛОШКИ ПРЕГЛЕД
Цена: 1.500 дин
УЛТРАЗВУЧНИ
УРОЛОШКИ ПРЕГЛЕД
Цена: 1.500 дин
Прегледе обавља др НЕБОЈША ТАСИЋ
Општа болница Панчево

Прегледи се врше
САМО СУБОТОМ
Заказивање

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

да др Љубицу Лазић колеге лант на хи рур ги ја, а све
сматрају једним од најбо- интервенције, као и додатљих дијагностичара у нашој не хируршке и консултативне прегледе обављаће др Гоземљи.
Такође суботом, заинте- ран Додевски, специјалиста
ресовани могу да ураде и абдоминалне хирургије из
све врсте ултразвучних пре- Опште болнице Панчево.
Због свега овога не чуди
гледа срца, а ускоро ће се у
Заводу „Панчевац” радити чињеница да све већи број
и преглед сондом преко јед- Панчевки и Панчеваца бињака (ТЕЕ). И за ове услуге ра Завод „Панчевац”, посебно онда када је
ангажован је јенеопходно урадан од водећих
дити прегледе и
стручњака у тој
анализе на једобласти – dr sc.
ном месту и доmed. Слободан
бити резултате
Томић, карди- Телефон за
што пре. С тим
о лог, док тор информације:
у ве зи, тре ба
ме ди цин ских
подсетити и на
наука и маги- 013/21-90-900
то да се у Завостар кардиолоду, примера рагије са Института „Дедиње”. Специјали- ди, све врсте лекарских увестички преглед и ЕКГ код рења издају за максимално
овог лекара коштају 3.000 два сата.
Као и увек до сада, и овог
динара, цена ултразвука срца је 4.000 динара, а могуће месеца су у Заводу за клије урадити и специјалистич- јенте осмишљени и нови паки преглед и ултразвук ср- кети услуга по изузетно поца по цени од 7.000 динара. вољним ценама, а више о
Суботом специјалистич- томе, као и о додатним поке ОРЛ прегледе ради др годностима које остварују
Горан Митевски из панче- сви они који поседују лојалвачке Опште болнице, ен- ти картице Ауто-центра „Зодокринолошке др Гордана ки”, погледајте на рекламВељовић, такође из Опште ним странама актуелног броболнице, а уролошке њихов ја нашег листа.
Додатне информације моколега из исте установе др
Небојша Тасић, док је за жете добити путем телефопрегледе из области гине- на За во да „Пан че вац”
кологије задужен др Јован 013/21-90-900 и 013/21-90Ру дић из ГАК „На род ни 903, а новости пратите и на
фронт”. Треба напоменути сајту www.zavodpancevac.rs,
да су прегледи код др Не- као и на „Фејсбук” странибојше Тасића тренутно на ци Завода.
акцији, па тако комплетан
Д. К.
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ПОЛИТИКА
КОНЦЕПТ

Да направим паралелу између фудбалске утакмице и изборне – сложићете се да је сасвим свеједно да ли на терену има 10 или 13 играча у једном тиму, све докле један
тим игра везаним ногама и рукама, а други се користи и
бејзбол палицама.
(Директор Центра за истраживања, транспарентност и
одговорност Раша Недељков, „Данас”, 29. март)

***
Према медијској слици, Србија фактички није ни почела
приступне преговоре. Број извештаја о отвореним преговарачким поглављима је скоро на нивоу статистичке грешке. Тих извештавања нема. Изузетак је Поглавље 35, а
то је – Косово. На основу резултата истраживања човек
би могао да помисли да је спољнополитички приоритет
Србије да постане педесет и друга америчка држава или
руска губернија, а не чланица Европске уније – на САД
отпада највише времена, а Русија је најпозитивније представљена, док су политичари Европске уније на дну табеле заступљености у медијима.
(Директор Бироа за друштвена истраживања Зоран Гавриловић, DW, 28. март)
***
Нушић је превазиђен! Нема тог комедиографа који уме
ово да смисли, нема те глумачке трупе која уме ово да
одигра. Нема тог редитеља који уме овакву поделу улога
да направи да и последњег аматера упосли; није још виђена комедија коју игра Србија данас.
(Глумац Лане Гутовић, „Данас”, 1. април)
***
Нажалост, комунистички покрет у Србији је, али не само у њој, од партије која је уз много жртава и самопрегора у најтежим условима Народноослободилачког рата
подстакла и успешно остварила аутентичну социјалну
револуцију, на крају свог постојања из властитога бића
изнедрио и вође и политичке снаге оне антисоцијалистичке, антирадничке, антијугословенске и цивилизацијски несумњиво назадњачке националистичке контрареволуције, која је као цунами разорила сва достигнућа, вредности и тековине за које су се бориле генерације истинских комуниста-револуционара. Одговор на
питање како се десило то спектакуларно политичко самоубиство из историјске самозаседе, верујте ми, не успевам да нађем.
(Последњи југословенски (Титов) амбасадор у Лондону Живан Берисављевић, „Ослобођење”, 31. март)
***

Петак, 5. април 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

НА СЕДНИЦИ ГРАДСКОГ ВЕЋА

БУЏЕТ ГРАДА ЗНАТНО УВЕЋАН
После првог ребаланса
у градској каси
5.753.000.000 динара
Мотивација
презаузете деце
главни посао РЦТ-а
„Михајло Пупин”
Градски већници су 29. марта
пред собом имали двадесет тачака дневног реда. Било је ту и
важних тема, али и оних техничко-административних.
Први овогодишњи ребаланс
буџета представио је на самом
почетку седнице Предраг Живковић, заменик градоначелника који се бави градским финансијама.

Додатна средства
Он је најпре рекао да се ради
о стан дард ној про це ду ри и
додао:
– Када смо планирали буџет, знали смо да ћемо пребацивати неутрошена средства из
претходне године. Овог пута
то је износ од 895 милиона динара. Поред тога, на основу
остварења прихода из прва три
месеца 2019, дошли смо до
процена да ће врло вероватно
бити повећања код пореза на
имовину за око 30 милиона динара и пореза на зараде за 20
милиона. Ипак, највећа ставка
која је утицала на повећање
прихода класичне буџетске потрошње јесте добит јавних комуналних предузећа. ЈКП „Грејање” је прошле године остварило добит од око 66 милиона
динара, ЈКП „Водовод и канализација” око 33 милиона, а
ми смо пројектовали 20 милиона. Добро је да смо се преварили за толико. Процене су да
ћемо до краја године, када и
остали доставе извештаје, имати још око 90 милиона динара
по овом основу. Закључно с
тим, укупно повећање прихода класичне потрошње износи
око 150 милиона.

Све одлуке донете су једногласно
Такође, приходи од закупа пољопривредног земљишта увећани су за око 15 милиона динара, а ту је и потенцијално
кредитно задужење од 300 милиона динара.
– Укупно повећање свих прихода и примања је 674.266.000
динара, што значи да буџет сада износи 5.753.000.000. Направљен је распоред по областима, углавном је новац додат, али било је и драстичних
смањења код комуналних делатности – сума је преполовљена. Урбанизам и просторно
планирање „појачани” су за око
300 милиона динара – закључио је Живковић.
Заменик градоначелника се
осврнуо и на кредитно задуживање за финансирање капиталних инвестиционих расхода из 2016. Ради се о другој
фа зи из град ње по та ми шког
колектора и суми од 6.333.000
динара. Процена је да ће бити уштеде од 115.000 динара,
што ће бити употребљено за
израду техничке документације за терен у Медицинској
школи и изградњу ограде око
терена.

Долазе млади истраживачи

***
Порука коју филм „Дух времена” носи је големо зло у одређеном контрасту на цивилизацију у којој живимо. То
зло нам се поново указало деведесетих година прошлог
века. Увек постоји опасност од агресивног национализма
који не штеди ни најкултурније средине као што је Дубровник. Имам утисак да је „Окупација” јуче направљена колико је актуелна у односу на свакодневицу у којој
живимо.
(Редитељ Лордан Зафрановић, „Танјуг”, 30. март)
***
На основу доступних информација може се закључити
да има елемената незаконитих поступака током припремних радова за градњу гондоле преко Дунава, од Калемегданске тврђаве до Ушћа на Новом Београду. Одобрење за сечу стабала донето је 8. марта, а већ 13. марта
су посечена. Решење постаје правоснажно тек након 15
дана осим у случају да се стране одрекну права на жалбу.
Решење није било правоснажно и сеча није могла да буде спроведена. Зашто се толико журило, ми то не знамо,
само можемо да наслутимо да има неке везе са ставом
стручне комисије општине Стари град и Завода за заштиту природе. Дакле, сеча фактички не би била могућа
од 15. марта до 15. августа.
(Адвокат и председник УО Регулаторног института за
обновљиву енергију Јован Рајић, Радио „Слободна Европа”, 2. април)
***
СНС често издаје саопштења, у којима постоји моменат – немојте ви нама да солите памет, а шта је било у
ваше време. То је лоша порука нама, као грађанима,
ми као код Домановића у „Данги” бирамо ко ће да нас
јаше, то је једино што ми смемо да се питамо. А ако је
неко јахао раније, то је сасвим довољан аргумент да се
легализује садашње јахање режима. Ако сте смели ви,
сад смемо и ми, готово да је поштено што је наш ред
дошао, а кад наш ред истекне, опет можете ви... И ко ту
уопште нешто пита грађане. То одговара свим политичарима и нико неће то да реши, односно да пуца себи у
„ноге”.
(Музичар и писац Марчело, телевизија Н1, 28. март)

Др Драгољуб Цуцић:
„Не радимо с децом
Центра, већ с
најбољом децом
града: јединствени
смо по томе што око
триста талентованих
ученика бесплатно
борави на
Дивчибарама”.
Живковић је казао да је у
међувремену градоначелник
потписао уговор са Управом за
капитална улагања АП Војводине, којим су опредељена средства за изградњу треће фазе
потамишког колектора, у износу од 95 милиона динара.

Пошто је прошао рок за јавни
увид, усво јен је Ела бо рат о
оправданости отуђења неизграђеног грађевинског земљишта
у северној индустријској зони,
које ће непосредном погодбом,
без накнаде, преузети немачка
компанија ZF, са седиштем у
Панчеву. Као што смо већ писали, 9,2 хектара ZF-у је неопходно за другу фазу инвестиције, чија је вредност 60 милиона евра.
Затим, представљени су годишњи извештаји о раду Савета за здравље и о реализацији
Плана јавног здравља града
Панчева за 2018, као и план за
2019. Известилац је казао да је
наша локална самоуправа подржала програм који је јединствен у држави – посете педијатра и гинеколога свим насељеним местима с наше тери-

торије, што одлично функционише већ седам година.
Следеће тачке дневног реда
односиле су се на извештај о
раду у 2018, као и плановима
за 2019. годину Регионалног
центра за таленте „Михајло Пупин”. Руководилац те установе
др Драгољуб Цуцић рекао је:

Сузана Јовановић:
„Стекли су се сви
услови за трајно
решавање стамбених
потреба избеглица”.
– Улазимо у двадесету годину рада Центра. Ишли смо
узлазном путањом и нашу стабилност одржавамо. Не радимо с децом Центра, већ с најбољом децом града: јединствени смо по томе што око триста талентованих ученика бесплатно борави на Дивчибарама, а двеста њих годишње иде
на једнодневне стручне екскурзије. Оно на чему ми радимо, јесте мотивација презаузете деце. То нам је главни
посао. Ове године смо се осмелили да, пошто нам је призна то да од лич но ра ди мо

истраживачким радовима и „све
ће проћи како смо замислили,
јер имамо добар тим”.

Аутобуска станица
„Багремар”?
Потом су утврђивани начини
и услови за отуђење станова у
јавној својини Града ради трајног решавања стамбених потреба избеглица. Ресорна чланица Већа Сузана Јовановић
објаснила је да се ради о пројектима из 2006. године. Станари имају право да потпишу
уговор о куповини стамбених
јединица у којима живе. Потрајала је процедура, а сада су
се стекли услови за купопродају: 50 одсто вредности станова се отписује пошто је толика била и донација, а остатак станари могу да плаћају у
240 рата.
Тема следећих шест тачака
било је отуђење парцела грађевинског земљишта у северној индустријској зони. С фирмама које су на лицитацији понудиле највише износе новца
биће склопљени уговори. Удружење пензионера Србије „Независност” и Рукометни клуб
„Динамо” ући ће у закуп пословних простора у граду, ван
поступка јавног надметања.
На крају је представљен Нацрт одлуке о усвајању концеси о ног ак та за по ве ра ва ње

СКУП ШТИ НА ГРА ДА 5. АПРИ ЛА
Велика већина овде поменутих тема, као и оних које су
већници обрађивали у последња два месеца биће предмет
интересовања одборника Скупштине града Панчева. Тигран
Киш, председник тог тела, сазвао је седницу за 5. април, а
имаће 49 тачака дневног реда, уколико се, у последњем тренутку, као што се често дешава, њихов број не повећа.
ликовне и књижевне конкурсе на нивоу Србије, организујемо централну прославу и доделу награда у Београду, па у
Панчеву.
Он је додао да је панчевачки
центар најстабилнији у нашој
земљи, па ће у граду организовати и државно такмичење у

обављања делатности домаћег
линијског превоза путника на
територији града и изградње
нове аутобуске станице, што је
у вези с процедуром о јавноприватном партнерству. Према најавама, требало би да станица „никне” на месту несуђене хале „Багремар”.

ОДРЖАНО ДЕВЕТО ОКУПЉАЊЕ ГРАЂАНА

Убедити младе да остану на селу
Говорили Јован
Негован, Владимир
Гајић и Ненад
Кулачин
Деветом протесту „1 од 5 милиона”, 29. марта, који је започет испред Културног центра на Корзоу, присуствовао је
велики број грађана. Говорници су били председник удружења „Панчевачки ратари” Јован Негован, адвокат Владимир Гајић и новинар Ненад
Кулачин.

Негован је причао у име пољопривредника. Његово мишљење је да је власт одговорна
за осиромашење паора, а могућа последица тога је напуштање села. Пољопривредници траже да се субвенције врате на 100 евра по хектару, као
и да Влада младима обезбеди
по двадесет хектара земље на
кредит од двадесет година с
годишњом каматом од један
одсто, како би их „убедила” да
остану на селу.
Члан Народне странке Гајић
ре као је да се ов де ра ди о

„побуни народа, јер су врата
демократије затворена”. Подвукао је да је најважније улагање у просвету и позвао грађане да 13. априла дођу у Београд на велики протест.
Кулачин, који је на Телевизији Шабац један од аутора
емисије „Добар, лош, зао”, казао је да су „протести доказ да
се народ после шест година
проведених у сну коначно пробудио”. Овај новинар захтева
потпуну слободу медија, како
би се могли чути различити
ставови, а у вези са овим оче-

кује помоћ пријатеља из Европске уније. Он лично нема ништа против обраћања политичара, а према његовим речима, на протестима су храбри
људи.
Протест је завршен шетњом
цен трал ним град ским ули цама.

Страну припремио

Синиша
Трајковић
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ЖЕЛЕЗНИЦА У ПАНЧЕВУ ПУНИ 125 ГОДИНА

ГЛОБАЛНА АКЦИЈА

БОГАТА ИСТОРИЈА, „МРШАВА” САДАШЊОСТ

Утуљење сијалица

Првим возом у град
дошао мађарски
министар трговине
Без бојазни да ћемо зими
бити одсечени од света
У уторак, 9. априла, железнички превоз у нашем граду пуни 125 година.
Овај вредан јубилеј, с обзиром на „мршаву” садашњост локалног железничког превоза, прошао би незапажено
да није активности Клуба љубитеља
железнице.
Јосип Вебер, председник Клуба, понудио је грађанима кратку историју
железнице и најавио да ће у сарадњи
са српским железничким компанијама, овим поводом, бити отворена стална поставка фотографија у чекаоници станице Панчево–Варош.

Повезани са светом
Железница је у Панчево стигла 1894.
године из правца Кикинде и Зрењанина. Пругу је градило „Торонталско
вицинално друштво”, уз помоћ локалних управа из места кроз која је
пролазила пруга.

Од 1896. до 1935. године
станица Панчево–Дунав
била је завршна за све
возове који су долазили
из југоисточне Европе.
Путници који су ишли у
Београд, настављали су
путовање паробродима
с тамишког пристаништа.
Свечани воз на новоотвореној прузи стигао је у станицу Панчево–Варош из Великог Бечкерека 9. априла
у подне. Представници градске власти и грађанство дочекали су високе
званице и госте који су били у возу.
На челу делегације налазио се Бела
фон Лукач, мађарски министар трговине, који није крио задовољство што
је и овај део Баната добио директну
везу с Будимпештом и Бечом.

Чувар успомена на време возова
Панчево је од тога дана укључено
у велику шинску мрежу која је повезивала све земље европског континента. Више није било бојазни да ће
у зимским месецима, због обуставе
пловидбе на Дунаву и Тамишу, као
и снежних непогода, наш град бити
одсечен од света. Тој погодности нарочито су се обрадовали индустријалци и трговци, јер су несметано
могли да своје производе пласирају
током целе године.
Панчевачке недељне новине „Донау Темеш боте”, које су излазиле на
немачком језику, у броју од 8. априла
1894. године на насловној страни објавиле су текст о доласку железнице у
Панчево. Између осталог, у њему стоји:
„Девети април 1894. године остаће у историји нашег града као значајан датум. Сутрашње отварање пруге Велики Бечкерек – Панчево донеће велику добробит Панчевцима и
самом граду. Овом радосном приликом ми поздрављамо краљевског
мађарског министра трговине Белу
фон Лукача двоструком радошћу за
његову бригу. Ми поздрављамо све
остале факторе који се нису бојали
никаквих жртава, моралних и материјалних, за отварање ове железничке пруге. Железница је посебно приближила земљорадничке дистрикте

главним тржиштима. Створила је нераскидиве везе између крајева у којима се производе сировине и индустријских места. Све ово важи и за
наш град Панчево, који је од данас
укључен у велики светски саобраћај
којег представља непрекидни шински трак.”
Две године касније, 20. августа
1896, Панчево је повезано преко Петровог Села (данашњег Владимировца) с Вршцем и Ковином. Том приликом изграђен је и нови крак пруге
који је повезао станице Панчево–
Предграђе и Панчево–Дунав, која се
налазила у близини тамишког пристаништа и тадашње панчевачке индустријске зоне.

Музејска композиција
Од 1896. до 1935. године станица
Панчево–Дунав била је завршна за
све возове који су долазили из југоисточне Европе. Путници који су ишли
у Београд, настављали су путовање
паробродима с тамишког пристаништа. Железнички мостови на Тамишу и Дунаву изграђени су 1935. године, па је Панчево добило директну везу с градовима на континенту.
Путнички саобраћај са станице на
Тамишу обављао се до 2. јуна 1973,
а теретни до 1989. Станични коло-

Од почетка 2019. године важе нови
услови за одлазак у старосну и превремену пензију. Жене могу да остваре
право на старосну пензију са шездесет
две године и шест месеци живота и
минимално петнаест година стажа осигурања за које су уплаћени доприноси,
а мушкарци са 65 година живота и такође петнаест година стажа.

Уколико жена одлучи да пре времена оде у старосну пензију, мораће
да сачека педесет седму годину живота, а мушкарац још осам месеци
више. Жене у овом случају морају
имати још и тридесет осам и по година стажа, а мушкарци четрдесет.
Висина превремене старосне пензије одређује се тако што се износ
старосне пензије трајно умањује за
0,34 одсто за сваки месец пре навршених година живота предвиђених
Законом о пензијском и инвалидском
осигурању.

Осигураник може да провери стаж
односно да ли је послодавац измирио
доприносе на шалтеру број 7 у панчевачкој филијали ПИО фонда, или може да поднесе захтев за издавање ПИН
кода и да стекне увид у своје податке
преко интернета. Уколико је стаж остварен у некој од бивших југословенских
република, треба поднети захтев за потврду стажа у овој филијали, што касније скраћује поступак за остваривање права на пензију.
Може се десити да запослени који
раде на обради предмета не располажу потребним подацима или да постоје извесне нејасноће из различитих разлога. У том случају они (службеници ПИО фонда) од фирме у којој је осигураник радио прибављају
неопходне податке о заради, накнади
зараде, часовима и бенефицираном
радном месту.
Поступак може потрајати ако су
фирме у којима је неко остварио услов
за пензију под стечајем, ако је документација о заради, накнади зараде
и другим подацима недоступна, ако
послодавац није измирио доприносе
за ПИО или ако је осигураник део
радног стажа остварио у иностранству. Законски рок за доношење решења је шездесет дана.
Они који су на евиденцији Националне службе за запошљавање морају
да доставе решење о утврђеном праву на новчану накнаду односно решење о престанку новчане накнаде коју
добијају од Националне службе за запошљавање.
М. М.

ГРАДСКЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ

Чишћење приобаља
Ове године град ће спојити обележавање 110 година постојања светионика на ушћу Тамиша у Дунав с тринаестом манифестацијом „Дан Дунава”
и јубиларном десетом „Еко-регатом
Тамиш”, која ће трајати пет дана.
С панчевачке градске плаже 29. маја
кренуће еко-регата ка Јабуци. Сутрадан се иде у Глогоњ, а онда се пролази
крај Сефкерина и Опова. Током пловидбе регаташи ће чистити приобаље
од рециклабилног плутајућег отпада.
Поред панчевачких наутичарских посада, као и катамарана „Панука” ТОП-а,
учествоваће и посаде из Јабуке, Ритопека, Винче, Београда и Земуна.
Панчево ће бити део колажа од 28
насељених места и градова Подунавског региона Србије који ће на локалном нивоу синхронизовано подржати
обележавање Дана Дунава. Наш град
ће реализовати манифестацију на еколошки, уметнички и спортски начин.
Ове године за заинтересоване суграђане обезбеђени су сви услови за
еколошко-волонтерско чишћење приобаља и реке.
С. Т.

НАША АНКЕТА

ПИО ФОНД ОДГОВАРА

Законски услови за
остваривање пензије

сеци заједно с пругом до станице
Панчево–Војловица демонтирани су
у пролеће 1990. Поред тамишке станице Клуб је 1997. године поставио
железничку музејску композицију
која на симболичан начин чува успомену на време када су саобраћали
возови.
Данашња станица Панчево–Главна некада је имала назив Панчево–
Аеродром. Саграђена је 1935, чиме
је омогућен директан долазак возова из Суботице, Кикинде и Зрењанина, као и возова из правца Ковина, Беле Цркве, Јаше Томића, Вршца и Алибунара. За време Другог
светског рата немачка војска је у њеној близини имала магацине оружја
и нафте, па је стога била стратешки
важна. Крајем 1991. године почео је
капитални ремонт пруге Београд–
Панчево, током ког је станица електрификована.
Са ове станице, до фебруара 2012,
одвијао се директан саобраћај ка београдској главној станици и ка Букурешту. У марту 2014. године започети су радови на реконструкцији и
изградњи другог колосека пруге Панчево–Београд, који су завршени фебруара 2017. Тада је изграђен и нови
железнички мост на Тамишу.
С. Трајковић

Наш град је и ове године подржао акцију „Сат за нашу планету”. Еколошки свесни Панчевци су 30. марта, од
20.30 до 21.30, симболичним гашењем светала на шездесет минута дали
свој допринос очувању планете и штедњи природних енергетских ресурса.
Ове године, под слоганом „Скини се с
пластике, навуци се на природу”, Светска организација за природу упозорава на растући проблем прекомерног
коришћења пластике и њеног неадекватног одлагања, због чега сваке године осам милиона тона ове материје
заврши у морима и океанима.
Секретаријат за заштиту животне
средине Градске управе Панчева и
ЈКП „Хигијена” организовали су за
школарце акцију правилног разврставања амбалажног отпада. Ђаци су доносили пластичне флаше, картонске
кутије и лименке и одлагали их у наменске контејнере који су, захваљујући ЈКП-у „Хигијена”, постављени у
њиховим школским двориштима. Томе су се прикључили и грађани.
ЈКП „Хигијена” ће објавити резултате акције најкасније 5. априла.
З. Ст.

КОЛИКО ЈЕ ВАЖНО ЧИТАТИ ДЕЦИ?

Књиге обогаћују душу и речник

И. ЈОВАНОВИЋ

С. МАЉКОВИЋ

Међународни дан књиге за децу обележава се сваког 2. априла. Установљен је 1967. године на основу одлуке Унеска, како би се деци слала
порука о магији књижевног надахнућа и важности развијања љубави
према писаној речи. Дан књиге за
децу прославља се на дан рођења
Ханса Кристијана Андерсена, творца многих бајки и песама које су
обележиле детињство генерација деце широм планете. Ове године домаћин ове манифестације је Литванија, под слоганом „Књиге нам помажу да успоримо”.
У Србији се овај дан обележава
низом активности. У готово свим
градовима у библиотекама се организују програми за децу: разговори
с дечјим писцима, представљање нових књижевних дела, литерарни и
ликовни конкурси, радионице и различите манифестације. Питали смо
наше суграђане колико је читање
књига деци битно и како оно утиче
на њих.

З. ПОПОВИЋ

Д. ЗУБОВИЋ

ИВАНА ЈОВАНОВИЋ,
економиста за царине:
– Моја ћерка је врло мала, има три
године, и сада јој читам приче за тај
узраст „Маша и медвед” и бајке за децу. Важно ми је да је то интересује.
Ми је стимулишемо да има контакт с
књигом, да јој не буде главни интерес
телефон. Веома је битно да дете чита
како би развило свој говор и повећало
фонд речи да би се боље изражавало.
САЊА МАЉКОВИЋ, просветни
инспектор у Градској управи:
– Деци читам књиге, помажем им
при читању обимних лектира. Важно
је да деца стекну навику да читају и да
богате речник, јер читањем доживљавају нова искуства и развијају машту.
ЗАГОРКА ПОПОВИЋ, пензионер:
– Немам унуке, тако да одавно нисам читала дечје књиге. Верујем да је
важно читати деци књиге и да на тај
начин оплемењујемо своју душу. Волела бих да поново прочитам неку
дечју књигу, а сада вероватно и хоћу.

С. МАРЈАНОВИЋ

Р. БУЉУГИЋ

ДАМИР ЗУБОВИЋ, столар:
– Сматрам да је важно деци читати књиге. Тренутно немам деце, али
моја супруга и ја планирамо у будућности. Искрено, једва чекам да читам својој деци.
СЛАВОЉУБ МАРЈАНОВИЋ,
пензионер:
– Немам унуке, али имам децу и
њима нисам често читао, али то су радили њихови бака и дека. Сматрам да
је од велике важности да деца читају,
исто колико је важно и за одрасле.
РАЈКО БУЉУГИЋ, пензионер:
– Када је моја ћерка била мала, и
супруга и ја смо јој читали. Сада завршава факултет и поносни смо на њу.
Успели смо да јој приближимо праве
вредности. Не подржавам чињеницу
да су деца данас окренута телефонима, већ сматрам да је неопходно да
људи читају, да оплемењују себе и имају бољу могућност комуникације.
Анкетирале: Исидора Дадић и
Катарина Стојанов
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ПРОТЕСТ ВАСПИТАЧА

РОДИТЕЉСКИ ДИНАР

Вртићи ће
радити нормално

ДЕЦА ВАС МОЛЕ, ДАЈТЕ ПАРЕ ЗА ШКОЛЕ

Чланови панчевачког огранка
Самосталног синдиката предшколског васпитања и образовања Србије најавили су учешће
11. априла на протесту „Да ли
су предшколци просвета?” запослених у предшколским установама, који ће бити одржан у
Београду. Тог дана вртићи у Панчеву радиће нормално, а на протест ће ићи само васпитачи који су завршили смену.
Према речима синдикалаца,
протест је заказан због лошег
материјално-социјалног положаја запослених у предшколским установама, забране запошљавања, која је довела до
смањеног броја извршилаца (30
одсто запослених ангажовано
на одређено време), као и због
тога што поједине локалне самоуправе касне са исплатом
зарада. Проблем представља и
то што се не поштује закон у
погледу норматива, простора
и броја уписане деце.

У ЧЕТВРТАК И ПЕТАК
У ЦРВЕНОМ КРСТУ

Предавање и
квиз о здрављу
Поводом обележавања 7. априла – Светског дана здравља, Црвени крст Панчево организује
овог четвртка и петка, 4. и 5.
априла, градско такмичење „Шта
знаш о здрављу”, намењено
основцима и средњошколцима.
По један представник из обе категорије који покаже најбоље
знање представљаће наш град
на ревијалној покрајинској смотри, 10. априла, у Новом Саду.
Пре почетка такмичења и у
четвртак и у петак, од 10 сати, у
Црвеном крсту ће бити приређена и предавања о здравим стиловима живота. О тој теми ће
говорити Јелена Крстић, педагог из Завода за јавно здравље
Панчево, а добродошли су сви
наши суграђани које ова тема
интересује, као и они који желе
да подрже учеснике у квизу.

ПОМЕРАЊЕ СКАЗАЉКИ

Чекамо одлуку ЕУ
Грађани ЕУ ће одлучивати о
предлогу који је усвојила Европска комисија да се казаљке на
часовнику више не померају, а
према тврдњама представника
Владе Србије, наша држава ће
се ускладити с том одлуком. Вреди истаћи да је укидање померања времена под знаком питања, јер је неопходно да се на референдуму две трећине становништва ЕУ изјасне да су за то.

Европски званичници истичу да ће се, уколико грађани
прихвате предлог ЕК, приступити изради директиве o рачунању времена и временским
зонама.
Немачка је прва законски
увела летње рачунање времена
1916. године, подстакнута ратном потребом за уштедом угља.
Британци су на летње рачунање времена прешли 1921. године, а многе државе чланице
ЕУ током нафтне кризе седамдесетих. У Србији се већ тридесет шест година последњег
викенда у октобру казаљке померају сат времена уназад и
тако прелази на зимско рачунање времена, а затим у марту
сат унапред за прелазак на летње рачунање времена.

Није обавезно, али
је неопходно
Родитељи штеде
на својој деци

бољи и продуктивнији рад. У
вишим разредима и средњим
школама ствар је другачија,
јер ђаци углавном имају кабинетску наставу тако да деле простор с другим учени-

најбољи пример је сарадња
панчевачких стручних школа
и компаније НИС. Захваљујући новцу рафинеријског гиганта реновирана су и опремљена три кабинета.

плаћа свим школама за једну
смену – прим. аут.), текуће
одржавање учионица и куповину неопходних наставних
средстава. Поред тога, родитељи издвајају средства и за

Сто изговора за сто динара

У многим панчевачким основним и средњим школама родитељи издвајају средства за
побољшање услова рада малишана. Реч је о законом прописаној могућности која није
обавезна, али с обзиром на то
у каквом социјалном миљеу
живимо, сасвим је разумљиво што директори школа посежу за мером плаћања тзв.
ро ди тељ ског ди на ра. Не где
има и случајева да су родитељи самоиницијативно финансирали уређивање просторија у којима уче и раде њихова
деца – купили су паметну таблу, пројектор или рачунар за
учионицу. Овакви примери

Новац мора да се
потроши наменски.
На крају школске
године савет
родитеља добија
извештај о утрошку
ових средстава.
карактеристични су за ниже
разреде, јер родитељи желе
да њихови малишани четири
године проведу у пристојној
учионици и да им се омогући

Суботићева и додала да овај
но вац мо ра да се по тро ши
наменски, а да на крају школске године савет родитеља добија извештај о утрошку ових
средстава.

Квалитетно образовање кошта
цима. Родитељи се у таквим
случајевима руководе логиком: што да плаћам кад ће и
други да користе...

Контрола трошења
Али и за то има решења. Личне донације и спонзорства фирми само су неке од активности које је држава омогућила
чланом 190 Закона о основама система образовања и васпитања школа. У нашем граду

Александра Суботић, заменица директора Машинске
школе Панчево, истиче да се
родитељски динар плаћа добровољно и служи за обезбеђивање вишег квалитета образовања. На почетку школске године, каже она, савет родитеља
школе утврђује колико новца
родитељи треба да издвоје.
– У нашој школи родитељски динар служи за плаћање
једне смене обезбеђења (Град

одржавање возила за обуку возача. Савет родитеља већ трећу годину заредом доноси одлуку да ученици који у оквиру наставних планова и програма полажу возачки испит
годишње на рачун школе плате 3.000 динара за амортизацију трошкова поправке и одржа ва ња школ ских во зи ла.
Савет је предлагао да се тај
износ повећа, али школа то
није желела – закључила је

Стиче се утисак да је увођењем законске одредбе држава некако аболирала своју финансијску немоћ да обезбеди
пристојан рад ђацима и наставницима. А опет, оставила
је директорима и наставницима да убеђују родитеље да
је важно да помогну, јер су
нам школе девастиране. Тако, на пример, у ОШ „Исидора Секулић” маме и тате ђака
од првог до четвртог разреда
издвајају 900 динара по полу го ди шту, али за то у ОШ
„Стевица Јовановић” родитељи током целе године не плаћају ништа.
Нису баш сви родитељи одушевљени што морају да издвоје око хиљаду динара за
тзв. родитељски динар. Разлога за то је много: почев од
лошег имовног стања па до
тврдње да је школа бесплатна. Очигледно је да већина
не плаћа иако је јасно да је
овакав вид подршке школама неопходан.
Чудно је да су садашњи родитељи, кад су они били основци, уредно куповали значке
Цр ве ног кр ста и че стит ке
Уницефа, и прилагали играчке и књиге за децу из белог
света... А данас, када је помоћ
потребна њиховој деци, не дају! И то још проглашавају за
принцип...
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Екологија има своју цену
Дуговања остају, а
расписује се нови
конкурс
Рециклажна
индустрија има
велике проблеме
Министарство заштите животне средине расписало је конкурс за додела подстицајних
средстава за поновну употребу и искоришћавање отпада
као секундарне сировине или
за добијање енергије и за производњу кеса трегерица за вишекратну употребу за 2019.
годину. Право учешћа имају
оператери постројења за поновно искоришћење односно
третман отпада који поседују
дозволу у складу са Законом
о управљању отпадом, као и
произвођачи пластичних кеса трегерица за вишекратну
употребу, дебљине преко 20
микрона.
Када је реч о финансијама,
држава ће фирмама које се
баве употребом отпадне гуме
као секундарне сировине пла-

тити 18.000 динара по тони, а
онима које их спаљују за добијање енергије око 4.000 динара по тони. За рециклажу и
коришћење отпадних уља као
секундарне сировине из буџета Србије плаћа се 10 динара
по килограму (осим за отпадна јестива уља), а за спаљивање пет динара. Рециклери ће
добити 14 динара за решавање проблема отпадних стартера, акумулатора и индустријских батерија, а за рециклажу
преносних акумулатора или
стартера 145 динара по килограму. Држава ће из буџета
издвојити 6.000 динара по тони за фирме које производе
кесе трегерице за вишекратну
употребу дебљине преко 20
микрона, а за оне које садрже
би о ра згра ди ве ади ти ве око
9.000 динара по тони.
Међутим, Удружење рециклера Србије крајем године
упозорило је јавност да ће се
наша држава суочити с великим еколошким проблемом
уколико Влада не предузме
конкретне кораке на пољу исплате дугова фирмама које се
ба ве ре ци кла жом от па да.

Међу њима је и панчевачки
„Рециклажни центар”, у власништву компаније „Божић и
синови”.
Министарство заштите животне средине већ три године
у тзв. зелени фонд издваја мање новца за третман опасног
отпада, премда се током године преради много већа количина. Рециклери се жале да
држава не испуњава обавезе и
да ће би ти при ну ђе ни да
затворе сво ја по стро је ња и

отпусте више хиљада радника
који раде у целом систему
управљања отпадом. Ако се то
догоди, годишње ће се у Србији таложити 70.000 тона отпада који неће имати ко да
сакупља и третира на законом
прописан начин. Министарство заштите животне средине у претходне две године платило је само 70 одсто прерађених количина, односно ако
буџет намењен отпаду остане
2,2 милијарде динаре, више

од 20 милиона килограма прерађеног отпада неће бити плаћено. То је трећа година заредом да ће држава оштетити
фир ме ко је се ба ве овом
делатношћу.
Више од 1.000 предузећа чини систем управљања посебним токовима отпада и урушавање система представља
опасност по здравље нације.
То се не може надокнадити
каснијим деловањем, а штета
ће бити несагледива.

ПОЧЕЛА СЕЗОНА ЛОВА НА КОМАРЦЕ

На удару су ларве
Покрајински секретаријат за
урбанизам и заштиту животне средине спроводи централи зо ва ну ак ци ју су зби ја ња
ларви комараца на територи ји це ле по кра ји не ра ди
обез бе ђи ва ња нор мал них
усло ва за жи вот гра ђа на и
успешне здравствене заштите становништва. Пољопривредни факултет у Новом Саду завршио је праћење појава и број но сти по пу ла ци је
ларви комараца на територији АП Војводине, мапиране су локације и сада је у

току ларвицидни третман комараца у складу са указаним
потребама.
Сузбијање ларви комараца
из ваздуха почело је 1. априла, у приобалном појасу река,
изливима, плавним површинама река, рукавцима и на територији заштићених подручја трећег степена заштите. Према речима надлежних, читав
процес се спроводи применом
савремених, еколошки прихватљивих препарата и метода, заснованих на европским
принципима.

Када је реч о сузбијању ларви из ваздуха, оно се обавља

ви со ко се лек тив ним, би о ло шким препаратом који делује

искључиво на ларве комараца
и нешкодљив је за остале живе организме те овакве третмане није потребно посебно
најављивати одгајивачима пчела и нема штетног утицаја на
животну средину.

Страну припремиo

Зоран
Станижан
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ОПАСНИ ПРУЖНИ ПРЕЛАЗИ У ПАНЧЕВУ

ПОГЛЕДАЈ ЛЕВО И ДЕСНО, ПА ЗАЖМУРИ И ПРЕЂИ!
УЛИ ЦА СА ДВЕ ПРУ ГЕ
Прелаз на индустријском колосеку Рафинерија–Предграђе
у Козарачкој улици обележен је „Андрејиним крстом” и знаком „стоп”, али је непрегледан – с једне стране пут завија,
па се возачи пред колосеком нађу кад им мало времена

Козарачка улица

Пажња је неопходна

У Србији има 2.138
пружних прелаза. Од
тога, око 1.500 је без
рампи. Петнаестак
ових последњих је
у Панчеву.
Иако је број Панчеваца који се
у последње време возе железницом занемарљив, град нам
је премрежен колосецима. И
прости увид у мапу града показује да се улице и пруге (индустријска, ка Београду и ка Вршцу) укрштају на најмање двадесет места. Нажалост, већина
тих пружних прелаза била је и
место несрећа, од којих су неке биле и са смртним исходом!
Наравно, није то особеност
Панчева. Под точковима локомотива гине се свуда у Србији,
најчешће на прелазима без рампи, или тамо где су рампе оштећене или у квару. А такви код
нас представљају већину.
Било би, међутим, непоштено сву одговорност превалити
на Железнице, које су задужене за одржавање прелаза. Одговорност је подељена – део је
свакако на њима због укупног
катастрофалног стања на домаћим пругама, а други сносе
сами возачи. Или не знају добро прописе или их крше, некада чак упркос здравом разуму и инстинкту самоодржања,
када праве слалом између већ
спуштених браника.

Дешава се на нашим путевима
да семафор на пружном прелазу (троугао са два светла која се наизменично пале) буде
прекривен црном кесом. Иако
овакав знак званично не постоји, железничари га користе
да би возачима ставили до знања да је рампа у квару. Односно, да то што је браник подигнут, не значи да је пролаз
слободан, већ да не може да се

Девет од десет читалаца насмејаће се овој препоруци, али
морамо да будемо груби: о некима од оних којима је било
смешно да „глуме Индијанце
и слушају воз”, писале су новине. У црној хроници!

Воз је јачи
Често се заборавља да је зауставни пут воза између 700 и
1.500 метара, зависно од брзине

ДРУ ГА СТРА НА ПРИ ЧЕ
Готово да нема машиновође чија локомотива није убила човека. Али они, по правилу, не одговарају за несреће на пружним прелазима, јер кад су у локомотиви, мало шта могу
да предузму. Редови који следе одломак су из исповести
једног који је убио тридесет троје :
– То ти је било шест месеци пошто сам добио локомотиву.
И одмах троје... Муж и жена пошли на посао, а отправник
није спустио рампу... Четири године после робијао због тога. Ја чекао да заврше увиђај, трајало пет сати, сви дошли,
гледали... мени рекли: мали, с тобом немамо ништа, пењи
се у машину и вози... Ја био ту, тад сам први пут видео мртвог човека... Муж и жена... и дете.
Многе машиновође не кажу, кад дођу кући, за несрећу.
Богданова жена је увек знала: дође црн као земља и ћути.
– Самоубице не жалим, мајку им јебем! И не видиш га,
само нека сенка. Кад дођем у станицу, каже ми отправник:
Богдане, ти си опет неког згазио, види каква ти је машина!
Узмем кофу и сунђер, и оперем... Мени треба километар да
закочим, шта ја могу? Је л’ могу нешто? Не могу ништа!

Ово вам може спасти живот
Није зато згорег подсетити
на неке знаке и поступке који
вам могу спасти живот.

ГРАД
НЕ МО ЖЕ САМ
Локална самоуправа не
може сама и без сарадње
са Железницом да поставља светлосне саобраћајне
знаке, бранике и полубранике. Неопходно је да раде
заједно. Али највећа је одговорност Министарства
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре. Оно
мора да буде „носилаца
посла” и да у сарадњи с
локалном самоуправом одреди начин за обезбеђење
прелаза, утврди колико је
ограничење брзине, на ком
растојању су потребни знаци... Трошкове обележавања прелаза у највећој мери
сноси Железница, јер су
светлосна упозорења и
браници њен део посла.

Машиновођа никад није крив
спусти. Пред црном кесом на
знаку, дакле, зауставите аутомобил и добро погледајте лево
и десно!
И уопште, пред сваким пружним прелазом, било да је у
квару било да је исправан, да
има рампу или је без ње, да семафори раде или не раде, зауставите се!
– Требало би да возач аутомобила стане поред пружног
прелаза и тек када се увери да
је све потпуно безбедно, да настави вожњу, без обзира на то
на који начин је прелаз обезбеђен – упорно понављају стручњаци.
Ако нема рампе или је напољу магла, налажу они, возач
мора да изађе из возила и ослушне да ли иде воз, јер „није он
нечујан”.

пред у зе ће „Ин фра струк ту ра
железница Србије”, задужено
за њихово одржавање, објавило је на свом сајту прописане
процедуре које „железничко
особље стриктно поштује, уз
појачан опрез и одговарајућу
сигнализацију”.

остане за реакцију. Около је доста породичних кућа, а у једној од најближих прузи живи Борислав Стојисављевић, дипломирани економиста, запослен у Градској управи
Панчево. Био је сведок неколико несрећа и више догађаја
који су лако могли да се изроде у несреће.
– Пре неколико месеци дечко у „голфу” једноставно није
видео воз. Да ли је био неопрезан, деконцентрисан или замишљен, или му се прелазак претворио у рутину, јер је хиљаду пута до сада туда прошао, не знам... Машиновођа је
успео да закочи, али га је локомотива пре тога ипак ударила и одбацила. А младић је из аутомобила изашао неповређен. Познајем га, фин је и нормалан, тако нешто свакоме
може да се деси, зато треба поставити рампу или, макар,
светлосну сигнализацију – каже Стојисављевић, додајући да
се понекад и људи играју својим животима: спазе воз на
двадесетак метара, али као да помисле „зашто бих чекао”
па дају гас и пројуре испред самог воза.

и дужине композиције. То значи да толики пут локомотива
пређе од тренутка кад машиновођа повуче кочницу па док
се не заустави.
Зато није неозбиљан (мада
је у пракси често непримењив)
савет професора Далибора Пешића са Саобраћајног факултета, недавно изречен поводом
једне несреће: „Ако је магловито, није препоручљиво да
уопште возач приступи преласку преко пружног прелаза!”
Да и ово кажемо једноставније: ако не видите по хиљаду метара уз и низ пругу, сваки прелазак је коцка! А нема коцкара који је добијао до дубоке
старости!
Будући да се уређаји који
подижу бранике кваре, или их
гра ђа ни на мер но оште ћу ју,

Ако нема рампе или
је напољу магла,
возач мора да изађе
из возила и ослушне
да ли иде воз, јер
„није он нечујан”.
„То значи да се железничка
композиција на овим местима, према утврђеним процедурама, зауставља пре путног
пре ла за, звуч ним сиг на лом
упозорава на наилазак воза и
тек када се машиновође увере
да на прузи нема друмских
возила, прелазе преко путног
прелаза најмањом могућом брзином. Тек када воз прође преко путног прелаза, наставља
вожњу пуном брзином”, навели су они.
„Инфраструктура железница
Србије”, такође, наводи да се
од возача и пешака пред оштећеном или сломљеном рампом,
или кад посумњају да је „у режи му ква ра”, оче ку је да се
понашају као да рампа – не
постоји.
– Учесници у друмском саобраћају тада морају да се зауставе пре путног прелаза, провере на левој и десној страни
да ли је прелаз преко пруге
слободан и тек након тога да
уз максималну будност и опрезност пре ђу пре ко пру ге –
објашњавају они.
У Србији има 2.138 пружних
прелаза. Од тога, око 1.500 је
без рампи.
Железнице кажу да ће већина таква бити и надаље, јер се
рампе не постављају тамо где је
саобраћај малог интензитета...
Број неисправних рампи се
мења – једне поправе, друге се
покваре. Током прошле године 3.700 пута грађани су, намерно или ненамерно, оштетили ове уређаје, чији је задатак да им спасу главу...
Али и кад су исправне, нађе
се неко да се између њих провуче.
Кад се нађете пред пругом,
закључак је: памет у главу, пажљиво гледајте лево и десно,
па тек онда убаците у прву.
Пре тога, за сваки случај, помолите се неком богу.
Р. Т.

Док не стигне механизам
Козарачку улицу пресеца и пруга Београд–Вршац. То место обезбеђује импровизована рампа – уместо да се браници
подижу и спуштају, чувар који борави у кућици уз пругу, отвара их као сељачке вратнице. Жуто-црвене пречаге везане су
жицом, а механизам за њихово покретање је покварен.
Горан Симић (47) ради као чувар путног прелаза четврт
века, а на старој Миси је десет година. Каже да је поправка
рампе најављена.
– Док се то не реши, ми смо овде од нула до 24 часа. Никад се није ништа лоше догодило, јер смо увек на свом месту. Чим видим локомотиву иза кривине, одмах се бацам у
акцију! У току дневне смене прођу осам путничких композиција и две теретне, а ноћу један путнички и два теретна
воза... Проблема има само с безобразним возачима који неће да чекају, па извољевају и љуте се, док с пешацима сарађујем одлично – каже Симић.

ПЕ ША ЦИ ПРО ТИВ БР ЗОГ ВО ЗА
Доста људи, одраслих и деце из Војвођанске улице користи
дивљи прашњави путељак који води преко колосека на прузи Вршац–Београд. Цветко Ивановић доселио се у овај крај
пре двадесет година и свакодневно прескаче шине због продавнице или аутобуске станице на којој стаје „четворка”.
Баш пре неколико дана умало да страда.

Војвођанска улица
– Нешто сам био замишљен и таман да закорачим на пругу, кад неки добар човек викне да ме упозори на воз. Да није, сигурно би било готово, јер је локомотива била на
педесетак метара од прелаза. На овом месту већ је неколико људи настрадало, последњи пре четири месеца. Био је
нешто млађи од мене... – каже овај седамдесетогодишњак.
Он и суседи тражили су већ неколико пута да се посече
околно дрвеће које заклања поглед на пругу, али до сада
нико није реаговао.
Ј. Ф.
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ХРОНИКА
Х И Т НА ПО МО Ћ

Алергије у пуном
замаху
твора за бољу проходност носних канала.
Уколико сезонску алергију
нисмо третирали на одговарајући начин, обично настају
компликације. Хронични или
акут ни си ну си тис на ста је
услед отицања слузокоже носа и ометања дренаже синуса
кроз канале у носу. По истом
принципу настаје запаљење
средњег уха, због запушености Еустахијеве тубе. Ништа
мање нису значајне компликације поремећај сна, хроПише:
нични умор, иритација грла
др Мирослав Тепшић
и главобоља. Постоје докази
да алергијски ринитис може
Сезонске алергије, с почет- погоршати симптоме астме.
Добро познатим кожним
ком пролећа, многима ометају пуноћу доживљаја овог тестом испитујемо алергијску
прелепог годишњег доба. Цр- реакцију на полен дрвећа, траве ни ло и ири та ци ја очи ју ве, ко ро ва, гри ње, пле сан,
(алергијски конјунктивитис), алергене с коже паса и мачакао и запушеност и цурење ка... За алергијске тестове из
носа (алергијски ринитис), крви и испитивање IgE антитела потребно је
проузроковани су
ви ше вре ме на.
истим ме ха ни Такозвана имузмом. Такозване
но те ра пи ја све
маст ћелије слувише добија на
зокоже носа и ока
ослобађају хиста- Прехладу је често значају, а постепено повећање
мин у контакту тешко
до зе алер ге на
са алергеном.
дато инјекцијом
Пре хла ду је разликовати од
данас се замењучесто тешко раз- алергијског
је
та бле та ма
ли ко ва ти
од ринитиса.
алергена које се
алергијског ристављају под јени ти са и кон јунктивитиса. Тада обично зик. Циљ је да се створи дообраћамо пажњу на дужину вољна количина антитела котрајања симптома алергије, ја ће снажно елиминисати
који премашују трајање пре- алерген пре системске реакхладе од седам до десет дана. ције у организму.
Превентивне мере против
Важна особина сезонске алергије је њено појављивање у алергена из ваздуха су увек
истом периоду године. Ова- добродошле и оне подразукву реакцију спречавамо ка- мевају остајање у кући у врепима за очи које садрже ан- ме нај ве ће кон цен тра ци је
тихистаминике и стабилиза- алергена, затварање прозоторе мембране маст ћелија. ра у преподневним часовиТу су такође кортикостерои- ма и примена клима-уређади и супстанце које локално ја у аутомобилу с рециркуспречавају отицање слузнице лацијом ваздуха како би се
носа. Не треба заборавити ума њи ла кон цен тра ци ја
употребу физиолошког рас- алергена.

КОЗМЕТИЧАРСКО ЋОШЕ

Дечја кожа

Пише: Бојана Ћорлука,
козметичар
Након рођења кожа новорођенчета сусреће се с другачијим условима од оних који су
владали у мајчином стомаку.
Ваздух, температура, ветар,
влага, као и топлота из пелена доводе до исушивања коже беба. Површински активне материје и средства за чишћење имају велики утицај
на баријерну функцију коже
новорођенчади и деце, оштећују је и олакшавају продирање иританата и алергена.
Оба вља ње
фи зи о ло шких
функција у пеленама до прве
године живота и дуже често
доводи до иритација и оштећења коже, дерматитиса и инфекција у овом пределу.

Страну
припремила
Драгана

Кожан

Најчешћа кожна обољења
код деце су: пеленски дерматитис, милијарија (осип
од врућине), себацелни (себореични) дерматитис и атопијски дерматитис. Код атопијског дерматитиса је веома важна правилна нега коже, која подразумева примену емолијенаса. Они влаже
кожу, снабдевају је потребним липидима, спречавају
пролазак алергена и губитак
воде, те смањују потребу за
применом локалних кортикостероида.
Најбољи састојци дечјих козметичких препарата за негу
су: овас, камилица, бисаболол, пантенол, цинк-оксид и
талк. Козметика за децу се
прави од пажљиво бираних
састојака, не парфимише се
или је мирис благ; конзерванси су минимални и одабрани, а pH вредност је пажљиво подешена.
Међу производима које свакако треба да имате у свом
сету козметике за бебе свакако су дечји пудер и беби-уље.
Пудер је незаобилазан када
је реч о смањивању и апсорпцији влаге у пеленама, а треба га обавезно користити због
тога што садржи цинк-оксид.
Беби-уља су такође веома корисна за негу бебине коже,
јер садрже низ супстанци с
благотворним дејством: бадемово и маслиново уље и уље
из пшеничних клица, као и
екстракте невена, камилице
и алоје вере.

Петак, 5. април 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

КАКО ДА СЕ АДАПТИРАТЕ НА НОВО ГОДИШЊЕ ДОБА

ОДМОРИТЕ СЕ ОД ПРОЛЕЋНОГ УМОРА
Здрава исхрана,
природни препарати
и физичка активност
зачас враћају
енергију
Ако ових дана осећате необјашњив умор, слабост и недостатак енергије, имате главобоље и проблеме с концентрацијом, мучи вас несаница, а
расположење вам је променљиво, не би требало да вас ови
симптоми претерано забрињавају. Реч је о пролећном умору, а тегобе налик вашим има
велики број људи широм овог
дела планете.
Пролећни умор није болест,
већ представља кратак период
слабости који настаје због тога
што организам троши више
енергије да би се прилагодио
новом годишњем добу. Хладне

Природа се буди, а ми никако да ухватимо нови ритам
лепом времену, али знајте да
људи око вас који се жале на
тегобе не претерују и имајте
разумевања за њих.

ЧАЈ ПРО ТИВ НЕР ВО ЗЕ
Један од непријатних симптома пролећног умора јесу и честе промене расположења. Ако вас мучи нервоза или сте у
депресивној фази, следећи чај ће вас умирити.
По једну кашику цвета
камилице, листа нане и
мајчине душице сипајте у
пола литра хладне воде.
Загрејте док не прокључа,
па одмах склоните с ватре
и оставите да одстоји поклопљено два сата. Чај се
пије млак, у гутљајима, два пута дневно после јела.
и сиве зимске дане смењују они
топлији и дужи с много више
сунца и дневне светлости и колико год то звучало као добра

ПО БОЉ ШАЈ ТЕ
КОН ЦЕН ТРА ЦИ ЈУ
Против апатије и умора
препоручују се и чајеви од
маслачка, коприве и чичка. Они ће поспешити и
процес детоксикације.
Уколико осећате ментални замор и пад концентрације, стимулишите нервни
систем и обновите залихе
енергије помоћу следећег
чаја. Помешајте 40 грама
шипка и 30 грама листова
гинка, па кашичицу мешавине прелијте са два децилитра вреле воде. Након
што одстоји десет минута,
процедите и засладите
медом.
Напомена: гинко не сме
да се комбинује са аспирином и другим антикоагулансима.
вест, нашем телу треба извесно време да се усклади с новим ритмовима.

Пролазна фаза
Метеоропатама и хроничним
болесницима почетак пролећа
никад не пада лако, али с друге стране, има срећника који
као да су вакцинисани против
пролећног умора. Ако спадате
у ту групу, онда уживајте у

На основу искустава из претходних година већ вам је познато да је ова фаза краткотрајна и да је све што се дешава – потпуно нормално. Уколико ових дана нисте баш „своји”, само се сетите шта је узрок
и стрпите се, ускоро ће све проћи. Постоји и неколико ствари
које можете да урадите како
бисте убрзали тај процес и ублажили симптоме. Одговарајућа
исхрана, физичка активност и
још неколико трикова које вам
доносимо у наставку учиниће
да преображај зиме у пролеће
постане процес у коме уживате свим чулима.

Моћ хране
Први и најважнији лек против
свих симптома пролећног умора је правилна исхрана. Намирнице богате витаминима и
другим важним нутријентима
сада су вам најпотребније. Махунарке, поврће и интегралне
житарице пружиће вам неопходну дозу витамина Б, док ће
вам цитруси, киви, парадајз и
зелено лиснато поврће обезбедити довољне количине витамина Ц. Нека се на вашем јеловнику нађе и храна богата
протеинима, као што су бело
месо, јаја, тофу и суво воће.
Угљени хидрати вам нису
савезници уколико желите да
се осећате енергично. Знате и
сами колико постанете поспани и троми када поједете брзу
храну или слаткише препуне
рафинисаних шећера. Исто важи и за алкохолна пића. То
вам са да ни ка ко не тре ба.
Уместо тога, добро ће вам доћи гво жђе, ан ти ок си дан си,

МЕ ДЕ НО РЕ ШЕ ЊЕ ЗА НЕ СА НИ ЦУ
Ако вас у овом периоду додатно исцрпљује несаница, ево
провереног решења.
Потребно вам је килограм меда, децилитар сока матичњака,
пола децилитра сока од нане,
пола децилитра сока од целера и десет лоптица хмеља.
Лоптице хмеља искидајте и
прокувајте у 2,5 децилитра воде,
па тај екстракт и све остале састојке
помешајте с медом. Пред спавање узимајте по кашику ове
смеше са чајем од нане.

бета-каротен и омега 3 масне
киселине.
У борби против пролећног
умора помоћи ће вам и суплементи као извор додатне снаге. Додаци на бази магнезијума посебно се препоручују у
случају болова у мишићима,
раздражљивости и слабости.
Ако не конзумирате довољно
воћа и поврћа, користите витамин Ц у таблетама. Калцијум и калијум су такође корисни, по себ но ако се ба ви те
спортом.

Активирајте се
Кретање ће више од било чега
другог помоћи вашем телу да

трчању, брзом ходању или вожњи бицикла. Свакако одаберите активности на свежем ваздуху. Сунце је природни антидепресив, па не морате трошити новац на теретану. Само пола сата кардио тренинга
дневно повећаће ниво ваше
енер ги је и по бољ ша ће вам
расположење.
Не заборавите и на старо добро правило које каже да је одраслом човеку потребно најмање 1,5–2 литра воде дневно.
Добра хидратација штити вас
од хроничног умора и јача ваш
организам. У овом периоду је
врло важно да себи пружите
довољно сна. Немојте ићи у

ДЕ ТОК СИ КА ЦИ ЈА У ТО КУ
У овом периоду организам се чисти од нездравих материја
нагомиланих током зиме, па
јетра, бубрези и црева сада
раде „прековремено”. Да
бисте им олакшали посао,
уносите намирнице које поспешују процес детоксикације. Артичоке, јагоде и зелено
лиснато поврће посебно се
препоручују.
Сваког јутра попијте и сок
од свеже цеђеног воћа. Ова
витаминска бомба напуниће
вас енергијом, па ћете се лако носити са свим дневним активностима.
изађе из зимске хибернације.
Реците збогом седећем начину живота и искористите предно сти пр вих сун ча них да на
како бисте се лагано вратили

кревет прекасно и, ако је могуће, приуштите себи 20–30 минута поподневног дремежа, како бисте допунили батерије и
лакше прегурали дан.

ЛАНИНА КУХИЊИЦА
Пише: Лана Белић

Зелене коцкице
Састојци: 500 грама спанаћа, 100 грама
маргарина, 80 грама брашна, четири децилитра млека, пет јаја и мало соли.
Надев: 300 грама свежег сира, 300 грама шунке, два децилитра киселе павлаке и
кисели краставчићи.
За премазивање и декорацију: 200 грама крем сира и листићи першуна.
Припрема: Спанаћ очистити, опрати и
кратко бланширати у кипућој води. Оцедити и и ситно исецкати. На тихој ватри отопити маргарин, додати брашно и кратко
пропржити. Ставити исецкани спанаћ, посолити по укусу, па постепено сипати млеко, уз непрестано мешање. Кувати док се не згусне.
Оставити да се охлади.
Умутити чврст шаум од беланаца, а жуманца додати у охлађену
смесу од спанаћа. На крају пажљиво умешати и беланца и изједначити смесу. Сипати у велики плех од рерне преко масног папира.
Пећи у рерни претходно загрејаној на 200 степени.
У међувремену припремити фил. Шунку и краставчиће ситно исецкати, сир изгњечити, додати киселу павлаку и све лепо сјединити.
Охлађену кору пресећи на два дела, па једну кору премазати филом од сира и шунке. Лепо изравнати и све премазати танким слојем павлаке да би се горња корица боље залепила. Одгоре ставити
другу кору, благо притиснути и премазати умућеним крем сиром.
Обележити ножем квадрате на горњој кори, па сваки украсити пуфницом од сира и листићима свежег першуна. Добро расхладити и
сећи на коцкице.
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 СЕ БАВЕ СТАРИМ ЗАНАТИМА

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

ПАНЧЕВЦИ ЗЛАТНИХ РУКУ

Паднем седам пута,
а устанем осам

Шта год радили и којим год
путем ишли, велики таленат,
ако га имате – испливаће и
усмериће вас на праву страну.
Неки саговорници нашег листа почели су да се баве занатима у којима су постигли мајсторство тек у зрелом добу.
Оставили су послове које су раније радили и за које су се школовали, да би задовољство пронашли у ручном раду.

баш мушки посао. Спремају се
око три сата. Кува се шећер с
млеком, a затим се додају остали састојци, који су тајна сваког занатлије. Смеша се хлади,

а скоро је једини у граду који
мења патент-затвараче на одећи, ташнама и чизмама.
– Више посла има зими, када се носе кабасте ствари. Да-

Ручни вез је привилегија
Марија Трифуновић је студирала графичку технологију, али
јој је забава из детињства постала професија од које живи. Она
је данас учитељ веза и златовеза у „Етно-мрежи” и дизајнер
веза у једној домаћој модној кући. Сарађује с бројним домаћим креаторима и уметницима.
– Одувек сам била окружена
везом, ткањем, плетењем и хеклањем. Све жене које волим,
биле су образоване и креативне и радиле су неки ручни рад.
Моја нана је извесно време била главни моделар у модној кући „1. мај” из Пирота, а у младости и члан ткачке задруге. У
то време жене из угледних кућа морале су да познају неки
занат. Татина мајка је такође
об ра ђи ва ла ву ну, че шља ла,
упредала, плела и ткала, и то
сам и ја радила преко летњих
распуста – прича Марија.
Сада ради пуни и бели вез, златовез, покр сти це и го блен
бод.
– Због наруџби
морам да користим

Јовица Стојановић
посипа шећером и развлачи
оклагијом, а потом се калупом
секу коцкице. Све се ради ручно – каже Милан.
Историја породичног бизниса почела је с Милановим чукундедом Максимом, који је у
Свилајнцу правио бозу и оријенталне посластице: баклаве,
тулумбе и карамеле. Њега је
наследио прадеда Крста, који
је својим бициклом возио закачени фрижидер са сладоледом. Један од његових синова
– Радисав, Миланов деда, после положеног
по сла сти чар ског
испита преселио
је свој посао у Јабуку, 1956. године. Од те године
малишани, али
и одрасли из села и околине уживају у њиховим посластицама, посебно
у карамелама. Оне се и
дан-данас праве по рецептури чукундеде Максима, који их је довео до
савршенства.

Спас за сиротињу

Марија Трифуновић
све технике, а често и да их
комбинујем. У модном свету
се примењују све ове технике,
а ја лично изузетно волим народни вез и њиме се бавим кроз
реконструкције – закључила је
Марија.

Најслађи занат на свету
Милан Максимовић је тромбониста у Симфонијском оркестру РТС-а, али је од породице наследио најслађи занат
– прављење карамела! Иако
Максимовићи овом вештином
владају од 1885, он је тек пре
две године од оца Милорада
научио како се праве карамеле. Прво је хтео да их прави за
породицу, али му је с временом то постао додатни посао.
– За прављење карамела треба доста физичке снаге. То је

У непосредној близини
панчевачког Суда налази се мала занатска радња коју води Јовица Стојановић. Иако на вратима пише „Кројачка радња по наруџби”, унутра
је сваштарска радионица. Посао је наследио од
таста, који се 1981. доселио из Зрењанина. Таст му
је био позамантер, правио је
пластичну дугмад и играчке.
Деведесетих је почео и да шије и преправља одећу, јер се
по тра жња за дуг ми ћи ма
ручне израде смањила. Јоца
је у то време, тачније 1996.
го дине, пре у зео по сао. Пре
тога је ра дио у обез бе ђе њу
РК „Београд”.
– Радим све што знам и умем:
пресвлачим дугмад, постављам
дрикере, дугмиће, кратим и
шијем панталоне, поправљам
и мењам рајсфершлусе и још
много тога – каже.
Људи поправљају и стару и
нову одећу, долазе му и сиромашни и богати. Он ради и оно
што се другима не мили: поправља кинеске кофере, пришива дрикере на одећу за бебе,

Милан Максимовић

нас су производи доста неквалитетни. Често се мењају дршке на женским ташнама, јер
се брзо рашивају... Неки доносе ствари на крпљење и по
десет пута. Једна жена ми је

Било их је пуно, сви су причали шта се дешава у селу. Каже
да је, хтео – не хтео, знао ко се
оженио, ко растао и ко потукао. У послу му је помагала и
супруга, коју су сви звали мајсторица Мара.
– Она је грејала раонике и
мотике. Све смо радили заједно. Била ми је као помоћни мајстор – прича Десимир, додајући да сину Сави није дозвољавао да се бави овим прљавим и
тешким послом. Ипак, Сава данас зна да ради све што и његов
отац. Кад не ради у Машинској
школи, где држи практичну наставу, улази у ковачницу и прихвата се посла. Десимир се нада да ће бар један од петорице
његових праунука наставити ковачку традицију.
Он је, захваљујући овом занату и свакодневном раду, подигао кућу, радионицу и амбар и ишколовао ћерку и сина.

До детаља

Снежана Ушљебрка је као мала научила да шије од баке и
мајке, које су биле кројачице. По завршетку
економске школе запослила се у крзнарскокожарској радњи, где се
први пут сусрела с крзненим капама. Тада је
схватила да јој се јако
допада производња капа. Почела је код куће
да прави капе и шешире, а када је изгубила
посао, потпуно се посветила томе. Већ седам
година има своју занатску радионицу „До детаља”, а њени шешири
се сада налазе у разним
рад ња ма у ко ји ма се
продају модни додаци.
Снежана Ушљебрка Учествује на базарима
и ши је по на руџ би.
на поправку донела брустхал- Радила је капе за дечје позотер! Немаштина је, дешава се риште, а прошле године и инда крпим и доњи веш и окре- тересантне шешире у облику
ћем краг не на ко шу ља ма – инструмената за „Панчевачки
прича Јоца.
карневал”.
Он засад ради сам, али убе– За један шешир је потребђује сина полако да једног да- но од 30 до 50 цм материјала,
на преузме посао. Важно му је а ради се на две машине: инда има муштерије, да не седи дустријској и ендлерици. Прбеспослен. А кад се одмара, во се кроји, а затим израђују
бави се баштом, у којој сади детаљи. Они дају смисао свеповрће.
му. Трудим се да сваки шешир и капа буду другачији –
Ковач своје среће
прича Снежана, додајући кроз
Десимир Голубовић из Долова смех да скоро никада не успе
има осамдесет три године, а да сачува леп шешир, јер се

Наоки Хигашида
имао је само тринаест година када
је написао прву
књигу – „Зашто
скачем”, јединствен увид у живот, мисли и осећања аутистичног
детета. Његови записи досегли су
светски успех и
побудили пажњу и
интересовање свих
који о аутизму нису знали много
или су имали бројне предрасуде. У својој новој књизи дели са читаоцима своје мисли и искуства младог човека, који се свакодневно сусреће с потешкоћама изазваним аутизмом. Говори нам о
изазову школовања, о успоменама, породичним одно-

сима, одушевљењу када путује и
проблемима с
говором. Својим
опажањима он
нас уједно подсећа на свакодневне тренутке
које узимамо
здраво за готово,
а који за њега
представљају низ
менталних корака – на пример,
опажање да је
напољу почела
киша. Свестан тога колико
његово понашање може бити
чудно другим људима, он настоји да нам помогне да боље схватимо аутизам и да
подстакне друштво да људе
који имају посебне потребе
види као људе, а не као
проблем.

Два читаоца који до среде, 10. априла, у 12 сати, СМС-ом на
број 1201 пошаљу најдуховитији одговор на питање: „Колико
вам треба да устанете када паднете?”, наградићемо по једним примерком књиге „Паднем седам пута, а устанем осам”
Наокиja Хигашиде. 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

„У чаробној ноћи”
Елоизе Џејмс
Када је те чаробне ноћи леди Пердита
Селби, породици и пријатељима познатија као Попи,
упознала војводу Флечера,
знала је да је он
њена сродна душа и човек којег ће заувек волети. Тај ђаволски привлачан
мушкарац био
је савршен избор за изузетно
лепу и наивну Енглескињу, а
њихово венчање било је као из
бајке. Четири године касније

Попи и војвода
постали су најпознатији пар у
граду, али блистава фасада
њиховог савршеног брака
крије непријатну тајну – нестало је страсти.
Међутим,
војвода не жели да из гу би
жену за којом и
даље жуди и зато је решен да
је поново освоји и подсети на
вреле дане њихове љубави, и
то тако што ће је опет завести, безобразно и грешно.

Два читаоца који до среде, 10. априла, у 12 сати, СМС-ом на
број 1201 пошаљу најдуховитији одговор на питање: „Која
ноћ је за вас била најчаробнија?”, наградићемо по једним
примерком књиге „У чаробној ноћи” Елоизе Џејмс. 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

Пиџама без
конкуренције
Десимир Голубовић
скоро шест деценија је био ковач. Научио је занат пре него
што је отишао у војску, а када
је одслужио, запослио се као
бродомонтер. Ковач је био у
слободно време, најмлађи у селу. Поткивао је краве и коње,
правио капије. Сваког дана после смене у „Бродоремонту” по
два сата је ударао по наковњу
маљевима од 1,5, три, пет или
седам килограма.
– Другачија су била времена, мајстори су били поштовани. А ти, кад си млад, ништа
ти није тешко. Посебно када
имаш вољу, јер без ње ништа
не иде како треба – каже мајстор Деле.
Најлепше му је било дружење с муштеријама у радионици.

они које себи намени, увек први продају.
Од њено троје деце ниједно
није заинтересовано за посао
у ра ди о ни ци, али јој за то
вереница старијег сина доста
помаже.
– Ја сам почела у четрдесетој ово да радим. Никад није
касно. Радила сам и друге послове, али сам схватила да ако
наставим, нећу бити срећна.
Одлучила сам да радим оно
што волим, па ће некада доћи
и мојих пет минута. Сигурно
ће ми бити напорно када будем била старија, али смањићу обим посла. Знам да ћу се
увек бавити ручним радом –
одлучно каже Снежана.
Мирјана Марић

У прошлом броју нашег листа питали смо вас која је најлуђа пиџама коју сте носили.
„Панчевац” и издавачка кућа
„Вулкан издаваштво” припремили су по један примерак
књиге „Дечак у пругастој пиџами” Џона Бојна за два наша читаоца или читатељке
који су најкреативније одговорили на то питање.
Награђени су читаоци који
су послали следеће СМС-ове:
„Од свих лудих пиџама, једино нисам још носио ону која се везује на леђима. Та свака ко не ма кон ку рен ци ју.”
063/1746...
„Никад не носим пиџаму,
већ спавам огрнута сопственом кожом. Како године пролазе, та ’пиџама’ стварно постаје све луђа.” 060/7650...
Награде се могу преузети у
књижари „Вулкан” у „Авив
парку”.

Издавачка кућа „Лагуна” наградиће два аутора најкреативнијих одговора на питање
колико добро памте важне датуме. Они ће освојити по један примерак књиге „Десети
децембар” Џорџа Сондерса.
То издање моћи ће да у
књижари „Исидора Секулић”
у „Авив парку”, од наредног
уторка, преузму аутори следећих одговора:
„Ако су датуми распродаје
одеће – одлично, ако су датуми за поклоне – некако, а ако
су они за плаћање – никако.”
064/9694...
„То за мене ради мој мобилни.” 064/1792...
С добитницима ћемо контактирати наредних дана, како бисмо њихове податке проследили спонзорима. Нова
наградна питања потражите
на стра ни ца ма овог бро ја
„Панчевца”.
Д. К.
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ЦРКВА СВЕТЕ АНЕ

НАШ ГОСТ: МИЛОРАД ИЛИЋ, МАШИНСКИ ИНЖЕЊЕР И РОК МУЗИЧАР

Вајфертови трагови

ПРОФЕСОР ЗА БУБЊЕВИМА

Многи наши суграђани чули
су за њега захваљујући првој
пивари на Балкану, која је саграђена у Панчеву, и знају да
се његов лик налази на новчаници од хиљаду динара. Он
је био угледни индустријалац
и успешан банкар, истраживач, колекционар, добротвор
просветних и хуманитарних
удружења, покровитељ многих културних догађаја.
To је само део оног што је
током свог живота постигао
Ђорђе Вајферт, један од најбогатијих, најуспешнијих и
највиђенијих Панчеваца. За
њега се с правом може рећи
да je немогуће да буде заборављен, јер је оставио дубок
траг у историји нашег града.

Да ли је то довољно за човека који је за живота стекао
и рудник живе на Авали, руднике мрког и каменог угља
Костолац и Подвис, рудник у
Бору и пивару у Београду (поред оне у Панчеву), захваљујући чему је богатство којим
је располагао процењено на
данашњих дванаест милијарди долара! Сва та имовина је
национализована на основу
одлуке партизанских власти
после Другог светског рата.
О Ђорђу Вајферту говори и
податак је често долазио у
Панчево, иако је већи део живота провео у Београду. Осим
тога, у другој половини живота често је улагао у градску
инфраструктуру у Панчеву.

Црква Свете Ане
Ове, али и многе друге податке о Вајферту могуће је
наћи у књизи историчара Феликса Милекера „Породица
Вајферт и пивара у Панчеву”,
чији превод је издат у 500
примерака заслугом панчевачког Историјског архива и
дугогодишњег директора те
културне установе Милана
Јакшића.
Та књига има само седамдесетак страна и није намењена за продају, већ је њена
сврха да служи историчарима и истраживачима живота
Ђорђа Вајферта. У њој се може

Један од најлепших поклона
које је оставио нашем граду,
јесте Црква Свете Ане. Саграђена је 1923. године, када је
Ђорђе Вајферт прослављао
педесет година заједничког
живота са својом супругом и
златну свадбу. И данас привлачи пажњу својом необичном архитектуром и служи за
одржавање католичких служби и музичких концерата.
Пре деветнаест година проглашена је за споменик културе од великог значаја.
Због свега наведеног Ђорђе Вајферт је 1937. године

Вајфертова гробница
пронаћи мноштво података о
овом славном Панчевцу, који је за себе говорио да је у
души Србин иако је рођен као
Немац.
Једине успомене на Ђорђа
Вајферта у Панчеву данас су
трг који носи његово име у
центру града, Стара пивара,
Цр ква Све те Ане у Ули ци
ослобођења и породична гробница породице Вајферт на
Католичком гробљу.

сахрањен уз највише државне почасти. Све новине које
су излазиле у тадашњој Југославији посветиле су велику
пажњу том догађају. Вајфертови посмртни остаци најпре
су из Београда превезени до
Цркве Свете Ане у Панчеву, а
затим је сахрањен у породичну гробницу на Католичком
гробљу. Остао је заувек у граду који је безгранично волео.
М. Г.

Тешко је у једној личности спојити по природи ствари супротстављена људска умећа, као
што су, на пример, склоности
према машинству, менаџменту, педагогији и музици.
Да такви ипак постоје, и то у
нашем граду, доказ је Милорад
Мића Илић, рођен 1953. године у Плочици. Од своје друге
године живи у Панчеву, где је
завршио ОШ „Бранко Радичевић” и Гимназију „Урош Предић”. Дипломирао је на београдском Машинском факултету на
групи за аеро-космотехнику. Недуго затим запослио се као инжењер у Фабрици авиона „Утва”,
која га је стипендирала на постдипломским специјалистичким
студијама. Касније је магистрирао на менаџменту. У међувремену је свирао бубњеве, био професор и директор, па чак у једном периоду и политичар.
ПАНЧЕВАЦ: Почели сте у
фабрици авиона, 1980. године.
Како је текао ваш стручни развојни пут?
МИЛОРАД ИЛИЋ: Прошао
сам све фазе неопходне младом инжењеру у „Утви”, која је
већ тада наговештавала да ће
бити једно од технолошких чуда у Југославији и уводила компјутерске инжењерске технологије. Ја спадам у прву генерацију стручњака обучених да
пројектују на рачунарима у Југославији. У поређењу с данашњим могућностима, логика је
остала иста, с тим да су сада
софтвери много јачи, али тадашњи су били напреднији него
што је, рецимо, сада AutoCAD.
Наш развојни центар је изгледао футуристички, била је привилегија радити у њему.
l Стицали сте бројна конкретна знања као инжењер. На
којим сте конкретно пројектима радили?
– Учествовао сам у процесу
производње авиона „утва 75”,
који је био комплетно наш производ – од нацрта до узлета.
Посао је носио велику одговорност, јер је мој потпис стајао
на документима који гарантују
да је све беспрекорно на авиону у који седа пилот, па грешке
није смело да буде. Потом сам
био први сарадник великом инжењеру Драгославу Димићу на
развоју фамилије авиона „гама”. Посебно истичем целокупно 3Д пројектовање прототипа
пољопривредног авиона „утва
75 АГ”, што сам урадио с колегом Ђорђем Кончаром. Уживали смо у креативном раду најсавременијом опремом и софтверима и много научили. Зато
не треба да чуди да готово осамдесет одсто мојих колега из те
генерације, управо своје каријере завршавају у компанији
„Боинг”, у Сијетлу, Торонту,
Монтреалу...
l Када је уследио суноврат
деведесетих и свеопшта пропаст
економије, што није мимоишло
ни „Утву”, преоријентисали сте
се на просвету. Како сте се снашли у улози професора?
– Имао сам ту част да с групом инжењера из „Утве” учествујем у трансферу најсавременијих технологија у Машинску школу. Рецимо, бивша директорка Љиљана Брашован
практично је увела нумеричке
машине у школу, док смо ми
остали више радили на кед-технологијама. Тако смо ученицима приуштили много драгоценог практичног искуства стеченог на претходном послу, а ове
технологије су касније из наше
школе расуте по целој Србији.
l Након тога били сте један
од директора у „Техномаркету”, па чак и без посла у једном периоду, а стицајем околности почели сте да се бавите
и политиком?
– У те, дотад мени потпуно
стране воде, ушао сам преко

Милорад Мића Илић
школе, то јест синдикалне борбе коју смо водили против власти из де ве де се тих. Са свим
спонтано постао сам један од
вођа штрајка, али многима се
то није свидело, чак ни појединим члановима Демократске странке, у коју сам ушао
највише због поштовања према Ђинђићу. Слична разочарања сам доживео у новоформираној „Новој Србији” и „Г17
плус”, у којем сам био још од
времена експертске мреже. Свуда су господарили лични интереси. Променио сам више
странака, тражећи блиску идеологију, нипошто материјалну
корист. У ствари, нисам био
класичан политичар. Рецимо,
док сам био на функцији градског већника, трудио сам се да
оставим неки конкретан печат,
на пример увођењем кластера
и ангажовањем на развоју села, промоцијом привредних потенцијала Панчева… Последње моје појављивање на политичкој сцени било је с „Наранџастим блоком”, када смо ту
листу Иванка Барашевић и ја
довели до цензуса. Но и то се
неславно завршило... Провео
сам и један период као члан
Управног одбора у „Петрохемији”, па и као запослени у тој
фирми, када сам покушао да
дам допринос у развоју бизнисинкубатора, као помоћник директора у Центру за предузетништво... Уопште, никад у животу, па ни у овом периоду, нисам урадио ништа чега бих се
стидео, већ напротив – хтео
сам да оставим што више тога
за добробит града.
l Вратили сте се у Машинску школу 2010. године, овог
пута као директор, и на том
месту остали наредних осам
година, до пензије. Шта је све
урађено за то време?
– По доласку сам најпре осмислио темељан план развоја школе, а захваљујући управљачким
искуствима, трудио сам се да и
томе приступим на научни начин. Мој главни задатак је био
да укажем на потенцијале школе и ставим их у функцију сарадње с привредом. Активирао
сам професоре, сјајне колеге,
попут Светислава Секулића, Владимира Божичковића, Ненада
Миленковића, Драгане Васовић, инжењере с великим искуством, како бисмо развили
јединствен концепт учења, заправо дуалног образовања, на
конкретним инжењерским задацима. Суштина је да ученици,

уместо бесмислених и досадних вежби, раде на реалним задацима и пролазе комплетан
процес од идеје до реализације. Иза нас су пројекти „Спартакус”, ветрогенератор, 3Д штампач, Парк примењених знања и
вештина, у који многи долазе

разу колеџ из Јапана и Машинска школа Панчево имају веома слична подручја рада. Моја
менаџерска реакција је била
брза. Позвао сам декана јапанског колеџа на дан наше школе, а потврдни одговор је стигао у рекордном року и он је
био наш гост. Потписали смо
меморандум, који је подразумевао размену ученика и рад
на заједничким пројектима,
што је и спроведено у дело. Доживео сам сатисфакцију да су
ме као пензионера, који је започео ту сарадњу, Јапанци недавно позвали у госте.
l Неизбежна компонента вашег живота је и музика. Како
сте почели да свирате бубњеве?
– Тата Љубиша био је врсни
хармоникаш и имао је комплет
бубњева, па сам у седмом разреду први пут сео за њих. Био
сам одушевљен инструментом.
Убрзо сам кренуо с бендовима,
најпре с „Леминзима”, па с бео градским „Амбасадо рима”.
Памтим дивне дане, нарочито
лети у Макарској у феријалном
кампу, где је владало невероватно позитивно лудило. Уследила је „Виша сила”, па „Тобоган”, када сам упознао Александра Жикића, након чега је
основан и „Баш-Челик”. Био је
то веома популаран састав, који је нагињао „Флојду”, али смо
имали и осећај за њу вејв и
„Стренглерсе”. На гитаријади у
Смедереву били смо проглашени за најперспективнији састав,
а многи памте наше наступе по
школама и у Студентском дому. На једном концерту у МЗ
Центар легендарни Ибрица

УМЕТ НОСТ У ГЕ НИ МА
Милорад Илић: „Волим добош на којем изводим вирбле,
прелаз који се ради посебном техником, као и да мало јаче
наглашавам бас-бубањ. Мој син Реља ме је наследио и с поносом истичем – превазишао. Он је завршио ФДУ на одсеку за камеру и за нас је снимио видео, који се може наћи
на интернету, под именом LVC’z, ’Long Black Limousine’. Тренутно компонује на клавијатурама.”
„Ћерка Мина је такође уметник: завршила је архитектуру и бави се сценографијом, костимима, ентеријером и дизајном уопште. Развила је сада већ познати бренд ’Коко
Даш’, а тренутно с Рељином вереницом Мајом креира гардеробу за девојчице. Наравно, први модели су моје унуке
Ника и Искра”.

да виде шта све може да се уради у једној стручној школи.
Слично како се то, рецимо, ради у Јапану.
l Ваша фасцинација управо
Земљом излазећег сунца почела је још када сте као гимназијалац тренирали карате, а 1994.
покренули сте српско-јапанско
друштво и чак учествовали у
изради књиге о људима који су
имали везе с том царевином.
Како је изгледала најновија
прича о Јапану, започета 2011.
године?
– У време великог земљотреса у Фукушими направили смо
хуманитарни концерт с гимназијалцима, а неколико година
касније смо захваљујући колегиници из те школе, Ради Николић, угостили једну јапанску
делегацију с колеџа Кисаразу.
Како је у тој групи било и студената мехатронике, схватили
смо да шанса за директну сарадњу постоји. Наиме, Киса-

Јусић певао нам је пратећи вокал. Практично смо имали две
поставе: једну концертну, а другу акустичну, за свирке попут
оних у чувеном џез клубу код
„Снежане”. Тада сам „лупао” на
тимпану из Гамбије. Радо смо
били виђени на приватним журкама. Наш последњи концерт
је био 1980. у Дому омладине.
l „Баш-Челик” се поново
окупио пред бомбардовање, на
пробама у подруму Гимназије,
овог пута с новим аранжманима и у појачаном саставу?
– Прикључили су нам се моји
другари из Гимназије, Даба и
Боба, с којима сам практично и
почео да наступам. Они, уз стару поставу: Жикић, Бранче, Крле, Габи и моја маленкост, чине
групу новог назива – LVC’z, која
негује музички правац американа. Недавно смо снимили и
први ауторски албум с једанаест песама на енглеском језику.
Ј. Филиповић
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О МОГУЋНОСТИМА ЗА ПРЕРАЂИВАЧЕ

И ГАЗДИНСТВА МОГУ ДО ФОНДОВА
Потребан је добар
план
Од повољних кредита
до бесповратних
средстава
Глогоњски повртари су у четвртак, 28. марта, у сарадњи са
Институтом за економику пољопривреде из Београда, уприличили презентацију која представља део интересантног пројекта под покровитељством Министарства пољопривреде. Реч
је о унапређењу знања с циљем
добијања безбедних и конкурентних производа од млека,
меса, воћа и поврћа, насталих
прерадом на малим газдинствима.
Предавању је присуствовао
велики број људи, међу којима
и педесетак пољопривредних
произвођача. Они су том приликом могли да чују многе корисне информације, почев од
техника инвестиционе анализе за прерадне објекте до примене стандарда квалитета и
безбедности хране.

IPARD нуди погодности
На почетку је професор Јонел
Субић из поменутог београдског института појаснио како
би требало да изгледа један
план трошкова и, поред осталог, скренуо пажњу на то да
људи са села ретко кад у укупну калкулацију урачунавају и
сопствени рад.
– Мало ко приликом прераде користи и консултантске
услуге технолога, а када узимају кредите, не праве уговоре
условљене наплатом производње, па је добар адут за договарање с банкама постојање папира који доказује да је обезбеђен откупљивач – наводи Субић.
Др Владо Ковачевић причао
је о фондовима IPARD (Instrument for Pre-Accession in Rural
Development – Ин стру мент
претприступне помоћи за рурални развој).
– У оквиру поменутог програма Европа нам често одобрава неке нове мере, чији је
предуслов да пројекат буде реализован сопственим средствима, а до исплате долази тек
када се комисија увери да је
све испуњено по плану. Важно је изабрати само једну у
одређеном периоду, коју је потом могуће комбиновати с бан-

карским или државним субвен ци о ни са ним кре ди ти ма.
Информације о томе могу се
добити преко сајта Министарства, а конкурси се расписују
двапут годишње. Интересантне мере су под бројевима три
и седам, али за физичка лица, то јест газдинства, најприкладнија је она под бројем један, која има четири сектора.
Први се односи на производ-

требно припремити рачуне, с
назнаком да се у наредних пет
година добијено средство не
сме давати другом или отуђити. Такође, не сме се ништа
радити пре инвестиције, изузев консултантских услуга. Од
других правила, рецимо, важно је рећи да је за трактор
од преко 10.000 евра неопходно прикупити три понуде. Повраћај се врши према најма-

Зарада је у преради
њу млека, а IPARD узима, рецимо, у разматрање газдинства од 20 до 300 музних крава. Слична правила важе и за
производњу меса од товних
говеда, оваца и свиња, као и
за ратарске усеве, јагодичасто
воће и пластенике. Постоји
веома широк списак, од трактора до разне опреме, за које
се може конкурисати. Повраћај инвестиције је око 60 одсто од укупне инвестиције, а
за особе млађе од четрдесет
година и 65 одсто. У једном
кон кур су мо гу ће је до би ти
максималних милион евра, а
минимум је 5.000 евра – каже
Ковачевић.
Према најавама Министарства, конкурси за IPARD фондове биће отворени 17. јуна и
трајаће до 15. септембра. Потреб но је нај пре Упра ви за
аграрна плаћања предати документацију, која поред осталог подразумева пореско уверење да пољопривредник нема дуговања, потврду о власништву над земљиштем или
грађевинску дозволу за пословни објекат. Потом инспекција
проверава да ли је тачно све
што је написано.
– Ако је све у реду, издаје
се решење о добијеном IPARD
пројекту, а када се инвестиција реализује, паре се враћају подносиоцу, за шта је по-

њој понуди, иако се може купити и скупље возило. Управа има свој ценовник и по потреби коригује цену ако је надувана. Што се тиче осталог,
списак свих стандарда је на
сајту Министарства. Препорука је и да за израду плана треба наћи институцију која ће
на пла ти ти услу ге тек ка да
пољопривредник добије новац
од фон да – ис ти че овај
стручњак.

Од државе и до осамдесет
одсто повраћаја
Потом је представник NLB банке указао на кредитну понуду
за сектор пољопривреде, уз истицање услова за аплицирање
и одобравање.
Светлана Рољевић Николић
говорила је о кредитима из покрајинских фондова уз каматну стопу до три одсто, као и о
углавном бесповратним подстицајима Министарства пољопривреде.
– Сектор прераде финансира се кроз три правилника, а
први је најинтересантнији за
газдинства, преко којег могу
да се кредитирају изградња
пословних објеката, набавка
опреме и маркетинг. По једној апликацији могуће је добити и до три и по милиона
динара. Важно је испунити опште услове: да је газдинство

уписано у регистар, да су сви
порези плаћени и да нема дугова према ранијим уговорима, као и да приказано стање
буде реално. Рецимо, за адаптацију објеката могу се добити бесповратна средства и до
осамдесет одсто од укупне инвестиције. Постоји правилник
о производњи у малим количинама пре свега за анималне
производе, док за биљне још
увек није израђен, али се очекује. Циљ Министарства био
је да изведе стандардизацију
и произвођаче уведе у легалне токове. Кад је реч о млеку
и млечним производима, у обзир долазе физичка лица, док
за остало, попут клања живине, узгоја рибе, прераде свиња,
произвођач мора бити регистрован као предузетник – прецизирала је запослена у поменутом београдском институту.
Њена колегиница Биљана
Грујић говорила је о стандардима квалитета и безбедности
хране, када је апострофирала
HACCP систем као најједноставнији и најјефтинији скуп
одређених препорука које треба применити у прерађивачком објекту.
– Сви који се баве прерадом, треба да испуне разне

Мало ко приликом
прераде користи и
консултантске услуге
технолога, што може
да уђе у план
трошкова приликом
конкурисања.
кри те ри ју ме – од кон тро ле
штеточина до обуке запослених. Поступак воде консултантске фирме, а након тога
цертификациона кућа проверава да ли производ одговара
стандардима. Цена таквог цертификата важи три године и
зависи од више фактора. За
један производ износи 1.300
евра; за сир и кајмак – 1.700,
а двеста евра више за три суше не ме сне пре ра ђе ви не.
Постоје и стандарди као што
је ИСО, а Ми ни стар ство
пољопривреде нуди бесповратна средства предузетницима
и за ту намену – навела је
предавачица.

„Путујућа срца” учвршћују пријатељство

Ученици бришу границе
животне средине за наше пријатеље Словенце је изузетно важна и пажљиво негована, што
су прихватили и наши ђаци,
који су се домаћинима придружили у шетњи по брдима у
околини Видема. Могли смо
да видимо и град Птуј и тамошњи замак, с којег се пружа
предиван панорамски поглед

на читаву регију, заједно са
економским и универзитетским
центром Марибором – набраја
директорка.
Након тога градоначелник
Општине Видем уприличио је
пријем за чланове обеју школа, који су том приликом могли да одгледају комедију у изведби локалне трупе, као и да

Банатски Брестовац: Завршена је изградња паркинга код
фудбалског игралишта. Капела је окречена изнутра. Настављени су радови на поњавичком мосту. Изложба радова с Ме ђу на род ног са ло на
уметничке фотографије на тему „Село” биће отворена у петак, 5. априла, од 19 сати, у
галерији у Ватрогасном дому.

Банатско Ново Село: Заједница Румуна Србије организовала је концерт састава „Дојна Тимишулуи” из Темишвара у суботу, 30. марта, у хали
спортова. Народни оркестар
Дома културе гостовао је у
петак, 29. марта, у емисији
„150 минута” код Дејана Пантелића, на телевизији „Прва”, на којој ће наступати и
убудуће као пратећи оркестар
познатим солистима. Удружење жена организује радионице као припрему ускршње
изложбе.
Долово: Аудиција за Дечји
фестивал Румуна из Војводине биће одржана у суботу, 6.
априла, од 10 сати, у просторијама школе; заинтересовани могу да се јаве Дому културе. Осам канделабара постављено је на тргу испред
Дома културе.
Глогоњ: Месна заједница засадила је педесет младица
разноврсног листопадног и
зимзеленог дрвећа у парку и
на излетишту Скела. Предавање на тему „Прерада поврћа, воћа и меса на малим газдинствима” одржано је у четвр так, 28. мар та, у са ли
„Гранд”, у организацији Института за економику пољопривреде и локалног удружења повртара, које је у недељу, 31. марта, у Дому културе имало редовну годишњу
скупштину. Исто то урадиће
и ДВД наредне недеље.

Иваново: Основна школа „Моша Пијаде” у уторак, 2. априла, одржала је промоцију мини-рукомета за ученике од
другог до шестог разреда. Јавни час је одржао Милан Петронијевић, асистент на предмету рукомет на Факултету
спорта и физичког васпитања. Том приликом отворен је
нови терен, с подлогом тартан, чије је постављање финансирао Покрајински секретаријат за спорт и омладину.
Јабука: По налогу Месне заједнице, ЈКП „Вод-ком” обогатио је игралиште у центру
кућицом за децу, а друго, ка
Тамишу, добило је дуплу љуљашку. До краја месеца сва
игралишта биће уређена и поправљена. У току је чишћење
депоније. Месна заједница је
по мо гла ло вач кој сек ци ји
„Змај” с 30 садница сибирског бреста, које су посађене
око стрелишта на Скели.
Качарево: Преко сто педесет
грађана бесплатно је обавило
ултразвук штитне жлезде и
друге прегледе у суботу, 30.
марта, у просторијама Месне
заједнице. Комунално предузеће планира уређење дрвореда од Скробаре до Качарева. Дом културе организоваће представу за децу предшколског узраста под називом „Мрав Мрле и цврчак
Цврле” у уторак, 9. априла,
од 12 сати, у просторијама
Дома омладине.
Омољица: Редовна годишња
скупштина УСР-а „Шаран”
одржана је у недељу, 31. марта, у Дому културе.
Старчево: Дом културе је завршио све радове у просторијама на спрату, где ће бити
уметничка радионица и кутак
Удружења жена „Неолит”. Делегација Одреда извиђача „Надел” учествоваће на скупштини Савеза извиђача Србије у
суботу, 6. априла, у дворани
„Влада Дивљан” у Београду.
Манифестација „Априлски дани књиге” почиње у четвртак,
11. априла, у 12 сати, отварањем библиотеке „Данило Киш”
у Дому културе, а од 19 сати у
галерији „Боем” Вуле Журић
представиће нову књигу.

НОВО ИЗДАЊЕ „СТАРЧЕВАЧКИХ НОВИНА”

Месец чистоће

ДРУЖЕЊЕ БРЕСТОВЧАНА И СЛОВЕНАЦА

Основци из брестовачке школе „Олга Петров” већ три године негују лепо дружење, названо „Путујућа срца”, с вршњацима из места Видем код Птуја.
Притом могу и много да науче
упознајући се с начином живота, културом и традицијом
словеначких пријатеља.
Последњи пут су Брестовчани отпутовали 20. марта у поменуто место поводом дана тамошње школе, када су их дочекали и градоначелник Птуја
и министарка просвете Словеније, која је извесно време посветила делегацији тог панчевачког села. Пре тога је уприличена приредба, када је, поред оста лих, на сту пи ла и
познатa млада словеначкa кантауторка Дитка.
Директорка школе „Олга Петров” Далиборка Бојковић Брети наводи да су наши малишани имали прилику да виде како изгледају тамошњи начини
рада, представљање градива и
сарадња ученика и наставника.
– Идеја здравог живота, еколо шког по гле да и очу ва ња

Месне актуелности

дегустирају традиционалну храну. Последњег дана домаћини
су за госте организовали пикник, док је у вечерњим сатима
школа из оближњег Мајншперка приредила програм у част
основних школа из Панчева
(„Свети Сава” и „Олга Петров”),
који ће им гостопримство узвратити већ у мају.

Мар тов ски, или 304. број
старчевачког гласила отворен
је обавештењем грађанима да
следи „Април – месец чистоће”, све с циљем да место буде још лепше.
Следеће стране доносе информације о скупштинама ловаца, пчелара и винара, као
и о последњој седници месне
скупштине и посети чланице
Градског већа школи.
У великом интервјуу гошћа
је била Катарина Бањаи, чланица Градског већа за заштиту животне средине, а грађани у анкети оценили су хигијену у месту као задовољавајућу, иако би могло да буде и
боље. Представљени су одгајивачи коња Весна и Жељко
Лазаревић, као и тинејџер
Александар Дакић. Машински инжењер и пчелар Златко Радочај причао је о свом
животу у рубрици „Кафенисање у ’Ђерму’”, док је „лице
с насловнице” овог пута талентовани Никола Радовић.
Нису изостале ни сталне
рубрике „Цртице из прошлости”, „Уопштинавање”, „Старчевачке бразде”, као ни стране о из ви ђа штву, спор ту,

школи, култури, а нарочито
је занимљив извештај о гостовању у ККК-у одличне московске ска-кор групе „The
Dead President”, која је у своју турнеју по Европи из наше зе мље увр сти ла са мо
Старчево.

Страну припремио

Јордан
Филиповић
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КУЛТУРА
Културни телекс

Музика
Четвртак, 4. април, 19 сати, сцена Културног центра: концерт
пијанисте Ненада Радића.
Субота, 6. април, 21 сат, дворана „Аполо” Дома омладине:
журка „Radioactive Night”.
Среда, 10. април, 17 сати, Музичка школа „Јован Бандур”:
концерт ученика који ће наступити на Републичком такмичењу младих клавириста и дувача.
Четвртак, 11. април, 11 сати, Музичка школа „Јован Бандур”:
такмичење гудача.
Четвртак, 11. април, 19 сати, сцена Културног центра: концерт клавирског дуа Марија Гођевац и Борко Милојковић.
Четвртак и петак, 11. и 12. април, 21.30, дворана „Аполо”
Дома омладине: фестивал метал музике „Horns up”.

Представе
Петак, 5. април, 19.30, сцена Културног центра: представа
„Код шејтана или једна добра жена” и представљање књиге
„Птице и друге драме” Сање Савић.
Субота, 6. април, 12 сати, дворана Културног центра: представа за децу „Заљуби се Цица у принца”.

Изложба
Понедељак, 8. април, 19 сати, Галерија савремене уметности: мултимедијална изложба „ARMyCHAIR” Душана Радовановића.
Уторак, 9. април, 20 сати, галерија Дома омладине: изложба
радова студената Високе школе ликовних и примењених
уметности струковних студија у Београду.

Тематски програм
Среда, 10. април, 19 сати, Галерија Милорада Бате Михаиловића: промоција романа „Љубав није довољна” Сање Домазет.
Четвртак, 11. април, 19 сати, Градска библиотека: промоција
књиге „Суботе и недеље” Милана Лазаревића.
У четвртак и петак од 12, а у суботу од 19 сати (11–13.
априла), Дом културе Старчево: манифестација „Априлски
дани књиге”. Учествују: Вуле Журић, Александар Чотрић,
Зоран Т. Поповић, Мухарем Баздуљ, Гојко Божовић и
Светислав Басара.

МОЈ

избор

МОЈ

С љубављу, Винсент
Биљана Долић,
академска сликарка
ФИЛМ: Анимирана биографска драма о чувеном сликару
Винсенту ван Гогу „С љубављу, Винсент” („Loving Vincent”) оставила је на мене
снажан утисак. Специфична
је по томе што је то први дугометражни филм у којем су
сви кадрови ручно осликани.
Преко сто уметника је радило на овом остварењу пуних
шест година. Сам наратив не
долази толико до изражаја
поред очаравајуће визуелне
раскоши. Такође, вредни пажње и сваког потрошеног минута јесу филмови „Жена у
злату” („Woman in Gold”) и
„Операција: Чувари наслеђа”
(„The Monuments Man”). За
оне који желе чисту уметност,
ту је, наравно, редитељ Џим
Џармуш и његов филм „Одавно мртав” („Dead Man”).
КЊИГА: Поред много добрих
нових наслова и аутора, још
увек себе преслишавам, с времена на време, враћајући се
класицима светске и домаће
књижевности. Ко још није чуо
за „Легенду о Великом инквизитору”? Ко се није сусрео са
оним карамазовским у себи
или то препознао у другом?
О овој књизи не треба много
говорити, нити је треба посебно представљати. Она је
обавезно штиво. Наравно –
„Браћа Карамазови”, последњи роман Ф. М. Достојевског.
Непревазиђени психолошки
роман који открива пишчев
ге ни ја лан ум. До сто јев ски
успева да нам овим романом
представи људске дилеме и
размишљања о смислу посто-

Страну припремила

Мирјана
Марић

јања, патње и прочишћења.
Kао и савремени човек, ликови у роману трагају за одговорима, муче се, постављају
питања о пореклу зла у свету,
питања о моралу, о Богу, слободној вољи, људској патњи,
срећи и слободи. И зашто сада, питаће се неко, препорука
овом наслову, поред толиког
броја модерних, питкијих и
популарнијих наслова? Због
тога што нас овај роман мотивише да размислимо и истражујемо, да потражимо одговоре и вратимо се извору.
Без обзира на наше порекло
или верско опредељење Достојевски нас изазива да сами посегнемо за књигом на
којој се темељи хришћанско
учење – Библијом – најчитанијом књигом свих времена.
МУЗИКА: Кућа у којој станујемо супруг и ја с наше троје
деце, узраста од 21 до 16 година, увек је препуна музике. Они имају веома добро
формиран музички укус, али
се често разочарам када чујем шта неки млади њихових
година слушају. Морам признати да се понекад и пријатно изненадим, као што је то
скоро био случај с песмом
PNL „A l’Ammoniaque”. Мој
избор овог пута ће ипак бити
Scorpions: „You and I”.

Петак, 5. април 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

БРАНИСЛАВ БАНЕ ГЛУВАКОВ О ПАНЧЕВУ И СВИРАЊУ

МУЗИКА ЈЕ МОЈ АДРЕНАЛИН
Бранислав Бане Глуваков се
скоро целог живота бави музиком. Уз оца Душана још као
дете је упознао квалитетну музику и имао прилику да учи
свирање на добрим инструментима. Без обзира на показани таленат, родитељи су хтели да после завршене гимназије настави школовање, али
су студије албанског на Филолошком факултету остале незавршене, а љубав према музици је победила! Донедавно
је био члан једног од највећих
рок састава у нашој земљи –
бенда „Ван Гог”.
ПАНЧЕВАЦ: С ким си прво
свирао у Панчеву?
БАНЕ ГЛУВАКОВ: То је био
гимназијски бенд „Нена вотка
бенд”. Често смо време проводили у кафићу „Кец”, који се
налази у непосредној близини
школе. Нена је радила као конобарица у том локалу. Пријавили смо се за неку школску
приредбу, али нисмо имали име.
Седели смо у „Кецу” и морали
да смислимо назив на брзину.
Одлучили смо да то буду прве
три ствари које нам падну на
памет... У бенду су свирали Игор
Божић, Аца Димитријевић и
Оливер Којић, а једну песму је
отпевала садашња глумица Јелена Јовичић. Ми смо се баш
„примили”, да бенд не буде само за ту приредбу, него да траје. Међутим, после школе је свако кренуо својим путем.
l Јесте ли тада били популарни?
– Нисам се бавио музиком
да бих био популаран. Свирао
сам зато што волим да свирам.
Шта је популарност уопште?
Има ту неких предности, али
то нисам капирао тада. Са ове
дистанце и не знам да ли бих
умео да се другачије понашам.
Био сам клинац из Црепаје који у Панчеву иде у школу и
свира гитару. Нисам дозволио
да ме нека слава промени и
мислим да је тако и остало.
l Да ли си имао идеју да
ћеш се заправо једног дана бавити музиком професионално?
– Нисам тада знао. Родитељи су очекивали да завршим
факултет. Међутим, како је
време одмицало, ја сам одустајао од те идеје, а све сам
озбиљније размишљао о музици као о професији. То није
било лако средином деведесетих. Кренуло је све да се распада, па и музичка сцена. Али
ја сам био решен да свирам
оно што волим, а не оно што
се тражи и плаћа. Не могу да
кажем да сам се у том периоду професионално бавио музиком, али сам од ње живео.

Бане Глуваков
После гимназије сам свирао с
„Контрабандом” и касније са
саставом „Blue Family”.
l Твој отац је имао блуз бенд
и захваљујући њему имао си
прилику да се дружиш с музичарима...
– Његов утицај је сигурно био
велики, али он мене ни у једном тренутку није обавезивао
да морам да слушам исту музику као он. Некако ми је та музика улазила у уши, једноставно заволео сам рокенрол. Отац
ми је помогао тако што ми је
поклонио добар инструмент и
дао слободу да се бавим чиме

у односу на то како заиста изгледа. Ти „пржиш” гитару и све
је супер. Међутим, то су само
два сата. Али потребно је много рада да би се направио један концерт, то подразумева и
честа одсуства од куће. Осетио
сам да је сада тренутак да кренем неким мирнијим путем,
да нађем неки свој музички
израз и дефинишем шта је то
што ја хоћу да свирам.
l Имаш ли неки план?
– Правићу музику онако како осећам. Имам неки свој стил
и израз и мислим да је себично
с моје стране да то не поделим

ГРАД ПО МЕ РИ
Бане Глуваков се из Црепаје у Панчево преселио 2000. године и каже да су се често његови пријатељи љутили јер је
за себе говорио да је Панчевац.
– Тамо сам одрастао и тамо су ми корени, али сам заволео Панчево. Довољно је урбано с једне стране, а с друге
стране је варошица у којој се мирно и релативно безбрижно
живи. Овде имам велики број пријатеља и постоји нека лакоћа живљења у вароши. Провео сам већи део живота овде и заволео овај град. Допада ми се све осим загађења,
али прихватио сам то, јер људи живе од индустрије. Међутим, да ње нема, овај град би био најбоље место за живот,
онако по мојој мери – рекао је Глуваков.
год хоћу у животу. Мислим да
је то највеће благо које дете може да очекује од родитеља. Мајка је, с друге стране, била разочарана што нисам завршио факултет, али се с мојим ангажманом у „Ван Гогу” то променило.
Њој је импоновало када се појавим на телевизији.
l Пре две недеље је званично престала твоја сарадња с бендом „Ван Гог”. Шта је разлог?
– Осетио сам да је време да
се посветим својој музици, а и
мало сам се уморио од путовања. Када људи са стране посматрају, све делује другачије

с људима. Сада постављам своју музику на „Јутјуб” и ускоро
ћу, надам се и издати нешто.
l Ниси никада размишљао
о светској каријери?
– Не бих могао да издржим
тај темпо. Музичари и бендови који имају велике светске
турнеје плаћају високу цену
за тај успех. Многи то не могу
да поднесу. Човек се изгуби у
томе. Постанеш роб свог посла, а ја не желим да замрзим
музику или да престанем да
се бавим њом. Свако себи треба да нађе неки темпо који му
одговара.

l Ти си тај свет музичке индустрије осетио управо кроз
„Ван Гог”?
– То је стварно једно велико
искуство од дванаест и по година. Видео сам како то функционише на неком вишем нивоу, ван клупских свирки. Мислим да човек у једном тренутку треба да послуша свој
унутрашњи глас и да прилагоди темпо живота свом организму. То је тајна човека који је
задовољан својим животом.
l Шта је најдрагоценије искуство које си добио у раду с
„Ван Гогом”?
– Добро је то што сам видео
како озби љан бенд ствар но
функционише и што сам научио себе дисциплини. Све сам
то спознао, али нисам дозволио да ме промени као личност. Мислим да је популарност једна велика замка у коју
многи људи упадну. Још једна
значајна ствар је то што сам
наступао на концертима пред
великим бројем људи. То је специфична врста енергије и адреналина. Драго ми је што сам то
прошао. То је један велики део
мог живот и уопште се не кајем, јер ништа нисам изгубио,
само сам добио из тог искуства.
l Да ли више волиш велике
концерте или свирке у мањим
клубовима?
– Волим и једно и друго. Клуб
је много интимнији. Људи су
на метар од тебе и другачија је
размена енергије. У „Арени”
или на „Бир фесту” често се дешавало да је бина толико велика и да су људи толико далеко
да их и не видим. Видим само
масу која има неки хук, звижди или тапше, али некако сам
осетио отуђеност од људи. А
опет, велики разглас изазива
моћан осећај. Мени ипак и даље
клубови подижу адреналин.

СОЛИСТИЧКИ КОНЦЕРТ ДАМИРА ПРАЊКОВИЋА

Пред наступ у САНУ
Талентован и веома успешан
ученик трећег разреда панчевачке средње музичке школе
Дамир Прањковић одржао је у
понедељак, 1. априла, свој први солистички концерт.
Овим наступом најављен је
његов наредни концерт, који ће
бити одржан 11. априла у галерији Српске академије наука и
уметности у Београду, када ће
се у тој установи први пут чути
тамбура у овом облику.
– Ово је велики успех како
за Дамира као појединца, тако
и за тамбуру као инструмент и
саму школу – рекла је проф.
Љиљана Марјановић.
Она је истакла да поред њега, који је вансеријски таленат,
у школи има још неколико ученика који постижу значајне резултате на овом инструменту.
Дамир Прањковић је рођен
2002. године у Алибунару, а
тамбуру је почео да свира у

Дамир Прањковић
једанаестој години. Од своје
дванаесте похађа Музичку школу „Јован Бандур”.
Добитник је многобројних
награда и признања. У дисциплини тамбура Прањковић је
освојио прву награду на Репу-

бличком фестивалу музичких
и балетских школа Србије 2016.
и на четрнаестом Фестивалу
војвођанске тамбуре 2017. године. Прву награду и звање лауреата добио је на Републичком такмичењу ученика основ-

них и средњих музичких школа 2017. Од 2014. учествује и
осваја прве награде пет година
заредом као солиста на Фестивалу војвођанске тамбуре, а те
прве године освојио је прво место на Међународном такмичењу „Фантаст”. Добитник је и
специјалне награде жирија на
Фестивалу румунског фолклора Војводине (Бегејци, 2017).
Члан је тамбурашког септета
и тамбурашког оркестра „Невен”, с којима је освојио прве
награде на Републичком такмичењу ученика музичких школа Србије (2015. и 2017), на Републичком фестивалу музичких
и балетских школа Србије (од
2014. до 2018. године) и на Међународном фестивалу буњевачких песама 2016. године.
За остварене резултате и изузетна достигнућа у области
музике награђен је дипломом
АП Војводине 2018. године.

Петак, 5. април 2019.

ОГЛАСИ

ПРОДАЈЕМ две младе крмаче
за клање или приплод. Тел.
063/311-277. (275674)
ПРОДАЈЕМ ТА пећ елинд, 3 кв,
исправна, 50 евра. 061/30138-40. (275608)
ПРОДАЈЕМ два ПВЦ светларника 150 х 150, и прекрупач.
063/214-387. (275-662)

ВОЗИЛА
ПОНУДА

ОКТАВИЈА А 4, 1.9 ТДИ, 2008,
регистрован, гаражиран, власник, повољно. 063/345-837.
(275486)
ПРОДАЈЕМ југо 45, 1991.годиште. 066/810-64-25. (275493)
ПЕЖО 206 + 2009. годиште, 1.1
Б, 3 В, металик, алу, одлични.
069/504-55-93. (275503)
РЕНО меган, 2001, регистрован, клима, електро подизачи,
сређен, 1.400 евра. 064/32411-17. (275541)
СИТРОЕН ксара пикасо, 2003,
1.8, регистрован до марта
2020, плин, атест до 2024, сређен, 2.150 евра. 064/324-11-16.
(275541)
ПУНТО 3, 1.3, мултиџет,
2004/5, петора врата, фул
опрема. 064/587-50-24.
(275566)
ПУНТО 2, 1,2, 8 В, 2003, троје
врата, фул опрема. 064/58750-24. (275566)
СТИЛО рестајлинг, 1.6, 2004,
петора врата, нов плин атестиран. 064/587-50-24. (275566)
ПЕЖО 206, 1.100, 2002, петора
врата, клима, власник.
064/587-50-24. (275566)
ПУНТО 1, 1.1, 1998, троје врата, у добром стању. 064/58750-24. (275566)
ПРОДАЈЕ се пежо 308, 2013.
годиште, караван, 1.600 кубика. 064/129-72-40. (275578)
АУДИ А 6, 1997, 2.5 ТДИ, клима, власник, хитно, 850 евра.
063/812-48-62. (275544)
ГОЛФ 1.6, 2009, бензин, гас,
власник, регистрован, топ стање. 063/837-71-79, 063/802-5875. (275669)
ПРОДАЈЕМ ладу 2003. годиште, регистрован, 450 евра.
063/179-36-83. (275702)
РЕСТОРАНУ домаће кухиње
потребне конобарице, младе,
вредне, услови одлични.
064/349-93-43. (275698)

КУПОПРОДАЈА
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ томос аутоматике, не
старије од 1987. Исправне-неисправне. 064/171-22-13. (2375577)
КУПУЈЕМ возила од 80 до 1800
евра, стање небитно. 063/16583-75. (275683)
КУПУЈЕМ аутомобиле у било
ком стању од 70 до 1300 евра.
062/193-36-05. (275683)

МАШИНЕ
ПОЉОПРИВРЕДНЕ машине
продајем. 060/660-79-60.
(275497)
ПРОДАЈЕМ трактор зетор 7011,
први власник и шпартач ИМТ.
063/376-302. (275538)

ГАРАЖЕ
ИЗДАЈЕМ гаражу, повољно.
069/369-69-93. (275490)
ИЗДАЈЕМ гараже, Тамиш капија, 30 евра месечно. 060/15287-70. (275337)

ИЗДАЈЕМ лимену гаражу на
Стрелишту, на дужи период.
063/325-877. (275572)

АПАРАТИ
ВЕШ-МАШИНА, фрижидер и
половни делови од веш-машина- Тел. 013/252-05-10,
063/703-76-07. (275227)
ПРОДАЈЕМ клавир чајка.
069/369-69-93. (275490)
СЕРВИС телевизора, дигиталних рисивера, монитора, даљинских,. „Плус”, Д. Туцовића
28. 353-463, 063/877-38-21.
(275700)

КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ форд фијесту 1.8
Д, 800 евра, 2000. годиште.
Тел. 064/176-88-51. (275716)

ВОЗИЛА
ПОТРАЖЊА
НАЈПОВОЉНИЈИ откуп свих
врста возила, катализатора,
продаја делова, долазим на
адресу. 069/203-00-44,
066/409-991.
ОТКУП возила, алата, гвожђа,
остало, продаја делова, долазим на адресу. 063/782-82-69,
061/211-59-15. (273579)

ПРОДАЈЕМ чекичар оригинал
„утва”, нову черупаљку, назимицу мангулицу 100 кг.
064/552-59-49. (275446)
РАСПРОДАЈА новог намештаја. Столице од 1.600, столови
од 4.500. 060/600-14-52.
(275422)
КЛИК-КЛАК лежајеви од
12.900, избор мебла по жељи.
060/600-14-52 (275422)
ПРОДАЈЕМ црну земљу, цена и
превоз договор. 063/896-51-75.
(275415)
ПРОДАЈЕМ бибер цреп, салонит плоче. 063/711-77-54.
(275460)
ПРОДАЈЕМ клавир чајка.
069/369-69-93. (275490)

ПРОДАЈЕМ бетонске чесме и
роштиље за дворишта. 064/97013-00. (274425)
РАСАД: парадајз, краставац,
паприка за пластенике.
064/143-50-23, 062/165-70-20,
626-285, Брестовац. (275096)
ТИКИ бојлер, пуромат, штил
тестера, мењач ауди. 061/64462-07. (275270)
ПРОДАЈЕМ собу за школарца
плаве боје и крека весо пећ,
хитно, повољно. 064/348-01-41.
(275239)
ПРОДАЈЕМ половне телевизоре
из увоза, могућност замене.
064/564-14-14. (274611)
ПРОДАЈЕМ машину за производњу натрон џакова. Тел.
064/424-95-10. (275376)
ПРОДАЈЕМ преостало огревноп
дрво: багрем, букву, храст. Уношење и цепање. 061/626-15-00.
(275400)

ПРОДАЈЕМ половну грађу, дрвена врата, више комада и ПВЦ
прозоре и врата, повољно.
064/122-69-78. (275489)
ЛР КОШНИЦЕ продајем. Тел.
060/660-79-60. (275497)
ВЕШ-МАШИНЕ, судо-машине,
бела техника из увоза. 063/77728-66. (275504)
ПРОДАЈЕМ из иностранства
бицикле дечје и за одрасле.
Миса, 063/436-918. (275507)
ПРОДАЈЕМ компресор, косачице – више врста на Миси.
063/436-918. (275507)
ПРОДАЈЕМ козе. 063/272-535,
062/807-78-23. (275511)
ПРОДАЈЕМ моторну пумпу томос за воду, са цревима. Тел.
064/471-11-64. (275513)
CHICCOVA спортска колица +
ауто седиште + за бицикл седиште, све 100 евра. 069/102-9500. (275540)
НА ПРОДАЈУ: сто и столице,
кухиња, намештај бошњачки,
комоде и цитрине, веш-машина, замрзивачи, шпорет, ормани, угаона, ТА пећж, крека, теписи, кревети, фотеље.
064/155-38-13. (275542)

ПРОДАЈЕМ судоперу и остале
кухињске елементе, судопера,
3.000 динара, нова. 371-568,
063/773-45-97. (275551)
ПРОДАЈЕМ трактор фергусон
559, 1984. године, круњач са
машином, куклтиватор хонда,
тањирача са 20 тањира, прскалица 440 л, једнобраздни плуг,
кавез за пилиће, кавез на носиље, пумпа за прскање воћа, циклон за растурање вештачког
ђубрива 250 кг, сечка за кукурузовину, млевење јабука, дуња
и воћњак. 063/7’06-16-38.
(275666)
ШПОРЕТ, плин, струја, судомашина, фрижидер, трпезаријски сто са десет столица антиквитет, угаона гарнитура, ципеларник, брачни душек. Тел.
063/861-82-66.
ПРОДАЈЕМ фрижидер 300, замрзивач 150, замрзивач 300,
веш-машину. 064/129-73-60.
(275714)
ПРОДАЈЕМ тросед, тепих 2,5 х
3.5, шпорет горење, пола-пола,
бицикл немачки. 064/187-2013. (275629)

КУПУЈЕМ гарнитуре,угаоне,
столове, столице, старо перје,
остало покућство. 062/148-4994. (275452)
КУПУЈЕМ полован намештај,
ганитуре, астале, столице, ТА
пећи и остало покућство.
063/898-00-82. (275452)
КУПУЈЕМ значке, ордење, медаље, сатове, новац, пенкала.
Тел. 013/313-458, 063/199-6036, 064/481-14-77. (275427)
КУПУЈЕМ полован намештај,
плинске боце, перјане јастуке,
старо гвожђе. 066/900-79-04.
(1275417)
КУПУЈЕМО гвожђе, бакар, месинг, олово, алуминијум, вешмашине, замрзиваче, телевизоре, долазим. 061/321-77-93.
(275690)
КУПУЈЕМО обојене метале, гвожђе, олово, акумулаторе, шпорете, веш-машине, замрзиваче.
061206-26-24. (275690)
КУПУЈЕМО секундарну сировину, гвожђе, месинг, олово, вешмашине, замрзиваче, остало.
061/322-04-94. (275690)
КУПУЈЕМ старо гвожђе, замрзиваче, фрижидере, веш-машине, телевизоре. Долазим на
адресу. 064/158-44-10,
0637101-11-47.( 275481)

Прање тепиха

„ Д А Ј Л А”
064/422-52-40

(3/274498)

ШКОДА ФЕЛИЦИЈА, 1.3 бензин, атестиран гас, 2001. годиште, први власник. 063/258479. (СМС)
ПРОДАЈЕМ пунто 1.1, 1997, регистрован, тел. 060/373-45-01.
(СМС)
ПРОДАЈЕМ ауто-приколицу и
куку за пунта. 064/1690-47-83.
(275396)
РЕНО МЕГАН 2004, 1.6, 16 В,
метан уграђен у Италији,
215.000 км, 1.600 евра.
065/892-09-77. (275476)
ПЕЖО 206, 1.4, бензин, 2006.
годиште, власник. 065/263-2878. (275454)
ПРОДАЈЕМ мазду 323, 1.4 бензин, 1998. годиште, власник.
069/154-43-19. (275485)
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Бесплатан превоз
КУПУЈЕМ очувано покућство,
угаоне гарнитуре, столове, столице, беби опрему, ТА пећи,
фрижидере, старо гвожђе, перје. 062/892-47-55. (275530)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА
ПРОДАЈЕМ грађевинске плацеве, укњижене, Стрелиште. Тел.
063/192-38-39. (275662)
БАШТА 16 ара северна индустријска зона бунар воћњак.
063/123-35-20 (СМС)
ЛУКС сређена кућа, 130 квм,
плац, приземна, стара Миса.
061/600-49-00. (272944)
ПЛАЦ, стара Миса, излаз на
две улице, 33 х 18,15 м.
064/418-45-66. (272954)
СТЕВАНА ШУПЉИКЦА, плац 8
ари, са кућом. (188), „UnaDalli”, 064/255-87-50. (275522)
ПРОДАЈЕМ пољопривредно земљиште, 124 ара у Скробари.
Тел. 063/325-566.
МИСА, 64 квм, 21.500, ПР,
Маргита, 30 квм, 18.000.
063/377-835. (273912)
ВОЈЛОВИЦА, Ул. Јаношикова,
кућа 206 квм, 14,5 ари, цена
37.000. Тел. 683-84-27 или
064/071-15-41.
ПРОДАЈЕМ грађевинско земљиште, Јабучки пут б.б. Тел.
060/504-54-44, 061/187-55-13.
КУЋА на продају, Омољица, цена повољна. Тел. 617-331.
(274452)
КУЋА у Иванову, старинска у
етно у стилу, комфорна, легализована и укњижена, 60 квм и
7.5 ари плаца. Тел. 063/372428. (4807/33)
НА ПРОДАЈУ одлична двоспратна кућа у Качареву.
063/401-052. (4807/80)

ПРОДАЈЕМ кућу, строги центар, 100 квм, П + 5, Војводе
Живојина Мишића бр. 6.
023/857–315, 064/575-57-04.
(275005)
ПРОДАЈЕМ кућу на Миси, три
трособна стана и подрум. Тел.
013/371-561, 063/360-165.
(274684)
ЦАРА ДУШАНА 73, кућа за рушење, 8 ари, 51.000 евра.
063/820-53-34. (274959)
ЗЛАТИБОР, продајем/мењам
кућу на Златибору за кућу/стан
у Панчеву. 069/158-63-76.
(274973)
ПРОДАЈА воћњака са викендицом, поред асфалта за Иваново,
цена договор. 060(308-97-78.
ПРОДАЈЕМ грађевински плац
445 квм, са старом кућом, Стрлеиште. 064/119-04-31.
(275121)

ПРОДАЈЕМ кућу у Качареву.
602-011, 065/219-59-73.
(275143)
БАВАНИШТАНСКИ пут, имање
56 ари, викендица, помоћни
објекти, воћњак, грађевинско
земљиште, вода, струја.
064/280-60-53. (275219)
ПРОДАЈЕМ кућу, Маргита 180
квм + 3 ара палца, усељива одмах. Тел. 063/740-22-41,
013/664-228. (275331)
ПРОДАЈЕМ кућу у Иванову. 29.
новембра 80. 062/415-359.
(275251)
ПРОДАЈЕ се кућа у Боре Шипоша 19. Панчево. 013/346-502.
(275211)
ЈАБУКА, двособна, 64 квм, 4
ара плаца, чврста градња,
19.000. (677), „Нишић”, 362027, 064/206-55-74. (275456)
МИСА, код надвожњака, трособна, 80 квм, 5 ари, 34.000.
(677), „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (275456)
КУЋА, Омољица, 120 квм, 20
ари, централно, воћњак.
064/959-93-67. (275462)
САЛАШ и три хектара земље,
уз асфалт, северна зона.
066/354-791. (275467)
ПРОДАЈЕМ плац на Баваништанском путу, 7 ари, вода,
струја, ограђен. 060/700-50-72.
(275449)

ПРОДАЈЕМ мању викендицу у
Националном парку Девојачки
бунар. 063/352-23-24. (275468)
ПРОДАЈЕМ кућу двособну, Баваништански пут. Тел. 062/19261-48. (275475)
ПРОДАЈЕМ кућу у Војловици,
две стамбене јединице, ЦГ.
013/348-137, 062/348-137.
(275472)
КУЋА, 120 квм + 78 квм помоћни објекти, 10 ари, укњижено, ограђено. Тел. 064/32102-71. (275484)
ПРОДАЈЕМ нову кућу у завршним радовима, на новој Миси. 064/221-36-12. (275487)
КУЋА, две стамбене јединице,
двориште, башта, Новосељански пут 15. 064/131-67-32.
(275496)
БАВАНИШТАНСКИ пут, нова
кућа, усељива, укњижена, 5
ари, без улагања, 25.000.
063/836-23-83, „Трем 01”,
(679). (275498)
УЖИ ЦЕНТАР, 250 квм, 5 ари,
екстра, 130.000. 063/836-23-83,
„Трем 01”, (679). (275498)
СПРАТНА кућа, Максима Горког, плац 3.8 ара, 100.000.
063/301-360. (275512)
ПЛАЦ на Јабучком путу, 30
ари, 25.000. (188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (275522)
ПРОДАЈЕМ плац 18 ари на Кудељарцу. 062/818-25-05.
(275559)
ВОЋЊАК 15 ари, викендица,
Баваништански пут, други ред,
друго немачко поље. 064/36804-77. (275560)
КУЋА у Тополи, 58 квм, сређена, двориште, 22.000. (926),
„Купола”, 065/328-66-94.
(275561)
ДВЕ куће на 3 ара плаца, Горњи град. Тел. 064/025-80-60.
(275578)>
ДЕВОЈАЧКИ бунар, викендица,
помоћни објекти, подрум, струја, вода, плац 28 ари. 063/73452-25. (275590)
ГОРЊИ ГРАД, кућа за рушење
или адаптацију, 4,11 ари,
25.000. „Мустанг”, 062/226901. (275592)

БАНАТСКИ БРЕСТОВАЦ, 110
квм, 7,45 ари, 17.000. „Мустанг”, 062/226-901. (275592)
СТАРА МИСА, ужа кућа, 140
квм, 5,5 ари, помоћне просторије, 27.500. (49), „Мустанг”,
069/226-66-58. (275592)

ПЛАЦ, продајем, Миса, дозвољена градња. 064/866-23-36.
(275589)
НОВА МИСА, три етаже, 6 х
12, изворно, 55.000. (49), „Мустанг”, 069/226-66-58. (275592)
ВИКЕНД кућа, 82 квм, Новосељаснки, 18 ари. 063/436-682.
ЦЕНТАР, салонска на 5 ари,
115.000, близу центра, кућа за
рушење, договор. „Лајф”,
061/662-91-48. (275717)

СТАРА МИСА, кућа на 5,5 ари,
27.000; Кудељарац, одлична на
5 ари, 36.000. „Лајф”, 061/66291-48. (275717)
ХИТНО, Брестовац, нова, укњижена, 16.500 евра, Иваново,7
ари, кућа 13.000 евра. (67),
063/744-28-66. (275713)
КУЋА, почетак Кудељарца, ПР
+ Пк, све ново, 62.500; Стрелиште, двојна, приземна, посебан
улаз двориште. (67), 063/74428-66. (275713)
ТЕСЛА, кућа реновирана, Јована Гавриловића 16-а, мирно
место. 064/295-50-95. (275686)
ПРОДАЈЕМ кућу у Банатском
Новом Селу. 066/887-84-00. (2
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КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА
ЦЕНТАР, кућа ПР + ПК, нова
Миса, три јединице, на једном
плацу, повољно. (67), 063/74428-66. (275713)
ВИКЕНДИЦА, Дубока Бар,
12.000; Новосељански пут,
8.000. (67), 063/744-28-66.
(275713)
ПРОДАЈЕМ њиву 70 ари.
063/812-49-23. (275635)
ПРОДАЈЕМ кућу. Тел. 355-039.
(275637)
СТАРИ ТАМИШ, кућа 150 квм,
6 ари, 57.000. „Тесла некретнине”, 064/668-89-15. (275627)
НОВОСЕЉАНСКИ пут, кућа 70
квм, 17 ари, 26.000. „Тесла некретнине”, 064/668-89-15.
(275627)
СВЕТОГ САВЕ, спратна, 220
квм, 5 ари, два стана, 125.000.
(398),„Кров”, 060/683-10-64.

ПОЛОВАН намештај, бела техника са бесплатном доставом.
061/317-07-67. (275701)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОТРАЖЊА
АГЕНЦИЈИ за некретнине „Купола” потребне некретнине на
свим локацијама. 065/328-6694. (275561)

ПОТЕЗ Содара, прелепа салонска, 220 квм, два стана, 3.5
ари, 110.000. (398),„Кров”,
060/683-10-64. (275249)
У МРАМОРКУ, хитно се продаје комфорна кућа. 069/255-8786. (275620)
ПРОДАЈЕМ кућу без посредника, Панчево, Новосељански пут.
063/153-37-70. (275168)
ВЕЛИКИ избор кућа, све локације. Агенција „Гоца”. 063/89977-00. (275651)
ПРОДАЈЕМ грађевинске плацеве 8,43 и 2,54 ара, почетак Кудељарца. 060/424-29-93. (275653)
МЕЊАМ грађевински плац на
Кудељарцу за кућу. 065/66932-20. (275653)
КУЋА 138 квм, локал 30 квм,
плац 7,3 ара, Војловица.
063/879-58-14, без посредника.
(275654)
ЊИВА у трећем пољу, Омољица, пов. 42 ара. 063/754-98-80,
066/104-480. (275675)
СТАРА МИСА, старија кућа 70
квм, гаража, 3,3 ара, 17.000.
(353), „Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. (275272)
НОВА спратна кућа, ЕГ, гаража, 1.8 ара, 52.000. (353),
„Премиер”, 352-489, 063/80044-30. (275272)
КУЋА у изградњи, 85 квм, недовршена, покривена, објекти 13А, јефтино. 061/160-82-80.
КУЋА, 100 квм, 1/1, 27.000
евра, усељива. Козарачка,
063/804-07-85. (275693)
МОНТАЖНА нова кућа, 70
квм, Миса, 19.000 евра + 2
ара. 063/804-07-85. (275693)

КУПУЈЕМ земљу, Старчево-Иваново, на Наделу, до воде, 30
ари и више. 064/129-20-08.
КУПУЈЕМО станове за реновирање. (326), „Купола”,
065/328-66-94. (275561)

КУЋА, 60 квм, 2 ара, 13.000
евра, Миса. 063/804-07-85. (275693)

ПРОДАЈЕМ реновиран двособан стан, Котеж 1. 064/341-7992. (275535)

ПРОДАЈЕМ две куће на једном
плацу, са воћњаком, Војловица.
013/232-21-30, 063/162-50-00.
(275691)
ПЛАЦЕВИ, Долово, 27 ари, Саве Ковачевића,1 6 ари, Лоле
Рибара. 061/654-50-08. (275695)

ДВОСОБАН, Котеж 2, ВП, 57
квм, 6 квм тераса, 30.000. „Дива некретнине”, 345-534,
064/246-05-71. (275508)
НОВА МИСА, новоградња, 95
квм, трособан, лукс станови,
завршни радови у току, могућност кредита. 062/966-92-96.
(275533)
ТЕСЛА, трособан комфоран
стан са ЦГ, 80 квм, IV, 52.000.
Тел. 013/331-079, 063/770-4555. (274254)
КОТЕЖ 1, двоипособан, 58
квм, III, ЦГ, одличан, 35.500.
(300), „Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52. (475439)
СТРЕЛИШТЕ, трособан, 64 квм,
IV, ЦГ, лифт, сређен, 38.000.
(300), „Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52. (475439)
НОВА МИСА, нови станови, четворособан, 103 квм, I, 48.000;
трособан, 83 квм, II, 43.000.
(300), „Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52. (475439)
КОТЕЖ 1, двособан, 49 квм, II,
ЦГ, комплетно сређен, 35.000.
(300), „Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52. (475439)
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СОДАРА, двособан, 52 квм, ВП,
ТА; 29.000. (188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (275522)
КОТЕЖ 2, једноипособан, 44
квм, V, ЦГ, 25.000. (188), „UnaDalli”, 064/255-87-50. (275522)
ПРОДАЈЕМ двособан стан, Котеж 1, Браће Јовановића 96.
063/164-61-70. (275535)
СТРЕЛИШТЕ, 65 квм, трособан,
II спрат, ЦГ, 36.000, договор.
(926), „Купола” 065/328-66-94.
СОДАРА, трособан, 75 квм, изворан, добар распоред, VI,
37.000. (49), „Мустанг”,
062/226-901. (275592)
КОТЕЖ 1, 58 квм, ЦГ, III, добар, 35.000. (49), „Мустанг”,
062/226-901. (275592)
НОВА МИСА, 60 квм, полусутерен, леп, 22.000. (49), „Мустанг”, 062/226-901. (275592)
ТЕСЛА, двоипособан, 69 квм,
V, ЦГ, 41.500. (49), „Мустанг”,
069/226-66-58. (275592)
КЕЈ РАДОЈА ДАКИЋА, новији,
58 квм, приземље, ЦГ, са лукс
стварима, 46.000. (49), „Мустанг”, 069/226-66-58. (275592)
НОВОГРАДЊА, двособан, III,
опремљен, Котеж Милорадовић, 50 квм, 40.000 евра.
063/801-56-63. (275588)
ИЗДАЈЕМ или продајем једнособан стан 36 квм, у насељу
Тип Станко. 064/250-20-67.
ПРОДАЈЕМ дворишни стан,
Скробара, 45 квм, гаража 30
квм, милион динара. 063/325566. (275598)
ПРОСТРОГИ ЦЕНТАР, нова
зграда, 70 квм, III, комплетна
кухиња, апарати, плакари,
лукс, 74.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (275605)

СТАНОВИ
ПОНУДА
ИСИДОРЕ СЕКУЛИЋ, 9/27 сређен,одмах усељив стан.
063/123-35-20. (смс)
ЦЕНТАР, дуплекс, троипособан
80 квм пети спрат нема лифт,
49.500 евра. 064/888-25-00 (СМС)
ЦЕНТАР, дуплекс, троипособан, 80 квм, пети спрат, нема
лифт, 49.500 евра. 064/888-2500. (СМС)

НОВА МИСА, 71 + 10 квм, тераса, повољно, власник, 1/1.
060/533-35-75.
ЦЕНТАР, Светог Саве, новоградња, 47 квм, II спрат, лифт,
гаража, гас, укњижен. 062/96692-96. (275533)

СОДАРА, 83 квм, ЦГ, IV, без
улагања, екстра, 54.000. (679),
„Трем 01”, 063/836-23-83.
НОВА МИСА, двоипособан, 68
квм, ЦГ, II, 35.000. (188), „UnaDalli”, 064/255-87-50. (275522)

КОТЕЖ 2, двоипособан, 56
квм, V, ЦГ, две терасе. 29.500.
(300), „Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52. (475439)
СТРЕЛИШТЕ, двоипособан, 61
квм, трећи спрат, ЦГ, 32.000.
(677), „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (275456)

КОТЕЖ 1, двособан, 57 квм,
први спрат, Радова зграда,
35.000. (677), „Нишић”, 362027, 064/206-55-74. (275456)
КОТЕЖ 2, једнособан, ЦГ, VIII,
без већих улагања, 24.000.
(679), „Трем 01”, 063/836-2383. (275498)
СОДАРА, војне зграде, троипособан, VI, лифт., 50.000. (679),
„Трем 01”, 063/836-23-83. (275498)
ДВОСОБАН, ЦГ, Содара, први
спрат, 33.000 евра. „Дива некретнине”, 345-534, 064/24605-71. (275508)
ДВОСОБАН СТАН, 56 квм, први спрат, 29.000 евра, Стрелиште. „Дива некретнине”, 345534, 064/246-05-71. (275508)
ЈЕДНОИПОСОБАН, 45 квм,
ВП,, 27.000, договор, Стрелиште. „Дива некретнине”, 345534, 064/246-05-71. (275508)
НА ПРОДАЈУ леп комфоран
стан, Тесла, 64 квм, пети спрат,
лифт, ЦГ, 46.000 евра. Власник.
061/609-78-13. (275516)
СТРЕЛИШТЕ, трособан, 73 квм,
ЦГ, V, 43.000. (188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (275522)
ТЕСЛА, двособан, 53 квм, I, TA,
32.000. (188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (275522)

ДАЈЕМ једноипособан стан у
центру Панчева. 060/505-54-25.
ПРОДАЈЕМ једноипособан стан
у центру Панчева. 060/505-5425. (275600)
КОТЕЖ, двоипособан, 83 квм,
дуплекс, тераса, 42.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-64. (275605)
ХИТНО, Спољностарчевачка,
улични стан у кући, 89 квм, 1/1,
18.000. (398), „Кров”, 060/68310-64. (275605)
ЦЕНТАР, гарсоњера, 28,
20.500; Содара, 2.5, 76, 42.000.
(338), „Јанковић”, 348-025. (275630)
КОТЕЖ 1, 1.0, 34, 21.000; Содара, 2.0, 55, 23.000. (338),
„Јанковић”, 348-025. (275630)
КОТЕЖ 1, двособан, 50 квм, тераса, I, 35.000.(238), „Тесла некретнине”, 064/668-89-15. (275627)
КОТЕЖ 2, једноипособан, 64
квм, тераса, VII, 25.000. (238),
„Тесла некретнине”,064/66889-15. (275627)
КОТЕЖ 2, двоипособан, 67
квм, тераса, V, 40.000.
(238),„Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (275627)
СОДАРА, двособан, ТА, IV,
30.000. (238), „Тесла некретнине”, 064/668-89-15. (275627)
СОДАРА, одличан мањи двособан, ЦГ, III, 32.000; двособан,
ТА, IV, сређиван, 30.000.
„Лајф”, 061/662-91-48. (275717)
СОДАРА, трособан, ПВЦ, паркети, ТА, III, 41.000; троипособан, VI, ЦГ, 50.000. „Лајф”,
061/662-91-48. (275717)
СТРОГИ центар, трособан, нов,
96 квм, 73.000; Тесла, једнособан и двособан, договор.
„Лајф”, 061/662-91-48. (275717)
КОТЕЖ 2, двособан, 62 квм,
договор, 57 квм, IX, 31.000;
једнособан, VIII, ЦГ, 24.500.
„Лајф”, 061/662-91-48. (275717)
ТЕСЛА, преко пута Лидла, високо приземље, 50 квм, ЦГ, реновиран, 40.000 евра. 060/44111-23. (275711)
КОТЕЖ 1, двоипособан, фул
сређен,, са намештајем; Миса,
I, одличан, 35.000. (67),
063/744-28-66. (275713)
МИСА, спрат + ПР, само
43.000; Миса, трособан, приземље, двориште, 40.000. (67),
063/744-28-66. (275713)
МАРГИТА, два одвојена стана,
двориште, летња, све сређено.
(67), 063/744-28-66. (275713)
МИСА, ПР, 36 квм, тераса, двориште, 21.500, I, једнособан,
сређен, две терасе, 20.000.
(67), 063/744-28-66. (275713)

ГАРСОЊЕРА, Миса, приземље,
одлична, 18.000; Тесла, ВП, 26
квм, 21.500. (67), 063/744-2866. (275713)
ЈЕДНОСОБАН, Котеж 1, 35
квм, 15.500; Тип Станко, I, 32,
16.000. (67), 063/744-28-66.
(275713)
ЈЕДНОИПОСОБАН, Синђелићева, I, тераса, 53 квм, 35.000;
Котеж 2, 36, реновиран. (67),
063/744-28-66. (275713)
КОТЕЖ 2, 52 квм, мањи двособан, 29.500, хитно. (394), „Гоца”, 063/899-77-00. (275651)
ЦЕНТАР, 60 квм, двоипособан,
ЦГ, лифт, 45.000. (394), „Гоца”,
063/899-77-00. (275651)
СОДАРА, 50 квм, стан у кући,
хитно, 23.000. (394), „Гоца”,
063/899-77-00. (275651)
КОТЕЖ 65 квм, двоипособан,
42.000; 57 квм, двособан,
28.000. (324), „Медиа”, 315703, 064/223-99-20. (275659)
МЕЊАМ локал од 39 квм у
центру Стрелишта за стан. Тел.
064/267-71-74. (275672)

ЈЕДНОСОБНИ, Тесла „Дис”, 35
квм, 29.000; Котеж, 25.000.
(324), „Медиа”, 315-703,
064/223-99-20. (275659)
СТРЕЛИШТЕ, 56 квм, двособан,
VI, ЦГ, 34.000, договор. (336),
„Олимп”, 351-061, 063/494898. (275636)

ЗЕЛЕНГОРА, једноипособан, 38
квм, IV, ТА, сређен, 23.000, договор. (336), „Олимп”, 351-061,
063/274-951. (275636)
СТРЕЛИШТЕ, трособан, 66 квм,
VI, ЦГ, лифт, 30.000. (336),
„Олимп”, 351-061, 063/274951. (275636)Ж

КОТЕЖ 2, 66 квм, леп двоипособан, II, ЦГ, 43.000, договор.
(336), „Олимп”, 351-061,
063/494-898. (275636)
КОТЕЖ 2, 59 квм, ВП, ЦГ, двособан, 34.000, договор. (336),
„Олимп”, 351-061, 063/494898. (275636)
ТАМИШ КАПИЈА, 68 квм, III,
ЦГ, двособан, 56.000. (336),
„Олимп”, 351-061, 063/274951. (275636)

ЦЕНТАР, двособан, III 49 квм,
ТА, усељив, 31.000. (353),
„Премиер”, 352-489, 063/80044-30. (275596)
КОТЕЖ, двособни, I, II, 60 квм,
ЦГ, усељиви, 38.000. (353),
„Премиер”,352-489, 03/800-4430. (275596)
ТЕСЛА, нови свет, једноипособан, I, 39 квм, ЦГ, 25.000.
(353), „Премиер”, 03/800-4430. (275596)
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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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СТАНОВИ
ПОНУДА
ЦЕНТАР, једнособан, 25 квм,
IV, ТА, 20.000. (336), „Олимп”,
351-061, 063/274-951. (275636)
ЦЕНТАР, трособан, III, лифт,
74 квм, ЦГ, 58.000. (353), „Премиер”, 03/800-44-30. (275596)

СТАНОВИ
ПОТРАЖЊА
НОВО! У Агенцији „Тесла некретнине” посебне погодности
за продавце. 064/668-89-15.
(275629)
АГЕНЦИЈИ „Тесла некретнине”
(238), 064/668-89-15, потребне
некретнине. (275627)
АГЕНЦИЈИ „Милка” потребни
станови, куће, плацеви, куће за
рушење. 063/744-28-66. (275713)
БЕЗ ПОСРЕДНИКА, кукпујем
двособан стан, Содара, центар,
Тесла, за адаптацију до IV
спрата, обавезан лифт, централно грејање, исплата одмах.
063/637-673. (275453)
КУПУЈЕМ мањи стан на Стрлеишту, ниже спратности. Тел.
069/251-57-57. (275526)

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

(7/274828)

КУПУЈЕМ једнособан-двособан
стан за реновирање, исплата
одмах. 064/206-55-74,
013/362-027. ((275456)

ПОТРЕБНИ станови на свим
локацијама, брза исплата.
Агенција „Нишић”, 064/20655-74. (275456)
КУПУЈЕМ једноипособан стан
на новој Миси, приземље, први
спрат. 063/836-37-30. (275616)

СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ
ИЗДАЈЕМО станове у центру
града. Контакт: Љупко,
063/313-844; Маријана,
063/693-944. (ф)
ИЗДАЈЕМ стан на Тесли, 64
квм, пети спрат, лифт, намештен, централно грејање, тераса, двострано оријентисан, леп
комфоран, 250 евра /месец,
после 11 сати, 061/609-78-13. )
ИЗДАЈЕМ једнособан стан у
центру Панчева. 064/314-0068. (275441)
ИЗДАЈЕМ стан, Котеж 2, клима,
ЦГ, намештен. 063/271-248.
(275435)
ИЗДАЈЕМ собу са заједничком
употребом кухиње и купатила.
Тел. 060/031-07-26. (275421)
ИЗДАЈЕМ намештен стан на
новој Миси за војна лица.
063/839-56-81, 013/370-398.
(276129)
ИЗДАЈЕМ гарсоњеру, Котеж 2,
22 квм. 063/314-676. (275508)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру, намештено, строги центар, 130 евра.
069/113-00-73. (2754149
ИЗДАЈЕМ једнособан самцима,
ЦГ, Тесла, Ул. Лава Толстоја.
063/824-50-38. (275470)
ИЗДАЈЕМ једнособан намештен
стан, Котеж 2. 064/271-64-52.
(2755249
ПОТРЕБНА намештена гарсоњера, око 20 - 30 квм, центар
Панчева. Небојша, 061/113-35988. (275543)

Услужно кројење
– најпрецизније
компјутерско
кројење на катеру.
063/494-688
(7/275703)

ИЗДАЈЕМ једнособан намештен
стан, Б. Јовановића, код пијаце.
064/559-17-43. (1275573)
ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру на Миси. Тел. 061/132-5421. (275587)
ИЗДАЈЕМ кућу у Старчеву, на
главном путу. 064/842-91-11,
064/125-86-86. (2756269
ИЗДАЈЕМ кућу 50 квм, стара
Миса. 060/011-96-66. (275643)
ИЗДАЈЕМ гарсоњеру у центру,
намештену, први спрат, централно, екстра. 064/919-36-22.
ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру у Самачком. Синђелићева.
064/110-04-39. (275646)
ИЗДАЈЕМ стан од 100 квм, са
ЦГ. 063/214-387. (275662)
НАМЕШТЕНА гарсоњера са
грејањем. Посебан улаз.
013/334-827, 063/191-99-96.
(275663)

ИЗДАЈЕМ двособан стан на новој Миси. Тел. 372-677. (275666)
ХИТНО потребан празан двособан стан, кућа за издавање,
озбиљној породици. 063/17987-77. (275679)
ИЗДАЈЕМ двособан стан, ненамештен у центру код главне аутобуске станице. 063/771-6182. (275685)
ИЗДАЈЕМ празан двособан
стан, 50 квм, на Котежу 1. Тел.
062/206-004. Ненад. (275697)
НАМЕШТЕН једнособан, дворишни, спрат, ТА, 80 евра, код
Хотела „Тамиш”. 064/122-4807. (275694)

ЛОКАЛИ
ПРОДАЈЕМ пословни простор –
два локала спојена, укупно
53,21, укњижен, Д. Туцовића.
063/281-954. (275117)
ЛОКАЛ у Његошевој 7, сутерен, 100 квм. Тел. 062/821-4494. (275246)
ИЗДАЈЕМ или продајем локал
118 квм, Његошева 1. 066/346690. (275715)
ИЗДАЈЕМ/ПРОДАЈЕМ локал
угао Карађрођеве и Његошеве,
60 квм + башта 50 квм, застакљена. 060/441-11-23. (475751)
ТЕСЛА, фризерско-козметичарски салон, опремљен, нов.
060/441-11-23. (475751)

ИЗДАЈЕМ локал, трговина, 80
квм. 064/482-65-53. (275155)

ПОСАО
ПОНУДА

ИЗДАЈЕМ локал 68 квм, новоградња, на прометном путу,
преко од Котежа 2, лукс, за све
намене, велики паркинг.
064/026-90-54. (2754409
ИЗДАЈЕМ легализован пословни простор, Новосељански пут
100. Погодан за ауто-кућу.
064/051-51-61. (275438)
ПОТРЕБАН магацин 100 – 150
квм. Тел. 063/354-122.
ИЗДАЈЕМ локал од 86 квм, код
Аутобуске станице. 063/278421. (275463)
ИЗДАЈЕМ локал у центру.
064/679-29-20. (275490)
ИЗДАЈЕМ два нова локала, центар, један опремљен, салон лепоте. 063/734-83-21. (275501)
ИЗДАЈЕМ локале 30 и 23, код
Аутобуске станице. 352-105.
(275565)
СТРЕЛИШТЕ, пијаца, локал 16
квм, 11.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (275605)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ локал од
39 квм у центру Стрелишта.
Тел. 064/267-71-74. (275672)
ИЗДАЈЕМ локал у центру, 38
квм. 063/804-57-99. (275689)
ИЗДАЈЕМ локал, трговина, 80
квм. 064/482-65-53. (275155)

ПРОДАЈЕМ станове у Светозара Милетића 5 и Војводе Радомира Путника 22/1.
Контакт: Маријана, 063/693-944,
Љупко – 063/313-844.

ПОТРЕБНА жена за чишћење.
Тел. 060/304-07-64 (СМС)
ПОТРЕБНА жена за чување једногодишњег детета. 060/43978-51. (СМС)
ПОТРЕБАН конобар са искуством, плата 30.000 + 3.000
превоз. Бакана. 063/426-103.
ПРЕДУЗЕЋЕ Carbo Concept
тражи аутоматичара пнеуматичара са исксутвом. Биографију
послати на office@carboconcept.com или позвати на
069/334-54-42. од 8 до 16 сати
радним данима.
ПОТРЕБАН мушко-женски
фризер/фризерка. 064/503-6875. (275259)
РАЗРАЂЕНОМ салону у центру
потребан мушко-женски фризер,
плата 30.000. 064/470-74-43. (275130)
WEIFERT дистрибуцији пића
потребни возачи Б и Ц категорије, виљушкариста и физички
радници. 062/446-285. (272909)
ФИРМИ „Дивнић шпед” из
Панчева потребан возач Ц и Е
категорије за унутрашњи транспорт. Контакт 062/850-00-82.
АУТОПРЕВОЗНИКУ потребан
возач Ц и Е категорије.
063/286-914, Ђорђе. (4807/25/26)
ПОТРЕБАН магацин 100 – 150
квм. Тел. 063/354-122. (4807)
ПОТРЕБНИ радници за аутоперионицу „Тахи”, Ружина 25а, Панчево. 061/136-60-24.
ПОТРЕБАН радник за рад у
пластификацији до 50 година.
Plast pro. 064/192-85-44. (275604)
ПОТРЕБАН радник за рад у
новоотвореном сервису „Горења”. 061/200-30-43. (275614)
РЕСТОРАНУ Royal у „Авив парку” потребни радници.
063/216-788. (275525)

Банатски Брестовац, на Дунаву, „Јабуков цвет”,
продајемо: 6 ари плаца са комфорном кућом 60 квм;
засебном комф. гарсоњером 20 квм; зиданим оставама
24 квм; тремовима 59 квм. Укњижено-легализовано,
1/1, цена 45.000 евра. Могућ договор. 064/380-56-54.
(3/275499)

САЛОНУ хитно потребна мушко-женска фризерка са искукством. Услови одлични.
064/255-57-31. (2175624)
СЕНДВИЧАРА „Буба”: потребни радници за рад на роштиљу
и кувар (може без искуства), за
сала 2 Pasta bar. Доћи лично
од 10 до 14 сати. (275448)
РЕСТОРАНУ „Коноба акустик”
Београд потребан кувар. За све
информације позовите
060/014-19-22. (275455)
ПОТРЕБАН радник за посао на
„бувљаку”. 063/836-70-61. (1275641)
АУТО-СЕРВИСУ Scan Auto потребан радник. 064/240-69-63.
ПОТРЕБНА радница или продавачица за пекару и пицерију.
063/130-75-40. (275532)
ЋЕВАБЏИНИЦИ потребни радници за роштиљем и у кухињи.
Плата 30.000 + пријава + топли оброк. 013/354.043,
063/897-55-04. (275585)
ФРИЗЕРСКОМ салону потребни мушко-женски фризери.
Контакт 063/815-94-66. (275586)
ПЕКАРИ „Rex” из Банатског
Новог Села потребан – мајстор
и помоћни радник. Контакт
тел. 063/616-694. (275594)
ПОТРЕБНА помоћна радница
у кројачници. 062/471-951. (275545)
ПОТРЕБАН конобар/ица са искуством, за рад. К063/779-9856, 063/508-719. (275547)
ПОТРЕБАН радник за ноћну
смену у продавници у центру.
063/550-166. (275709)
ПОТРЕБАН возач Б категорије,
за паковање и развоз штампе.
069/867-72-07. (275649)

ПОТРЕБНА радница за рад у
производњи пекаре. Тел. 606330. (275665)
ПОТРЕБНИ вредни у одговорни људи за поделу флајера.
064/241-45-14. (275704)

ПОСАО
ПОТРАЖЊА
ШЉУНАК, песак, сејанац, одвоз шута малим кипером до
два кубика. 064/664-85-31,
013/342-338 (СМС)
ИЗРАДА, монтажа конструкција, хала, биндера, кованих капија, ограда, гаража, грађевинска
лимарија. 064/068-10-85. (275068)
ДИМНИЧАР: чишћење димњака, котлова и каљевих пећи.
063/155-85-95. (275078)
ЗИДАЊЕ, малтерисање, реновирање кровова, бетонирање,
стиропор, бавалит фасаде.
063/865-80-49. (275145)
ТВ и сателитске антене, монтажа, дигитализација ТВ-а,
ИПТВ, антена плус. 064/86620-70. (275576)
АЛУ ПВЦ столарија, ролетне,
комарници, венецијанери, тракасте завесе, уграђујем, поправљам. 063/882-25-09. (275261)
КОСИМ траву тримером, повољно, дворишта, воћњаке, коров. Зоран. 061/683-67-48,
064/438-12-46. (275339)
ЧАСОВИ географије и енглеског. Врло повољно. 065/37353-34. (274341)

Петак, 5. април 2019.

ПОСАО

„Конкордија”

ПОТРАЖЊА

потребан
СТОЛАРСКЕ и браварске услуге. Александар, 064/157-20-03.

возач

АЛУ ПВЦ столарија, комарници, ролетне, венецијанери,
уграђујем, поправљам, замена
гуртни. 064/181-25-00. (275459)

063/252-747

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ радови и обрада шпалети.
065/842-83-29, 063/842-84-29.
СРПСКИ, часови за основце,
средњошколце, студенте. Припрема пријемних, контролних.
064/462-37-64. (275408)
ВОДОИНСТАЛАТЕР, поправка
старих, уградња нових цеви,
одгушења, монтажа, санитарије. 063/812-48-62. (2754339
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ радови, кречење, глетовање, столарија, веома повољно.
064/280-26-15. (275426)
ЕЛЕКТРИЧАР, поправке бојлера, шпорета, индикатора, разводних табли, инсталација. Мића, 064/310-44-88. (275424)
МАТЕМАТИКА, физика, хемија, механика, часови. Тел. 25119-81, 063/852-22-43. (275428)
ВОДОИНСТАЛАТЕР, уградња,
одржавање воде, канализације,
кабине, славина, бојлера, котлића. 063/836-84-76. (275426)
РАДИМО све физичке послове,
чистимо подруме, таване, наш
превоз. 964/144-37-65. (275363)

РЕНОАУТО „ПАНТА”
ПАНЧЕВО
Потребан нам је

продавац
ауто-делова и опреме

Информације на

064/132-96-63.

(5/75369)

Предност ће имати кандидати са радним искуством у бранши или са
познавањем аутомобилске индустрије.

СЕЧЕЊЕ, цепање и услуга уношења огревног дрвета.,
064/287-26-00. (275400)
ЛИМАРСКИ радови, израда/монтажа кровопокривачки
радови, преправке цурења, термо, хидроизолација. 064/21599-26.
МОЛЕРСКИ и гипсарски радови. Неша. www.facebook.com/molerizam 069/444-23-76.
РАДИМО све физичке послове,
рушења, бетонирања, обарање
стабала, итд. 064/122-69-78.
МАТЕМАТИКА, стастистика,
физика, информатика, могућност месечног плаћања, професор. Центар, 0’13/353-569,
066/405-336, 061/603-94-94.
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, 063/811-74-89,
Јовичин. (275514)
ЕНГЛЕСКИ свим узрастима, долазим, јефтино, 24 године искуства. 013/251-78-97,
063/782-51-48.
НЕМАЧКИ свим узрастима,
преводи, припрема за полагање
свих нивоа знања. 061/656-0404, 352-892. (275574)
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ радови, гипс, керамика, повољно.
Проверите. 061/141-38-02. (275615)
СЕЛИДБЕ, превоз робе, превоз
ствари, утовар/истовар, монтажа-демонтажа намештаја. Дејан, 061/626-14-50. (275580)
РАДИМО све послове, чистимо
таване, шут, подруме, рашчишћавамо дворишта. 061/20626-24. (275690)

ОГЛАСИ

МЕЊАМ пелене, нега покретних, непокретних. Тел.
061/660-31-84. (275671)
СВЕ ВРСТЕ физикалија, утовар/истовар, рушење, чишћење, разбијање бетона, селидбе,
одвоз шута, непотребних ствари и слични послови. Дејан,
061/626-14-50. (275580)
ПРАЊЕ тепиха дубинско, намештаја, душека, аутомобила. Наташа, 066/361-474, 060/361474, 361-474. (275582)
МАСАЖА релакс за потпуно
уживање и опуштање вашег тела. 064/269-94-87, Марија.
ВОДОИНСТАЛАТЕР одгушење
судопере, купатила, адаптације, поправке, замене, одмах.
013/331-657, 064/495-77-59.
ОЗБИЉНА и одговорна жена
са искуством, чувала би децу.
065/434-01-42. (275619)
БАШТЕ орем и култивирам.
063/855-92-70. (275611)
ДРВОСЕЧА, исећи ће моторном тестером свако дрво које
вам смета. 063/369-846 (257613)
ШЉУНАК, песак, сејанац... одвоз шута малим кипером до
два кубика. Лаза. 065/334-2338. (275708)
ЧИСТИМО таване, шупе, подруме, гараже, износимо све.
061/321-77-93. ((275690)
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ПОТРЕБНИ
КОНОБАРИ/
/KONOBARICE
„MAG NO LI JA LUX”,
ПАНЧЕВО

064/393-56-90
ПАРКЕТ постављам и хоблујем,
мајстор с дугогодишњим искуством из Дебељаче, с материјалом или без њега. Ноле (имам и
паркет), 013/665-220, 063/84774-38. (272893)
БАЛТОКАД када, обнова глазуре, пластифицирање, 28 година с вама, гаранција.
www.baltokad.co.rs. 065/34755-02, 011/288-30-18. (и)
ТЕПИХ СЕРВИС, дубинско прање тепиха, аутмобила, намештаја. Превоз бесплатан. 302820, 064/129-63-79. (275656)
СЕЛИДБЕ, превоз робе, мерцедес камионом, радници, повољно. Вук, 063/278-117, 064/17691-85. (274613)
СЕЛИДБЕ, превоз друге робе,
Панчево-даље, цена договор.
013/366-843, 063/193-22-29.

УСЛУГЕ

ПРЕВОЗ малим и великим кипером, шљунак, песак, сејанац,
ризла, шут са утоваром.
063/246-368. (275242)

ЗИДАЊЕ, бетонирање, оправка
старим нових кровова.
013/664-491, 063/162-53-89.

ЛАЛЕ – превопзим кипером повољно, туцаник, песак, шљунак,
сејанац, утовар, одвоз шута.
064/354-69-94, 063/754-02-72.

ДОО „Минесал” из Панчева,
тражи жене за рад
у производњи гајбица.
013/373-488, 063/256-360
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ЗЕЛЕНИЛО” ПАНЧЕВО

СЕЛИДБЕ, превоз друге робе,
Панчево-даље, цена договор.
013/366-843, 063/193-22-29.
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, 063/253028, 064/444-66-74. bomboncicb@gmail.com, www.selidbebomboncic.com (4809)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић” – Борис, комбијем и камионом, Војводина, Србија, са или без радника. 013/352-536, 063/253028, 064/444-66-74.(4809)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић” – Борис
– комбијима, камионима, професионално, екипа радника,
све релације по Србији, откуп
намештаја. 013/352-536,
063/253-028, 064/444-66-74. (4809)
СЕЛИДБЕ и превоз робе „Бомбончић” – Борис – комбијима,
камионима, екипа радника,
монтажа, демонтажа, паковање
ствари, кутије за паковање, фолија за заштиту намештаја. Селите се без стреса!!! Борис,
013/352-536, 063/253-028,
064/444-66-74. bomboncicb@gmail.com, www.selidbebomboncic.com (4809)
ИЗДАЈЕМ рамске скеле, металне подупираче, мешалице за
бетон. 064/351-11-73. (275447)
СЕЛИДБЕ комбијем и камионом Војводина, Србија, са или
без радника. Најповољније,
Иван. 063/107-78-66. (4809)
СЕЛИДБЕ, робе и ствари комбијем и камионом, професионално, екипа радника, све релације по Србији, откуп намештаја. Иван, 063/107-78-66.
ИЗРАДА/МОНТАЖА ПВЦ АЛ
столарије, лимарије, браврија,
ограда, капија, кованија.
064/068-10-85. (275161)

Фирми ДОО „Тријера” потребне жене за рад
у производњи, до 45 година старости.
Рад на паковању готовог производа.
Производња се одвија у две смене.
Контакт: 062/790-112, Дејан
ПОПРАВКА беле технике, монтажа, сервис клима уређаја.
Овлашћени сервис „Фриго Пеђа”, 013/301-300м 064/771-2416. (4807)
ШЉУНАК, песак, сејанац, рушење, одвоз шута са утоваром.
Атанацков. 063/771-55-44. (275329)
РОЈАЛ МГ: затварање тераса
провидном хармоником,
уградња/поправке; ролетне,
комарници, венецијанери, све
завесе, тенде, хармо-врата, роло-заштита. 063/816-20-98,
013/351-498. (275610)
КОКМБИ превоз робе и мање
селидбе. 069/129-72-71, Никола. (275564)
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ радови,ф асаде, ламинат.
061/283-66-41, 064/317-10-05.

ВЕШ-МАШИНЕ, фрижидере,
замрзиваче, климе, поправљамо квалитетно с гаранцијом.
„Фриготехник”, 361-361,
064/122-68-05.

РАЗНО
АКО си усамљена, желиш брак,
јави се. 064/437-63-59. (275466)
МУШКАРАЦ, 56 година, материјално обезбеђен, жели дал
упозна жену или девојку до 40
година, ради дружења, излазака. Звати око 21 сат. 013/352203. (275539)

ТУРИЗАМ
ИЗДАЈЕМ апартман у центру
Златибора. Повољно. 063/70944-97. (275250)

30. марта 2019, у 93. години, преминуо је наш отац, деда и свекар

РАСПИСУЈЕ

К О Н К У Р С
потребни:

• монтери клима уређаја
• монтажери централног грејања
• монтажери вентилационих система
• монтажери електро-инсталација
• продавци у специјализованом малопродајном објекту
Пријаву на конкурс извршити лично доласком на
адресу фирме:
„Термомонтелектро” доо, Панчево,
Ул. Баваништански пут бр. 247,
у суботу, 6. априла 2019, у 10 сати.

ЗА ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ
ПРОСТОРА – ЛОКАЛА
– Локал G-2, укупне површине 8,1 м², на Робној
пијаци „Аеродром”, Улица Светозара Шемића бб
по почетној цени од 5.000,00 динара по метру
квадратном.
– Локал G-3, укупне површине 16,2 м², на Робној
пијаци „Аеродром”, Улица Светозара Шемића бб
по почетној цени од 5.000,00 динара по метру
квадратном.

ВОЈИСЛАВ МАНДИЋ
1926–2019.
Сахрана је обављена 2. априла 2019, на Старом православном гробљу у
Панчеву.
Ожалошћени синови БРАНИСЛАВ, МИРОСЛАВ и СИНИША са породицама.
(116/ф)

– Локал бр. 11 у ламели 5, укупне површине 10,52
м², на „Зеленој пијаци” Улица Ослобођења бб по
почетној цени од 1.000,00 динара по метру квадратном.

Последњи поздрав
драгом куму

5. априла 2019. године навршавају се две године откако нас је напустио наш драги супруг, отац и деда

Рок за достављање понуда је 8 дана од дана
објављивања Конкурса.
Ближи услови Конкурса биће истакнути на огласним таблама Радне заједнице (Панчево, Димитрија Туцовића 7-а), Робне пијаце „Аеродром” и Зелене пијаце у Панчеву.

„ТЕХНОМАРКЕТ” ДОО ПАНЧЕВО
расписује конкурс за следећа радна места:
1. ОПЕРАТЕР НА ПРЕСИ ЗА ЕКСТРУЗИЈУ
АЛУМИНИЈУМА – 1 извршилац
– машинске струке, електро-струке или аутоматичар
2. МАГАЦИОНЕР – 1 извршилац
– машинске струке
– возачка дозвола Б категорије
– пожељно радно искуство
3. ВИЉУШКАРИСТА – 1 извршилац
– уверење о оспособљености за занимање
возач-виљушкариста
– пожељно радно искуство
4. СТРУГАР – 1 извршилац
– Пожељно радно искуствo
CV са фотографијом на email: ljilja@tehnomarket.com
или се јавите лично на адресу:
Скадарска 73, Панчево
Контакт телефон: 069/847-90-03, 013/307-700
О нама сазнајте више на www.tehnomarket.com

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту
животне средине, на основу члана 10. Закона о
процени утицаја на животну средину („Службени
гласник РС”, бр. 135/04) објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ

ВОЈИСЛАВУ
МАНДИЋУ
Породица
ВУЧКОВИЋ
(64/275555)

о поднетом захтеву за одлучивање о потреби
израде студије о процени утицаја на животну
средину

Последњи поздрав
сестричини Слађи

НЕНАД ШАЛЕТИЋ
Дан за даном иде, а ниједан без сећања на тебе. Мало је речи, а превише туге да кажемо колико нам
недостајеш.
Супруга МИЛАНКА, кћерка НАТАША, син КРСТО,
зет НЕБОЈША, снаја СОЊА, унуци НИКОЛА,
НЕМАЊА и ДАНИЛО и унука СОФИЈА
(143/А4809)

Последњи поздрав
драгој

Велика је празнина
без тебе

Носилац пројекта „ТЕ-ТО Панчево'” д.о.о, улица
Спољностарчевачка бр. 199, поднео је захтев за
одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта Изградња прикључно разводног постројења ПРП 220кV термоелектране топлане Панчево.
Подаци и документација из захтева носиоца
пројекта могу се добити на увид у просторијама
Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, Булевар Михајла Пупина 16,
Нови Сад (приземље, канцеларија бр. 39).
Сви заинтересовани, у року од 10 дана од дана
објављивања овог обавештења, могу доставити
своје мишљење у писаној форми на адресу Секретаријата.

СЛАЂАНА
ЈОКИЋ
1976–2019.
од ујака ДОБРЕТА
и ујне АНЂЕЛКЕ
(124/275696)

СЛАЂАНИ
ЈОКИЋ

СЛАЂО

од породица
ЕРДЕЉАН
и МИЛОШЕВИЋ

Твоје колегинице
из „Атељеа”

(118/275680)

(99/275645)
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Драги наш

После дуге и тешке болести, 26. марта, преминуо је мој супруг

Последњи поздрав нашем драгом

ДУШАН
ДАВИДОВ
1933–2019.

СРЕТЕН ВУЧИЋЕВИЋ

Остају успомене зау-

МИЛОРАДУ СТАНОЈЕВИЋУ

1957–2019.

век оних који те воле.

1950–2019.

Твоја супруга
ТЕОДОРА, син ПАЈА,

Сахрана је обављена 29. марта на Новом гробљу у Панчеву.

унука АНА, снаја

Среле мој, душо моја, много ми недостајеш. Били смо једно а
та друга половина је отишла.

МИЉАНА
(94/275634)

Бескрајно сам тужна.
Најдражи

Бол и туга не мере се речима већ празнином која је остала.
Мирис сећања и осмех једнако драг, а ми не заборављамо шта
ти дугујемо.
Греје нас твоја неизмерна љубав коју си нам пружио.

Твоја МИЛКА – твој ЦВРЛЕ

Твоји најмилији: супруга АНА, син СЛОБОДАН, ћерка
ВЕСНА, зет ДУШАН и унуци НИКОЛА и ИВАН

(10/275431)

(8/275423)

15. II 1957 – 26. III 2019.

Последњи поздрав течи

Последњи поздрав
вољеном брату

30. марта 2019, у 5 сати, престало је да куца племенито срце

ДУШАН
ДАВИДОВ
1933–2019.

Породица ДАБИЋ

од МИЋЕ
са породицом

Заувек у срцима и
души твоје ћерке
ГРОЗДЕ, унучади
МИЛАНА
са породицом
и ДРАГАНЕ и прије
ДАНИЦЕ

(29/275477)

(71/275571)

(93/275634)

СРЕТЕНУ ВУЧИЋЕВИЋУ
СРЕТЕНУ
ВУЧИЋЕВИЋУ

1957–2019.
Никада те нећемо заборавити.

Драгом стрицу

15. II 1957 – 26. III 2019.

Последњи поздрав
стрицу

Последњи поздрав
вољеном брату

МАРИЈЕ ЖИВКОВИЋ
1943–2019.
Остаће у срцима њених: супруг МИЛОШ, ћерке ЉУБИЦА
и СНЕЖАНА, зетови СРЂАН и ДРАГАН, њен понос и љубав унуци
БОЈАН, БОЈАНА, ДЕЈАНА, ПЕТАР, ИВАНА и АЛЕКСАНДАР
Хвала ти за све
(92/275633)

СРЕТЕНУ
ВУЧИЋЕВИЋУ
ЦУЛЕТУ
Последњи поздрав од
ЦЕЦЕ, ВЛАДЕ,
ЈАСМИНЕ
са породицама

Последњи поздрав
драгој сестри

СЛОБОДАНКА
ЖИВКОВИЋ
СРЕТЕН
ВУЧИЋЕВИЋ

удата Китић
1945–2019.
Твоја племенита душа ће
сијати у нашем памћењу.

У мом срцу заувек.

ДРАГОЉУБ ЖИВКОВИЋ
са породицом

Синовица ЈЕЛИЦА
са породицом

(72/275574)

(68/275567)

(30/275478)

Последњи поздрав драгој

Последњи поздрав
нашој

Последњи поздрав мом
оцу

МАРИЈИ
ЖИВКОВИЋ
Почивај у миру и нек
те анђели чувају.
Твоја сестра МИЛКА
(104/275661)

ДУШАНУ ДАВИДОВУ

МАРИЈИ ВИТОМИРОВ
од колегиница: ДЕСЕ, ГОЦЕ и НЕНЕ
(78/275599)

Школска наша

МАЦИ
ВИТОМИРОВ
Лепе успомене трајаће док смо живи.
МИРА, МИРКО
и МИЛИЦА

У мислима увек.
Твој син ПАЈА

Последњи поздрав
куму

Последњи поздрав куму

Тужни смо и већ нам недостајеш.
Твоја генерација СЕШ-а 1963/1967.
(25/275465)

300-820, 300-830

од брата МИЛЕТА,
МИЛУНКЕ
и БРАНКА
(105/275661)

Последњи поздрав
драгој тетки

МАРИЈЕ
ЖИВКОВИЋ
Рођ. Врањеш
1943–2019.
Заувек ће остати у
нашим срцима.
Ожалошћени: брат
СТАНКО
са породицом
(77/275597)

Последњи поздрав
вољеној

МИЋИ
ПАВЛОВИЋУ
МАРИЈИ
ЖИВКОВИЋ

ДУШИ

1948–2019.

МАРИЈИ
ЖИВКОВИЋ

(95/275634

(37/275500)

МАРИЈА ВИТОМИРОВ МАЦА

С болом и тугом опраштамо се од наше
драге

ДУШКУ
ДАВИДОВУ

од МИШЕ и НАЦЕ

(76/275583)

Последњи поздрав
драгој сестри

од САВЕ и ДРАГИЦЕ
са децом
(113/275676)

од ЉИЉАНЕ
и МИЛАНА
ЂОРЂЕВИЋА
и БИЉАНЕ
(65/275557)

од сестрића
ДРАГАНА и ВЛАДЕ
са породицама
Почивај у миру.
(106/1756629

баба КАЈИ
ФИЛИПОВИЋ
Унука ТАМАРА
и снаја МАРИЈА
(13/275432)
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ПЕТРУ БАЛТЕАНУ

ПЕТРУ БАЛТЕАНУ

Отишао је тата мој полако
И ове ноћи ћемо заспати

отишао је стазом што вијуга

под истим небом,

пратиће га неке старе песме

Исти месец ће нам обасјати

све до крека којом тече туга.

прозоре....

Спавај тата....

И ко каже да смо далеко? Где год био, нама си ти
најближи од свих... тати...
Остаћеш заувек у нашим срцима.

Волећу те до задњег откуцаја срца

Супруга ЕУЂЕНИЈА, син КРИСТИЈАН, ћерка КРИСТИНА,
зет ЖЕЉКО и унука ЈАНА

КРИСТИНА

(115/275677)

(114/275677)

Последњи поздрав
нашем другу и колеги

Одлази у легенду наш наставник

Последњи поздрав нашој најдражој Слађи

ПЕТРУ
БАЛТЕАНУ

ПЕРА
Све си нас годинама дочекивао својом добродошлицом; навикао си нас да за све
имаш разумевања, а да га за себе никада
не тражиш, да на час одлазимо с песмом и
осмехом, да са великим жаром спремамо
хуманитарне концерте, да у теби и ђаци и
родитељи, а понајвише ми имамо ПРИЈАТЕЉА

Наша мила

СЛАЂАНА ЈОКИЋ

СЛАЂО

1976–2019.

пензионери Основне
школе „Ђура
Јакшић” Панчево

од сестре ЈАСМИНЕ, зета БРАНИСЛАВА,
сестричине ИСИДОРЕ и сестрића АЛЕКСЕ

Бол и тугу у нашим срцима не може време
избрисати.

(119/275681)

(125/275696)

Заувек ћеш остати део нашег живота и
вечно ћеш живети у сећању свих нас.

Велика

ЗАХВАЛНОСТ

Воли те твоја „Ђурина школа”

Твоји: супруг БРАНИСЛАВ,
девер ВЛАДИМИР са породицом,
свекар и свекрва
(102/275642)

(120/275682)

СЛАЂАНА ЈОКИЋ
1976–2019.
Небо је ноћас добило још једну звезду, а земља
остала без једног анђела.
Туга велика...
Воле те твоје сестре бесконачно.

ПЕТРУ БАЛТЕАНУ

медицинским сестрама ГАО Панчево и посебна захвалност на
људскости и пожртвованости др Новаков, др Гавриловић,
др Плећаш и др Стан

Последњи поздрав најдражој супрузи и ћерки

Најближи
Слађане Јокић.

ЈАЦА, БОКИЦА и ТИНА
(122/275696)

(123/275696)

Последњи поздрав од пријатеља МИЛАНА и
прије ЉУБИНКЕ ТРБОВИЋ.
Никада нећемо заборавити твоје племенито срце и ведар осмех.
(117/275678)

СЛАЂАНА ЈОКИЋ
1976–2019.

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

Супруг БРАНКО, мама НАДА и тата МИРКО
(126/27596)
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Последњи поздрав

Преминуо је наш најмилији

Наш вољени

САШИ

АЛЕКСАНДАР ДИМИТРИЈЕВИЋ САША

од ДИВНЕ,
АНЂЕЛКЕ
и ЉУБИЦЕ
са породицама

1947–2019.
Испраћај за кремацију ће се обавити 4. априла 2019, у 11.30, на Новом гробљу у Београду.
Ожалошћена породица

(110/275670)

(59/275549)

НЕБОЈША ТАДИЋ
1958–2019.
преминуо је 27. марта 2019.
Почивај у миру, успомену на тебе чуваћемо с љубављу вечно.

Последњи поздрав драгом

Твоји: супруга ЈОВАНКА, син УРОШ, кћи МАЈА, зет ДАРКО,
унуци СТЕФАН, ДУЊА, АНДРЕЈ и сестра СУЗАНА са породицом
(81/275606)

Последњи поздрав драгом сестрићу

1. априла 2019. године
преминуо је

АЛЕКСАНДАР
ДИМИТРИЈЕВИЋ
САША

САШИ

Један од најбољих одлази у незаборав.
Пензионери
наставници техничког

НЕБОЈШИ ТАДИЋУ

Пуно нам недостајеш.
Породица ШУШЊАР

Увек ћеш бити у нашим срцима.
Тетка СТАНА са породицом

(60/275550)

(86/275623)

(129/277706)

Последњи поздрав нашем наставнику, сараднику, дугогодишњем директору и племенитом
човеку

Течо

Драги мој Нешко, отишао си на пут без повратка

КОСТА
БАБИН
1931–2019.
Ожалошћени:
супруга МИЛИЦА,
син СТЕВАН
с породицом,
родбина и пријатељи

Твоја ујна НАДА са БАЋКОМ и ДАЦОМ
(89/275631)

АЛЕКСАНДРУ САШИ
ДИМИТРИЈЕВИЋУ

АЛЕКСАНДАР
ДИМИТРИЈЕВИЋ

С великом тугом опраштамо се од нашег

10. априла 2019. навршавају се две године откада није са нама наш

Учитељице Бранкове школе

Захвални смо што смо те имали.

(74/275579)

(61/275552)

Хвала ти за сву доброту коју си нам
пружио.

НЕБОЈШЕ

Твоји ЈУРЕСОВИЋИ

Ујак БОЖО, ујна ОЛГИЦА, браћа МИРОСЛАВ и
ВЛАДИМИР

(109/275668)

Драгом куму

(90/275631)

АЛЕКСАНДАР САША ДИМИТРИЈЕВИЋ

28. марта 2019. заувек нас је напустила наша

МИЛАН
САВИЋ

Остаћеш нам заувек у лепом сећању.

1962–2017–2019.

ЛЕЛА, ПЕТАР, НИНА и БОГИЦА
(83/275617)

Последњи поздрав брату

Године пролазе, бол
и сећање на тебе никада.

ЈОВАНКА САНАДЕР

АЛЕКСАНДРУ ДИМИТРИЈЕВИЋУ

1947–2019.

Породица ЈОВАНОВИЋ

Заувек ћеш бити у нашим срцима. Хвала ти мама на
свему.
Твоје ћерке ОЛИВЕРА и ИВАНА са породицама

Твоји најмилији

(101/2175648)

(21/275451)

(58/275548)

последњи поздрав.

Последњи поздрав
нашој драгој

Последњи поздрав разредном

АЛЕКСАНДРУ

Последњи поздрав
драгој супрузи

од ДРАГАНА и ПЕЦЕ са породицама
(111/275670)

Последњи поздрав

Последњи поздрав

САЛАСИЈУ
Ваше VIII/5

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

ЈОВАНКИ
САНАДЕР

ЈОВАНКИ
САНАДЕР

(73/275575)

КОСТА
ЕРДЕЉАН
12. XII 1937 – 1. IV 1989.

САШИ

САШИ

БОЖА, СВЕТЛАНА, МАЈА и ВАЊА МАРОШАН

Бранкина пријатељица из
детињства БОКА МАРОШАН МАНДИЋ

Колектив Института
„др Јосиф Панчић”

Јоко, хвала ти на свему. Вољени никада
не умиру.

Драги наш тата, тридесет година је откада си нас напустио.
Твоји: СРЂАН
и БОСИЉКА

(69/275569)

(70/275569)

(19/

(22/275451)

(27/275474)

од супруга ДРАГАНА

Петак, 5. април 2019.

28. марта 2019. године преминуо је наш
драги

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
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Последњи поздрав вољеној супрузи

ДРАГАН ГАВРИЛОВИЋ

Последњи поздрав

1954–2019.

ВЕРИ

Напустио си нас прерано али остаћеш заувек у нашим срцима.
Твоји: синови МИЛОШ и РАДОВАН,
ћерка ЉИЉАНА, сестра ВЕРИЦА,
сестрић УРОШ, снаја МАРИЈА
и зет МАРКО

С љубављу коју смрт не прекида и тугом коју време не лечи
чуваћу те од заборава.
Твој МИЛЕ
(39/275505)

(62/275553)

СЛАВКУ ПЕШИЋУ
Последњи поздрав
куму

Последњи поздрав
драгом куму

1950–2019.
Последњи поздрав најдражој мами и баки
од: сина ЖЕЉКА, ћерке ЖАНЕ, таште
ЕСТЕР, зета МАРТИНА и унуке ИСКРЕ

Заувек ћеш бити у нашим срцима.

ДРАГАНУ
ГАВРИЛОВИЋУ
од РАДЕ, РАЈКЕ,
МИЦЕ и ДУШАНА
(55/275536)

ДРАГАНУ
ГАВРИЛОВИЋУ
ГАВРОСУ

(112/275673)

31. марта 2019. године преминуо је наш вољени
и драги

ВЕРИ

Кумови
СТОЈАНОВИЋ
(100/275647)

Увек ћемо те памтити по неизмерној љубави и нежности.
Последњи поздрав драгом
пријатељу

Последњи поздрав куму

Син ЗОРАН, ћерка ЗОРИЦА, зет САША, унуци МАРКО,
МИЛИЦА, АЛЕКСАНДАР и ТАМАРА

ДРАГОЉУБ СТАНКОВИЋ
(40/275505)

ГАГИЈУ
ГАВРОСУ
од твојих ЂУКАНОВИЋА
(63/275554)

1932–2019.
из Долова
Твојој племенитости, пожртвовању и доброти
није било краја. Живећеш у нашим срцима.

Последњи поздрав најдражој

од породица
СТОЈАКОВИЋ
и КОКОШКОВ

Ожалошћени син ТОМИСЛАВ и снаја РАДМИЛА
(130/275710)

(107/275664)

31. марта 2019. године преминуо је наш вољени
и драги

Преминуо је, у деведесетој години, наш драги

ОЛИВЕРИ ПОЛИЋ
МИЛИНКО МИЛОШЕВИЋ

ДРАГОЉУБ СТАНКОВИЋ

Постоји љубав коју смрт не прекида и туга коју време не лечи.
Постоје очи које стално плачу за тобом, срце које јеца, огромна
празнина, која се никад неће попунити.

Ожалошћени: ћерке МИЛАНКА и ИВАНКА и
синови МИЛАН и ДРАГОЈЛО са породицама

Увек ће те волети мама ИВАНКА и брат ПРЕДРАГ ПЕЂА
са породицом

(133/275712)

(6/275419)

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

Последњи поздрав драгој снаји, ујни и баби

Последњи поздрав

тетка ВЕРИ

ОЛИВЕРИ ПОЛИЋ

1932–2019.
из Долова
Твојој племенитости, пожртвованости и доброти
није било краја. Живећеш у нашим срцима.
Ожалошћени; син ЧЕДОМИР, снаја ЂУРЂЕВКА,
унуци МАША и САЊА и праунуци АЊА и БОРИС
(131/275710)

31. марта 2019. године преминуо је наш вољени
и драги

ДРАГОЉУБ СТАНКОВИЋ
1932–2019.
из Долова

ДРАГОЉУБ
СТАНКОВИЋ
1932–2019.

од ВЕЛИМИРКЕ, МИЛАНА, ЗОРИЦЕ,
СТЕФАНА и НЕМАЊЕ КУБУРОВИЋ

ЗЛАТА са мамом

Твојој племенитости, пожртвованости и доброти
није било краја. Живећеш у нашим срцима.
Ожалошћени: унука МАЈА, унук ДЕЈАН
и праунука СОФИЈА

(98/1275642)

(82/275612)

(132/275710)

Последњи поздрав вољеном брату и ујаку од
сестре ЉУБИЦЕ, сестрића ЗОРАНА и сестричине ОЛИВЕРЕ са њиховим породицама
(128/275705)
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Петак, 5. април 2019.
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Прошло је четрдесет
дана откако ниси са
нама

БОЛНО СЕЋАЊЕ

Прошле су четири године нас је напустила наша драга

Прошло је двадесет година од трагичне погибије наших колега

ЗОРАН
ЂУРЂЕВАЦ

МИРКО
ДУШКО
ДЕЈАН
ДМИТРОВИЋ БОГОСАВЉЕВ БОЈКОВИЋ
Изгубили су живот у НАТО агресији, 4. априла 1999. године, радећи савесно на својим радним местима у рафинеријској Енергани.

Остаћеш вечно у најлепшем сећању оних
који су те волели и
поштовали.
БЕЛА, ГАГА и ПЕЂА
РАДУСИНОВИЋ

БОГДАНА ДАНГУБИЋ
У суботу, 6. априла, у 11 сати окупићемо се на њеном гробу, да се
присетимо свих дивних дана које је провела са нама.
Твој супруг СЛАВКО с породицом и онима који су те волели
(91/275632)

У суботу, 6. априла 2019. године ће бити четрдесет дана откако нас
је напустио наш драги

(31/275479)

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

РАДНИЦИ ЕНЕРГАНЕ РАФИНЕРИЈЕ НАФТЕ ПАНЧЕВО
(87/Ф)

МИЛЕ РУДЕЖ

САВА ЂОРЂЕВИЋ

БОЛНО СЕЋАЊЕ

1949–2019.

10. IV 1990 – 10. IV 2019.

Прошло је двадесет година од трагичне погибије наших колега

Твоји родитељи

Вечно ће бити у срцима и мислима његове породице

(47/275521)

(80/275602)

8. априла навршава се шест месеци откада нас
је напустила наша драга Милка

Недостајеш нам

МИЛАНОВИЋ

ДОБРОСАВ ДОША УСКОКОВИЋ

МИРКО
ДУШКО
ДЕЈАН
ДМИТРОВИЋ БОГОСАВЉЕВ БОЈКОВИЋ

2017–2019.
Вечито ћемо чувати успомену на тебе!
Твојим унуцима причамо о нашим успоменама са
тобом и преносимо им вредности које си ти ценио.

МИЛКА

Изгубили су живот у НАТО агресији, 4. априла 1999. године, радећи савесно на својим радним местима у рафинеријској Енергани.

СИНДИКАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА
РАФИНЕРИЈЕ НАФТЕ ПАНЧЕВО

ТИХОМИР

(97/275641)

6. априла, у 12 сати, на Новом гробљу, обележићемо дан када су се поново спојили и нашли коначни мир.
Фамилија и пријатељи

(88/Ф)

У суботу, 13. априла, на омољачком гробљу,
даваћемо полугодишњи помен нашем драгом
супругу, оцу, тасту, свекру, деди и прадеди

(103/ж

Прошло је дванаест тужних година откад ниси
с нама

8. априла 2019. године мом драгом

Твоја породица: супруга ЦИЦА, ћерке МИЛИЦА,
НАТАША и ЦОКА са породицама

СЕЋАЊЕ

РАДОМИРУ НИКОЛИЋУ
ГОРИЦА
МАРЈАНОВ

ЈОСИФУ ЈЕЛИЋУ
навршава се пет година откад нисмо заједно.
Имам велику празнину.
Време ми спорије пролази.
Жеља ми је да ти се брзо придружим.
Твоја НЕГИЦА
(48/275523)

У суботу, 6. априла, у 11 сати, на Новом гробљу
даваћемо помен нашој драгој

АНА
МИЛЕВСКИ

6. IX 1941 – 10. IV 2016.

Хвала ти за неизмерну
љубав и топлину коју си
ми пружила.
Ћерка ГОРДАНА
с породицом

Е, кад би знала ти колико требаш ми...
Твоји: МИЛАН,
МАРКО, МИЛИЦА,
УРОШ, ЛУКА и НЕНА

(52/275531)

(121/275688)

ТОМИСЛАВ
ДИМИТРИЈЕВИЋ

Неутешни: супруга МИЛИЦА, син МИЛИСАВ,
ћерка СВЕТЛАНА с породицом као и унучад
и праунучад
(96/4809)

7. IV 1999 – 7. IV 2019.
Прошло је четрдесет година од преране смрти
нашег оца, брата и ујака
Дванаест година ниси са нама.
Недостајеш нам.

9. априла 2019. навршава се година откако није с нама
наш драги

ДУШАНА СИМУРДИЋА
СИМЕ

Породица
(108/108/275667)

ХИЛМО ИВА АГОВИЋ

ЕСТЕР СОКОЛОВ
Твоји најмилији
(79/275601)

Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Твоји најмилији
(66/2785558)

300-820, 300-830

Била је част познавати га.
Остала су нам сећања на његов ведар дух, бескрајан смисао за шалу, али и на доброту и
племенитост у чему је био несебичан.
Његови: ДЕЈАН, МИЛАН, ДУШАНКА,
ЗДРАВКА и ВЕЦА
(84/275619)

Петак, 5. април 2019.

У суботу, 6. априла 2019, у 11 сати, одржаћемо четрдесетодневни помен нашем вољеном

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
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7. априла 2019. навршавају се четири године откако није са нама наша

БИЉАНА РАДЕКА
рођ. Глоговац

БРАНИСЛАВУ МЕТЛИЋУ

Хвала ти за све што си чинила за нас, за сву љубав, доброту и пожртвовање. Недостајеш нам.

Прошло је четрдесет дана откада није са нама
наш

Супруг МИЛОРАД, ћерка МАРИНА и син ДАНЕ

1954–2019.

(38/275502)

Прошле су тужне четири године откад ниси
са нама

Успомену и сећање на њега чувају његови
најмилији

ДУШАН ПАТИЋ ФАКСИ

(11/275429)

8. априла, у 11 сати, на Старом православном
гробљу даваћемо помен

IN MEMORIAM

БИЉАНА
ГЛОГОВАЦ
РАДЕКА

Са љубављу: ћерка НАТАША, брат ПЕТАР
и сестрићи ПЕЂА и ГОГА са породицама

Четири године туге и
бола за сестром и тетком
Биљаном.
Незаборав је вечан.

ЗЛАТИНКА ВУЧИЧЕВИЋ
пензионер СДК-а
1915–2004.

рођ. Глоговац
БАТО, СЕКА и МАЈА

ВАСА, ГИЛА, ЈЕЛЕНА
и МАРИНА
(9/275425)

(23/275457)

С љубављу и поносом вечно у нашем сећању.
Кћер МИРЈАНА, снахе ЂУРЂИЦА и СЊЕЖАНА,
зет АДАМ, унуци СРЂАН, САША, НАТАША, ИВА
и ИВАН и праунуци ОЗРЕН, АЊА и КОРИНА

(15/275436)

БИЉАНА РАДЕКА

3

Годину дана ниси са нама наша вољена

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

МАРКО ПЕКОВИЋ
2. IV 2016 – 2. IV 2019.

(3/275402)

СЕЋАЊЕ

Ти се зовеш Љубав и ти си вечан, а ми те само
волимо.
Мама и тата

НЕНА ПАВИЧЕВИЋ

ЈЕЛКА ТУДИЋ

1954–2018.

9. IV 1997 – 9. IV 2019.

Тужно је без тебе.
Твоји најмилији

МИЛАН ПАЛОЦ
Време неумитно пролази. Овог пролећа је осма
годишњица како си нас изненада оставио и преселио се у небеске висине.
Волимо Те и тугујемо до краја наших живота.
Твоји најмилији

СЕЋАЊЕ

Годишњи помен
мајци, баки, ташти и
свекрви

Од заборава те чувају
ћерка КАЈА, зет
СТАНКО и једини унук
ДУШАН ПАНАЈОТОВИЋ

(16/275437)

2011–2019.

(4/275137)

(35/275494)

6. априла 2019. године, у 11 сати, на Новом гробљу, даћемо годишњи помен нашој вољеној мајци и баби

МАЦО

(17/2754449

Недостајеш твојим
другарицама ВЕРИ,
ПЕЈКИ и ГОЦИ

ДЕНИС СКУМПИА
Утехе нема, заборав не постоји за оне који те воле.
Док живимо ти ћеш живети са нама.
Воле те син ПЕЂА, супруга ЈЕЛЕНА,
мајка МАРИЈА, отац ЈОН,
сестра ДОРИНА и сестрић ИВАН

НЕБОЈША
ЗАВРШЕК

ДУШАНКИ ЗИНАЈИЋ ЈОВИЋ

1957–1990.

1949–2018.

Утехе нема, заборава
нема.
Наша љубав и туга трају
вечно.
Твоји најмилији

Постоји љубав коју срмт не прекида и туга коју
време не лечи. Заувек живиш у нашим срцима.
Твоје ћерке БИЉА и ЉИЉА и унуке
ДАДИЦА и ЈАЊИЦА

(26/2754699

Сећање на драге родитеље, бабу и деду

Увек ћеш бити у нашим срцима и мислима, без обзира на дане који пролазе.
Недостајеш нам свима бескрајно.
Неутешни: син
СЛОБОДАН и ћерка
СЛАЂАНА
са породицама
(33/275491)

Прошла је година

СТОЈКОВИЋ
ДУШАНКА
ЈОВИЋ
8. IV 2018 – 8. IV 2019.

СЕЋАЊЕ

БРАНИСЛАВА
БРАНА

САВА

рођ. ТАЧКОВИЋ

САВЕТА

СЕЋАЊЕ

(14/275433)

(20/1275450)

ТРПКОВ

(42/275509)

ВЕЛИ
КОСТИЋ

ТАЧКОВИЋ

2. VI 1949 – 25. III 2006.
5. V 1947 – 29. III 2013.
Године пролазе, сећања остају. Ваш брат са породицом
(5/275091)

учитељица
1922–2002.

ДРАГОЉУБ
БРАТИЋ

протојереј
1920 – 6. IV 1999.
из Старчева
Породица СТОЈКОВИЋ
(28/275476)

ДУШАНКА
ЈОВИЋ
Драга Дудо,
недостајеш.
Породица ПЕТРИЋ
(127/275699)

Прво пролеће без
тебе,
Недостајеш...
Твоји: сестра ЉУБИЦА, сестричина ВЕРИЦА, браћа ДАНЕ и
ДУШКО са породицама
(56/275537)

ВЕЛА
КОСТИЋ
рођ. Пешић
Била си део нас, остала
је празнина и успомена
на тебе. Чуваћемо те од
заборава.
Твоје сестре са породицама: РОДНА, МИЛКА,
НАДА, ВЕНКА, ВЕРА и
СЛАВКА
(34/275491)
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У петак, 5. априла, у 11 сати, на Новом
гробљу даваћемо четрдесетодневни помен
нашој драгој

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

5. априла 2019. године навршава се годину дана откако није са нама наш
вољени

3. априла навршавају се две године

МИРКО ОЛА КОРКАНОВ
АЛЕКСАНДАР КОПЧОК

из Сефкерина

ЈЕЛЕНИ НИКОЛИЋ

5. X 1939 – 5. IV 2018 – 5. IV 2019.

Заувек неутешни: мајка КАТИЦА,
деца МИЉАН, УРОШ и АНЂЕЛА
и брат БРАНИСЛАВ са породицом

Дани пролазе, али ни један без сећања и туге за тобом.
Много је лепих успомена да те памтимо, да о теби с поносом причамо и да
те никад не заборавимо.

Време пролази ал не брише сећања и лепе успомене*.

С љубављу и поштовањем: супруга ВУКА, ћерке СЛАВИЦА, ВЕСНА и ЈАСНА,
зетови МИРИЦА и ЗЛАТОЈЕ, унуци ДЕЈАН, АЛЕКСАНДАР, МИЛИЦА и
МАРИЈАНА, праунуци ЈОВАН, ЈОВАНА, НАСТАСИЈА и ЈОВАНА

(32/275483)

Твоја супруга ИЦА
(18/275445)

(85/275621)

7. априла навршава се година откако није са нама наш драги

Анђеле мој мили

У суботу, 6. априла 2019. даваћемо једногодишњи
помен нашем вољеном

САШИ ПЕТКОВИЋУ

СВЕТОМИР СТОЈАДИНОВИЋ
1927–2018.

ЈЕЛЕНА НИКОЛИЋ ЈОВАНОВ
13. IV 1979 – 24. II 2019.

Супруга ЗОРА, синови ДРАГАН и ЗОРАН и снаја
ЕРЖИКА са породицама

Пролеће је, моја мила стигло и твој ће рођендан најтужнији, а ми
ти 5. априла 2019, у 11 сати, дајемо четрдесет дана бола откада си
нас напустила.

Тешко је, теку сузе, пече бол и плаче душа.
Вечно ћеш живети у нашим срцима.
Твоји најмилији

(45/275518)

4. априла навршава се шест година откад смо изгубили сина и брата

Твој тата ЂОКА, деда ЛАЗА, баба ЉУБИЦА и брат ЛУКА

(41/275506)

8. априла, у 11 сати, обележавамо четрдесетодневни помен нашој драгој

(53/275534)

Четрдесетодневни
помен

ЉУБОМИРА МЕРЏАНОСКОГ

ЈЕЛЕНИ
ЈОВАНОВ
НИКОЛИЋ
Бол и туга остаје.

ЈЕЛЕНА
НИКОЛИЋ
ЈОВАНОВ
Прошло је четрдесет
тужних дана.

Тета МИРА

Тета СОКА и брат
ИВАН

(12/275430)

(54/275554)

9. априла 2019. навршавају се четири године откако нас је
напустио

9. априла навршава
се годину дана откада
није са нама наша
вољена

ЉУБОМИР
МЕРЏАНОСКИ
Љубо наш, прошло је
шест година откад
ниси с нама. Време
пролази али бол и туга не. Остала су само
лепа сећања и вечна
туга у нашим срцима.
Љубо увек ћемо те
волети.
Твоја сестра ОЛИВЕРА, зет ПЕТАР и сестрићи БОБА и ДАКИ

Постоје очи које стално плачу за тобом, срце које јеца,
огромна празнина коју нико не може да попуни осим
тебе.
Чувамо те у нашим срцима, у нашим мислима, а тамо
анђели нека те чувају.
Увек ће те волети мама ЗОРИЦА, тата РИСТА
и брат АЛЕКСАНДАР

ЕТЕЛКИ АЛЕКСИЋ
С љубављу твоја породица
(46/275520)

(50/275528)

11. априла је дванаест година

11. априла 2019. навршавају се три године од
смрти нашег драгог и никад непрежаљеног

МИЛЕНКО МИЛОСАВЉЕВИЋ

(51/275529)

ПРЕДРАГА ВАСИЋА

С љубављу коју смрт не прекида и тугом коју
време не лечи, постојиш и трајеш кроз најлепше
успомене.
Успомене које никад неће бити заборављене

Три године су прошле, а како да је јуче било.

Твоја супруга СЛАВА

Никада те неће заборавити тата, мама и брат

1986–2016.

(43/275510)

(1/274419)

ЛИВИЈУЗ
КОВАЧ ТИБИ
Помен ћемо одржати
6. априла 2019, у 11
сати, на Старом православном гробљу у
Панчеву.

СЛОБОДАНКА
ЛАЗАРЕВИЋ

СЕЋАЊЕ

Драги наш

РАДА
ГЛОГОВАЦ
БОГНАР

6. априла, у 11 сати,
даћемо помен на Новом гробљу у Панчеву.

Три месеца тугујемо за
сестром и тетком Радом.
Незаборав је вечан.

Брат ЛАДИСЛАВ
с породицом

Твоји најмилији

ВАСА, ГИЛА, ЈЕЛЕНА
и МАРИНА

(49/275527)

(36/275495)

(24/275457)

БИЉАНА
МАРКОВИЋ
1956–2019.
Недостајеш...
Твоја деца
(75/275581)

МИЛЕНА
БАЊЕВИЋ

ПРЕДРАГ ВАСИЋ ПЕЂА

2017–2019.
Много је лепих успомена за памћење.
(7/475420) Њени најмилији

Волимо те као да си са нама и никада неће бити другачије.
Заувек твоји: чича, нина и браћа
(44/275510)
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УГОСТИТЕЉСКИ ОБЈЕКТИ ИЗ ОСАМДЕСЕТИХ ГОДИНА КОЈИ ТРАЈУ

ЖИВИ МУЗЕЈИ ГРАДСКЕ БОЕМИЈЕ
Многи сведоци старих добрих
времена куну се у осамдесете
године прошлог века. Кажу,
било је то истинско златно доба опточено дружењем, смехом, анегдотама, занимљивим
причама...
Све то догађало се у кафанама и другим угоститељским
објектима, као „епицентрима”
друштвеног живота и стециштима широкоумних душа. Неки их зову и боемима.
Од бројних локала насталих
у то време, тек њих четири-пет
положило је испит времена и
задржало довољно те позлаћене патине, па и дан-данас, у готово неизмењеном амбијенту,
привлаче људе разних фела.
Панчево је осамдесетих година прошлог века, попут целе
земље, доживљавало духовни
преображај. То
се очитовало на
различите начине, а је дан од
њих тицао се и
уго сти тељ ства.
Наиме, дотад неприкосновеним
бифеима и кафа на ма
све
озбиљније конкурисале су „белосветске новотарије” – кафићи и пицерије.
Притом, у та
за мно ге још
увек срећна „самоуправна” времена, паралелно
с дру штве ним
објектима (попут
„Сло бо ди них”
кафана), за егзистенцију су почели да се боре
и самостални приватни предузетници. Већина локала није
била тако успешна и тек неколико њих имало је довољно
енергије да на дужи рок привуче бројне љубитеље боемског
живота. То их је, заједно с личном харизмом, поштењем и
професионалношћу власника,
вероватно и одржало до дана
данашњег. И у готово неизмењеном облику, иако многи сматрају да у тој бранши треба нешто (ентеријер, пре свега) стално мењати.

„Цанцара” и „Монструм”
Један од првих кафића, поред
чувеног „Купеа” (о којем је већ
више пута писано), отворен је
1981. године. Реч је о локалу у
Улици војводе Петра Бојовића, у власништву Александра
Стојановића, који га је првобитно назвао „Кактус”. Међутим, чаршија га је прекрстила
по газдином надимку – Цанцара, а занимљиво је да ни он
не зна одакле му.
– Локал практично није мењао изглед, иако је удвостручен. Ентеријер је урађен по оновременим назорима, јер се тада са затамњене дрвенарије
прелазило на белину и мермер.

На самом почетку биле су велике гужве; стајало се на улицама, да би с временом долазило до смиривања, па је већ
дуго ово једно мирно место.
Некада је неупоредиво више
конзумиран алкохол, нарочито „Баделов” коњак и „шток”,
док се сада махом на кафи окупља стандардних четрдесетак,
углавном, „безалкохолика”. Бистри се свакодневица; има размена мишљења, па и жестоких,
али без последица. Гледа се и
спорт, пре свега Лига шампиона, Ноле и, наравно, „вечити
дерби”, иако не тако острашћено као некад. Интересантно је
да овамо навраћају и многи који су отишли трбухом за крухом, како би се подсетили старих времена, а однедавно нам
долазе и неке младе екипе –
каже Цанцара.

с тим да га од пре седамнаест
година држи Зоран Шупица,
звани Шуја.
– Овде се махом скупљају
људи у позним годинама, али
све више долазе и њихова деца, која нам регенеришу старосни просек. Реч је о неколико стотина редовних гостију,
који преко дана кафенишу, а
увече иде и алкохол. Ујутро је
тихо, а како дан одмиче, бива
све гласније. Нарочито када је
вечити дерби, па се ово претвори у дом спортова – истиче
Шуја.
А гостима је све овде потаман. Рецимо, Јелена већ десетак година ту свакодневно
ужива у продуженој „лаваци”
с млеком и пеном, а поред
осталог, може свашта да научи, па је пре неки дан пажљиво саслушала причу о кали-

Шуја успешно води „Монструм” последњих 17 година
Један од најредовнијих гостију је Соса, успешан ватерполо тренер, који овамо долази због пријатеља, као и зато
што је најбоља
ка фа у гра ду,
премда је, како
каже, „најјефтини ја, али вла сник зна добро
да је смик са”.
Спортски новинар Миљуш додаје како у „Цанцари” увек „можеш да нађе неког с ким ћеш да
седнеш”, а притом истиче да је
вла сник до бар
кувар, па се нешто и необавезно замези; буде
и одличног пасуља и сармица
од зеља.
На раскрсници, дијагонално
одатле, налази се
„Монструм”, који је настао 1984. године и назив добио, такође, по надимку
тадашњег власника Миће Марина. Ни овај локал није битније мењао унутрашњи изглед,

барским пиштољима. И Јовану овде све прија – од друштва до ’ладовине, кафе и вина (кад прими плату), а попут

видели ко вам је
тре нер?! Са ва
Крава?!”

„Двојка” и
„Кордун”
Међу првим пицеријама, не само у овом граду,
била је „Двојка”.
Име је у августу
1982. године доби ла по бро ју
дре са про сла вљеног рукометаша Љубе Покрај ца. Ло кал
већ дуже време
води његова удови ца Ду шан ка.
– У Пан че во
смо дошли зато
што је мој муж
прешао у „Динамо”. У то време
није било много
локала ни за изнајмљивање, па
смо једва нашли и овај, некад
фризерски салон. Иако има свега четрдесет квадрата, одувек
смо волели таква ушушкана
места. Поред пријатеља из круга спорта, касније су почели да
нам навраћају и средњошколци, јер овде нико није могао да
их „нахвата”. Било је тада и
много живље, али смо с годинама смиривали атмосферу,
мало скратили шанк, па нам је
долазило све више људи жељних интиме. Од старта смо кренули с пицеријом и јеловник
је само обогаћиван, а специјалитет нам је пица с дагњама.
Сама их спремам, заједно с дугогодишњом куварицом Цецом
– наводи Душанка.
И ћерка Лана јој је помагала, па и данас понекад „утрчи”. Присећа се како се овде
родило много веза и бракова,
па и разних љубавних комбинација, а посебна атракција
био је конобар Пеца, у чијој

Цанцара окупља широк круг пријатеља
познатији као Микша. На почетку су била само три стола у
првој (приземној) просторији,
а у подруму су се налазиле ништа већа сала за ручавање и
кухиња. Иако је кафана одувек била чувена по гурманлуцима попут телеће главе и коленица, главни симболи су јој
као и увек људи, у овом случају исконски поштоваоци сада
већ легендарног шанка од инокса. За њим и око њега у спонтаној режији одигравале су се
бурлеске, кабареи, филозофске
расправе...
– Тешко је побројати све те
упечатљиве посетиоце – од сада покојних доктора Паталова
и Дашића, преко Бикара, Саве
и Кртоле, па до данас редовних: Богавца, Бобана, Деспинића, Слобе... Ту су још увек
витални Јоцић или афористичар Зоран, који је, поред осталог, за ову прилику осмислио
и „шанкоризме”. За њега је везана и једна од бројних анег-

дота. Наиме, велики шаљивџија Бора Дрчалић једне ноћи
иницирао је формирање „владе у кафани”. Себи је доделио
мандат премијера, Паталова и
Зорана поставио за министре
здравства и културе, док је Јоца Дилер био, подразумева се,
задужен за финансије. И свако
је излазио за говорницу, то јест
пењао се на столицу, да представи свој програм. Други пут
је, рецимо, једна „загрејана”
екипа приредила зврчку једном редовном госту, којем је
тог дана главна обавеза била
да жени донесе картон јаја.
Чувши то, неко из „веселог”
друштва мазнуо му је кључеве
од кола, купио тек излегле пилиће, поразбијао јаја и убацио
их унутра. Кад је стигао кући,
онако „набарен”, несрећни човек је помислио да халуцинира – присећа се Микша.
Нема сумње, док буде људи,
би ће и ова квих ка фа на. И
обратно...

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.

Лепа

„Двојка” изнедрила многе љубави

многих тешко је поднео када
је летос кафић извесно време
био затворен.
Чест посетилац је и Милан,
блуз музичар, који бар двапут
дневно сврати на
крат ку ка фу с
млеком. С њим
за столом затекли смо и два
професионална
возача – Душан
због природе посла до ла зи не што ређе, као и
ње гов ко ле га
Дра ги ша, ко ји
вози шлепер по
источној Европи,
па су им те ме
овог пута биле о
Румунији и Тирани. Свима њима заједничко је
спортско „вечито” препуцавање,
па у том ду ху
Милан „гробарима” одмах баца
Микша је сведок бројних урнебесних анегдота у „Кордуну” коску: „Је л’ сте

смени је владала општа туча
девојака, јер је био права шмекерица и пљунути Здравко Чолић. Од све те еуфорије на
крају је оженио колегиницу,
то јест конобарицу, с којом
има четворо деце.
У ову причу увукао се и један наизглед „уљез”. Иако кафана у правом смислу речи,
„Кордун” и те како испуњава
услове да се нађе у овом друштву – настао је 14. јануара
1982. године, све то време држи га иста породица, није мењао чувени „ламперијски” ентеријер (иако је и он прошириван) и место је митског дружења и урнебесних анегдота.
Отворио га је врсни угоститељ старог кова – Никола Витас, Кор ду наш по ре клом, а
успешно наследио син Милан,

Страну припремио

Јордан
Филиповић

Женка птичара, средњих година,
пронађена је у Улици браће Јовановић и већ на први поглед види се
да је реч о кућном псу који се лепо
понаша у друштву људи и других
паса.
Лепа је вероватно шмугнула некоме или током лова или због неког другог разлога, а како није чипована, немогуће је доћи до власника.
Уколико је неко тражи, препознаје или жели да је удоми, може
је пронаћи у градском прихватилишту у Власинској 1 или позвати телефон 352-148.

Жуки
Овај млади господин ликом подсећа на стафорда или неку сличну расу. Пронађен је како се мува
око једне школе у центру града,
без чипа, огрлице или неке друге
ознаке.
Жуки је доброг здравственог стања; миран је и дружељубив, па
тражи старог власника, ако га је
изгубио, или неког новог уколико
га је претходни намерно избацио
на улицу.
И овај пас се привремено налази у градском прихватилишту у Панчеву.

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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ЗАПАЖЕН УСПЕХ НАШЕ СТОНОТЕНИСЕРКЕ

С РУКОМЕТНИХ ТЕРЕНА

ЈЕЛЕНА НАЈБОЉА У СРБИЈИ

ПОЧЕЛЕ БИТКЕ ЗА ТИТУЛУ

Тринаестогодишња Јелена
Стефановић, чланица Стоноте ни ског клу ба Пан че во,
постигла је велики успех на
Првенству Србије у стоном
тенису у категорији млађих
кадеткиња.
У кон ку рен ци ји па ро ва,
заједно са Саром Радак из
СТК-а Челарево, Јелена је постала првакиња Србије, а у
појединачном надметању окитила се бронзаним одличјем.
На ранг-листи Стонотениског савеза Србије Јелена Стефановић сада заузима друго
место, иза Саре Радак.
Успех на државном првенству дошао је после веома
успешне сезоне у којој је наша суграђанка на свим турнирима постизала запажене
резултате. Јелена је ученица
шестог разреда ОШ „Стевица
Јовановић” у Панчеву и одличан је ђак.

Динамо у среду
гостовао у Новом Саду
У недељу долази
Железничар
Спуштена је завеса на још један шампионат у Суперлиги за
рукометаше. Одигране су двадесет две утакмице, у којима
се дванаест тимова жестоко борило за сваки бод. Без икакве
дилеме, овогодишњу сезону у
Србији обележио је панчевачки Динамо. Жуто-црна чета,
предвођена главним стратегом
Иваном Петковићем, остварила је резултат за спортске анале. За историју!
Бранко Радановић и његови
саиграчи тријумфовали су чак
двадесет пута, а претрпели су
само два пораза. Постигли су
највише голова у елити (684),
а сјајном игром у одбрани до-

Али искушењима није крај,
напротив. „Жуто-црни” су у пакленом ритму утакмица. У последњих седам дана чак три
пута су одмеравали снаге са
својим ривалима.
Најпре су у среду, 27. марта,
путовали на Косово, где су у

принели су да се мрежа њиховог гола затресе најмање пута
(547). Поред свих ових бројки,
треба додати још један податак. Панчевцима је успело оно
што није ниједном тиму раније – у првих деветнаест утакмица остварили су исто толико победа. Скор за свако поштовање. А уз све то, Динамо
је недавно играо и у финалу
Купа Србије.

Зубином Потоку савладали Мокру гору с 31:30, а онда су минуле суботе у дворани СЦ-а
„Вождовац” на Бањици играли
с Партизаном.
Повреде су десетковале жуто-црни тим, своје је учинио и
далек пут на Косово, али и поред тога Динамо је већим делом утакмице био тим који доминира. Иако утакмица на Бањици није имала резултатски

Химна „Боже правде” у Зубином Потоку

БАДМИНТОН У КАЧАРЕВУ

РЕКОРДАН БРОЈ УЧЕСНИКА
У хали у Качареву у недељу,
31. марта, одржан је државни турнир у бадминтону, који је био рекордно посећен,
у организацији БК-а Динамо и БСС-а. Учествовала су
чак 102 такмичара из 12 српских клубова, а турнир синглова обележили су играчи
Змајева из Крушевца освојивши титуле у овом елитном рангу.
– Организација турнира у
Ка ча ре ву би ла је од ли чан
потез. Желео бих да захвалим представницима Града
Панчева, Спортског савеза
Панчева и МЗ Качарево, без
чије помоћи не бисмо успели да урадимо овако велики

по сао. Та ко ђе, за хва љу јем
свим клубовима, Бадминтон
савезу Србије, а посебну захвалност дугујемо волонтерима, члановима и пријатељима БК-а Динамо, који су
изнели велики терет око организације – рекао је први
чо век БК-а Ди на мо Го ран
Јелесијевић.
Такмичари из Панчева били су успешни на Ц-турниру
парова. У женској конкуренцији бронзану медаљу су освојиле Јасмина Милошевић и
Маја Сердар (Динамо), а у
надметању мешовитих парова бронзу су зарадили Миона
Филиповић и Петар Радонић
(БК Панчево).

значај, јер су оба тима и пре
ње обезбедила учешће у плејофу, Партизан је успео да стигне велику предност Динама с
полувремена (14:18) и да на
крају победи с 33:32.
У разигравање за титулу првака Србије тим из нашег града ушао је са челне позиције.
Друго место је припало шабачкој Металопластици, треће Новом Пазару, а четврто
Партизану. Овим екипама, из
СЕХА лиге, придружили су се
новосадска Војводина и нишки Железничар, па ће тих
„шест величанствених” одлучивати о новом шампиону Србије у рукомету.
Плеј-оф је стартовао у среду, 3. априла, а вољом жреба
Динамо је већ у првом колу
био на нај ве ћем ис ку ше њу.
Иван Петковић и његова екипа гостовали су у Новом Саду,
где су се „сударили” с главним
фаворитом за освајање титуле,
вишеструким узастопним шампионом Србије.
– И даље имамо много проблема с повредама играча, али
мислим да је наш здравствени
билтен за нијансу бољи. Вучковић је почео да тренира, али
Радановић и даље има проблем, јер му је пукао лист на
нози. Поред тога, и Буњевчевић је обновио повреду руке.
Али нема времена за кукање.

Шта је – ту је. Пред нама су
највећа искушења и сигуран
сам да ће момци дати све од
себе да и у плеј-офу буду на
висини задатка – рекао је у телефонском разговору тренер
Динама Иван Петковић.
Већ у недељу, 7. априла, „жуто-црни” ће имати још један
велики дерби. У Халу спортова
на Стрелишту долази Железничар из Ниша. Биће то још један прави рукометни спектакл,
а подршка с трибина ће момцима Динама много значити у
дуелу с великим ривалом.
У Супер Б лиги за рукометашице одиграно је 16. коло. Иако су претрпеле пораз на свом
терену, девојке ЖРК-а Панчево и даље заузимају четврто
место на табели.
Светлана Ничевски и њене
другарице угостиле су Раднички из Крагујевца, који је у овом
тренутку показао да је бољи
тим, па је заслужено победио
са 29:21.
Најефикаснија у тиму домаћих била је Ивана Цветиновић,
с пет погодака, а пажњу на себе скренула је и млада Тијана
Симић, која је четири пута успела да савлада голмана Крагујевчанки.
Девојке које предводи тренер Марко Крстић наредног
викенда иду у Прокупље на
мегдан с Топличанином.

– Турнир је протекао у фер и
спортској борби, а квалитет
приказаног каратеа био је на
високом нивоу. Ово такмичење су подржали Град Панчево
и Спортски савез нашег града
и мислим да је оправдао статус манифестације од посебног значаја за Панчево. У име

организационог одбора захваљујем свима на подршци – рекао је Тихомир Макитан, први
човек КК-а Младост.
Такмичарке домаћег клуба
освојиле су прва места у екипним мечевима у конкуренцији
кадеткиња и пионирки, и у катама и у борбама.

Митровици, Алекса Живанов,
млађи јуниор, освојио је сребро у бацању копља. Копље од

700 грама бацио је 51 м. У бацању диска заузео је пето место, с хицем од 36,36 метара.

ТУРНИР У ОРГАНИЗАЦИЈИ КК-а МЛАДОСТ

НАСТАВЉЕНА ЛЕПА ТРАДИЦИЈА

МЕЂУНАРОДНИ МИТИНГ – САРАЈЕВУ
С ЉУБАВЉУ

ПЛИВАЧИ НА ВИСИНИ ЗАДАТКА
На великом међународном
митингу „Сарајеву с љубављу”,
одржаном прошлог викенда
у главном граду БиХ, учествовали су пливачи и пливачице
из тридесет једног клуба из:
Турске, Катара, Црне Горе,
Хрватске, Србије и БиХ. ПК
Динамо су представљали: Ања
Цревар, Мартин Ћирковић,
Марта и Даница Константинов, Срна Милутиновић, Виктор Нађ, Јана Обрадовић и
Андреа Пољак.
Пливачи Динама су на овом
митингу освојили чак петнаест медаља.
Ања Цревар је тријумфовала у тркама на 100 м делфин и 200 и 400 м мешовито. Срна Милутиновић је победила на 50 и 100 м краул и
50 м делфин, а Андреа Пољак на 50 м леђно.
Сребром се окитила Јана
Обрадовић на 100 м прсно,

Стране припремио

Александар
Живковић

Традиционалан, двадесети међународни карате турнир „Младост 2019” одржан је 31. марта
у Хали спортова на Стрелишту.
Надметали су се борци из 35
клубова из Румуније, Хрватске,
Босне и Херцеговине и Србије,
а поред домаћег КК-а Младост,
боје нашег града бранили су и
такмичари Динама.
Турнир је организован на високом нивоу, а квалитет каратеа
био је веома добар. Службена
лица из КК-а Младост и Карате
федерације Србије одлично су
обавила свој посао. Такмичење
су подржали локална заједница
и Спортски савез Панчево.
Према броју освојених златних медаља, најуспешнији је
био Карате клуб Младост (17),
али је по одлуци организационог одбора био ван конкурен-

ције за доделу пехара, тако да
је победнички пехар за најуспешнију екипу припао КК-у
Фронт из Старе Пазове, друго
место је освојио КК Каизен из
Темишвара, а треће КК Пантер 2011 из Будисаве.
Најуспешнији такмичари из
панчевачких клубова били су:
Тара Ђурђевић, Сара Жунић,
Наталија Гавриловић, Оливер
Ширка, Лара Печеница, Миљана Тодоровић, Анђелина и Анастасија Јаредић, Миљана Романов, Никола Јаворац, Никола
Арсенијевић, Марио Димитрије, Милош Милутиновић, Милица Драгичевић, Ирена Николић, Александар Здешић, Маша Бирка, Филип Вујиновић,
Хаћик Гићунц, Дамјан Стојановић, Сања Маленов, Емануела
Живановић и Валентина Лауш.

СА АТЛЕТСКЕ СТАЗЕ

КРОС ВОЈВОДИНЕ

а брон зе су за слу жи ли:
Мартин Ћир ко вић (200 м
прсно), Срна Милутиновић
(100 м делфин), Виктор Нађ
(50 и 100 м леђ но), Ја на
Обрадовић (50 и 200 м прсно) и Андреа Пољак (100 м
леђно).

Крос Војводине за све узрасне
категорије одржан је прошлог
викенда у Зрењанину. На такмичењу које је окупило готово
све клубове из наше покрајине, атлетичари Динама имали
су запажене резултате.
У трци млађих пионира на
1.500 м тријумфовао је Данило
Булатовић, а шампионка Војводине на 3.000 м постала је и
сениорка Александра Маринков. Марко Миловановић је у
узбудљивом финишу освојио
бронзу у надметању сениора.

Боје Динама бранили су и:
Александра Марковић, Милош
Гашовић, Андреја Божанић и
Тамара Блануша.
Такође у Зрењанину, на такмичењу атлетских школа, тријумфовала је Миљана Тодоровић, а за Динамо су трчали и:
Даница Војводић, Јана Грујић,
Лара Јовановић, Дуња Бакић,
Огњен Крстић и Милош Стјепановић.
На Зимском првенству Србије у бацачким дисциплинама, које је одржано у Сремској
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ВЕСТ ПО ВЕСТ

НАДМЕТАЊЕ НАЈБОЉИХ КАРАТИСТА НА СТАРОМ КОНТИНЕНТУ

САЊА НАЈБРЖА

БИТЕВИЋ ВИЦЕШАМПИОН ЕВРОПЕ

На Првенству Војводине у кросу, одржаном прошлог викенда, сјајне резултате остварили
су и чланови Атлетског клуба
Тамиш, које је предводио тренер Зоран Коцић.

У трци пионирки до четрнаест година на дистанци од
1.000 м још једну убедљиву
победу остварила је сјајна Сања Марић. Код пионира, на
деоници од 1.500 м, сребрно
одличје припало је Стефану
Марићу. Успех тог талентованог момка још више добија на
значају ако се зна да је наступио уз посебну дозволу АСВа, јер је две године млађи од
својих ривала.

У МОДИ ЈЕ
ГИМНАСТИКА

Државно првенство у ритмичкој гимнастици, у Ц групним
вежбама, одржано је прошлог
викенда.
Учествовала су чак 22 клуба из целе земље, што је још
један показатељ да се гимнасти ка по но во ши ри и да
постаје све популарнија међу
девојчицама.
Наше младе суграђанке, чланице секције ГД-а Палилула,
радиле су вежбе са својим омиљеним реквизитом – обручем,
у чему су добиле највећу оцену у целој категорији, па су се
ку ћама вра ти ле са злат ним
медаљама.

У ВОЈВОЂАНСКОМ
ВРХУ
Екипа савеза за спорт и рекреацију инвалида Панчево освојила је друго место на Првенству Војводине у пикаду, које
је одржано у Кули. Тим су чинили: Миланка Ристић, Милена Младеновић, Јулишка Давид, Милош Маревић и Чедомир Стојановић.

Још један велики
успех нашег
суграђанина
Пет победа на путу
до сребра
Спуштена је завеса на педесет
четврто Европско сениорско
првенство у каратеу, које је ове
године одржано у шпанском
граду Гвадалахари. У изузетно
јакој конкуренцији најбољих
бораца с целог Старог континента национални тим наше
земље постигао је изванредан
успех освојивши три медаље.
Велики допринос у остваривању оваквог успеха имао је и
Карате клуб Динамо, а за то су
најзаслужнији такмичар Слободан Битевић и тренер Предраг Стојадинов.
Иако је два месеца тренирао
под посебним режимом због
прелома шаке, Слободан Битевић је направио прави подвиг освајањем сребрне медаље
у категорији преко 84 кг.
На путу до финала Битевић
је остварио пет изузетних победа, и то над ривалима из Чешке, Аустрије, Норвешке, Хр-

ватске и Грузије. Посебно су
били тешки мечеви у четвртфиналу против хрватског борца Квесића, као и у полуфиналу против некадашњег светског
шам пи о на Гру зиј ца Го ги те.

ПОКРАЈИНСКИ ШАМПИОНАТ У РВАЊУ

НОВИ ТРОФЕЈИ ЗА ДИНАМО
Млади такмичари Рвачког клуба Динамо настављају да нижу
успехе и освајају медаље.
Прошлог викенда у Зрењанину је одржано Првенство Војводине за старије пионире, за
дечаке до петнаест година, на
којем се Рвачки клуб Динамо
пред ста вио са пет чла но ва.
Остварен је још један сјајан резултат, јер су у Панчево стигле
четири медаље.

увек нема ни тринаест година
и да је на овом такмичењу наступио са специјалном дозволом лекара и уз пристанак родитеља. Сребрну медаљу је освојио Вељко Вујновић, а бронзом
се окитио његов брат близанац
Михајло.
Одличан је био и Стефан Тодосијевић, који се такмичио у
категорији до 44 кг. Он је зарадио вицешампионску титу-

Ипак, наш суграђанин је одлично радио и тако се пласирао у своје четврто финале на
европским шампионатима, у
коме је поражен од Немца Хорна, актуелног првака света, али

и тренутно најбољег борца на
светској ранг-листи за поменуту категорију.
Ово је изванредан резултат
Битевића, поготову ако се знају околности у којима је тренирао после прелома шаке.
Презадовољан наступом свог
ученика био је и тренер Предраг Стојадинов.
Слободан Битевић први пут
није био члан нашег репрезентативног тима који се надметао у екипној конкуренцији,
управо због жеље селектора и
тренера да га сачувају за појединачно финале. И поред тога, подмлађена екипа Србије
остварила је прави подвиг освајањем сребрне медаље. Наша
репрезентација је тријумфовала над Мађарском, Аустријом
и Шпанијом, али је поклекла у
финалу, у којем ју је савладала искуснија репрезентација
Турске.
Управо окончано Европско
првенство у Гвадалахари најбољи је знак да љубитељи спорта у Србији од својих каратиста могу много да очекују и на
Олимпијским играма у Токију
наредне године.

ТРОФЕЈ БЕОГРАДА

ОДЛИЧЈА ЗА ЏУДИСТЕ

СПОРТСКИ
ВОДИЧ

Овог викенда
Рукомет
СУПЕРЛИГА
Панчево: ДИНАМО–ЖЕЛЕЗНИЧАР
недеља, 18 сати
СУПЕР Б ЛИГА
жене
Прокупље: ТОПЛИЧАНИН–ПАНЧЕВО
ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
жене
Долово: ДОЛОВО–СПАРТАК
субота, 14.30
мушкарци
Јабука: ЈАБУКА–РАДНИЧКИ
петак, 18 сати
Долово: ДОЛОВО–ХЕРЦЕГОВИНА
субота, 17 сати
ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене
Јабука: ЈАБУКА–СЕНТА
субота, 19 сати

Кошарка
ПРВА РЕГИОНАЛНА ЛИГА
Панчево: КРИС КРОС – АКАДЕМИК
субота, 19.30, ОШ „Јован Јовановић Змај”
ДРУГА РЕГИОНАЛНА ЛИГА
Д. Товарник: ПИНК–ДИНАМО
Панчево: ОПОВО – С. ПАЗОВА
субота, 17.30, ОШ „Јован Јовановић Змај”

Одбојка
ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене
Нови Сад: НОВИ САД – ОДБОЈКА 013

Фудбал
СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Панчево: ДИНАМО 1945 – Ц. ЗВЕЗДА
субота, 16 сати
Зрењанин: РАДНИЧКИ–ЖЕЛЕЗНИЧАР
ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Крајишник: КРАЈИНА–МЛАДОСТ
ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Б. Н. Село: СЛОГА–БОРАЦ
Избиште: ПОЛЕТ – ЈЕДИНСТВО (К)
Павлиш: Ц. ЗВЕЗДА – ЈУГОСЛАВИЈА

Прошлонедељни
резултати
Рукомет

На ме ђу на род ном тур ни ру
„Трофеј Београда” надметали
су се и џудисти качаревачког
Јединства.
Златне медаље су освојили
Андријана Кртенић, Кристијан
Лехни, Илија Анђеловић и Немања Нишић. Сребром су се
окитили Јана Пејновић, Мили-

ца Пешић и Петар Новаковић,
док је Андреа Ђаковић заслужила бронзу.
Запажене резултате остварили су и џудисти Панчева.
Сребром се окитила Нина
Албијанић, а бронзе су зарадили Вук Вељковић и Сара
Ђурђев

СУПЕРЛИГА
Београд: ПАРТИЗАН–ДИНАМО
Нови Сад: ВОЈВОДИНА–ДИНАМО

33:32
24:19

СУПЕР Б ЛИГА
жене
Панчево: ПАНЧЕВО–РАДНИЧКИ

21:29

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
жене
Црвенка: ЛАКИ–ДОЛОВО
мушкарци
Апатин: АПАТИН–ЈАБУКА
Сивац: СИВАЦ–ДОЛОВО

30:23
21:28
44:22

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене
Зрењанин: ГРАДНУЛИЦА–ЈАБУКА
22:28
мушкарци
Панчево: ОРК ПАНЧЕВО – ПРИГРЕВИЦА 29:24

Кошарка

У ПОНЕДЕЉАК, 8. АПРИЛА
У конкуренцији рвача до 52
кг најсјајније одличје заслужио
је Стефан Тодосијевић. Овај
успех још више добија на значају ако се зна да Стефан још

лу, а у финалу је изгубио од
две године старијег репрезентативца наше земље.
Рваче Динама је предводио
тренер Миливоје Тодосијевић.

ФУТСАЛ У ХАЛИ
У петом колу плеј-офа Војвођанске лиге у футсалу КМФ
Динамо ће на свом терену одмерити снаге са Пчињом из

Каравукова. Утакмица ће бити
одиграна у понедељак, 8. априла, у Хали спортова на Стрелишту, од 20.30.

НОВО У НАШЕМ ГРАДУ, ОД 1. МАРТА

ПРВА РЕГИОНАЛНА ЛИГА
Србобран: АКАДЕМИК – КРИС КРОС
ДРУГА РЕГИОНАЛНА ЛИГА
Панчево: МЛАДОСТ–ОПОВО
Панчево: ДИНАМО–ЈАДРАН
Качарево: ЈЕДИНСТВО – РУ КОШ

69:108
77:58
73:74
84:74

Одбојка
ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене
Панчево: ОДБОЈКА 013 – ПАРТИЗАН

0:3

Фудбал

ОР ДИНАЦИЈА ЗА СПОРТСКУ МЕДИЦИНУ
„ПАНЧЕ ВАЦ СПОРТ”

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Панчево: ДИНАМО 194 – ХАЈДУК
Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР–КАБЕЛ
Суботица: БАЧКА 1901 – ДИНАМО 1945
Беочин: ЦЕМЕНТ–ЖЕЛЕЗНИЧАР

2:0
0:1
0:1
2:1

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Омољица: МЛАДОСТ – КИКИНДА 1909

2:1

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Иваново: СТРЕЛА – ЈЕДИНСТВО (В)
Јабука: ЈУГОСЛАВИЈА–ВОЈВОДИНА
Качарево: ЈЕДИНСТВО – Ц. ЗВЕЗДА
Старчево: БОРАЦ–ПОЛЕТ
Гај: ПАРТИЗАН–СЛОГА

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

ШАХОВСКИ КУТАК

Riše

У појединачном надметању
Милена Младеновић се такође окитила сребром.
Вицешампиони Војводине постали су и куглаши на такмичењу у Новом Саду. Екипа из
нашег града наступила је у саставу: Божидар Ардалић, Здравко Андријевски, Јано Томаш и
Братиславка Гајић, која је и у
по је ди нач ној кон ку рен ци ји
освојила сребрно одличје.

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.

A

B

C

D

E

F

G

H

Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Дб1)
Избор Р. Радојевић

ИЗМЕЂУ ДВА ГОЛА

„БРЗИ ВОЗ” СРУШИО ЛИДЕРА

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Велика победа
Динама 1945
Судије из Суботице
ојадиле „дизелку”
Викенд за нама, бар када је спорт у
Панчеву у питању, протекао је у знаку
најважније споредне ствари на свету. У
Српској лиги група „Војводина” на програму су биле утакмице 21. кола, а у нашем граду су гостовали водећи тимови
– Динамо 1945 угостио је лидера из Куле, док је Железничар на свом терену
играо против другопласираног Кабела
из Новог Сада.
Пред великим бројем гледалаца на
Градском стадиону у Панчеву момци
које предводи тренер Душан Ђокић можда су и променили даљи ток шампионата у трећем рангу. „Брзи воз” се није
уплашио тима из Куле, напротив, приказао је једну од најбољих игара у последње време, а нарочито у другом полувремену: Динамо 1945 – Хајдук 2:0.
Панчевци су од самог почетка утакмице заиграли храбро, с великом жељом да лидеру нанесу други пораз у

Слобода

Александар Јавор савладао голмана Куљана за велику победу свог тима од 2:0.
– Знали смо да нам у госте долази
озбиљан противник. Хајдук је спреман
за виши ранг. Меч је одлучила једна
грешка, а управо су сви чекали на њу.
Овог пу та ми смо би ли срећ ни ји.
Честитам момцима на пожртвовању и
борбености. Сви против првака играју

најбоље што могу, па смо тако и ми деловали. Задовољан сам и суђењем и мислим да је публика могла да ужива. Квалитет ове утакмице био је прволигашки
– рекао је на конференцији за новинаре
тренер Динама 1945 Душан Ђокић.
У среду, када је овај број „Панчевца” већ био закључен, „брзи воз” је гостовао у Суботици, где је одмерио снагу с Бачком 1901, а наредног викенда
поново игра пред својим навијачима.
На Градски стадион долази Црвена
звезда из Новог Сада, која се грчевито

шампионату. Било је прилика за погодак на обе стране терена, али су голмани обају тимова били на висини задатка.
Друго полувреме донело је још снажнији „брзи воз”. Момци тренера Ђокића су полако али сигурно „млели”
лидера, а награда за изузетну борбеност
и пожртвовање стигла је у 85. минуту,
када је Саша Теофанов довео свој тим у
вођство. Уследило је велико славље на
терену и на трибинама, а онда је, у послед њим тре ну ци ма утак ми це, и

бори за опстанак у српсколигашком
друштву.
Већ у недељу, 31. марта, љубитељи
фудбала у нашем граду и околини имали су прилику да присуствују још једном дербију. На СЦ-у „Младост” састали су се петопласирани домаћи тим и
другопласирана екипа из Новог Сада.
Нажалост, најзапаженији актер овог меча био је главни судија Немања Ћирић
из Суботице, који је заједно са својим
помоћницима умногоме утицао на коначан резултат: Железничар–Кабел 0:1.
Делиоци фудбалске (не)правде су од
самог почетка утакмице „сецкали” игру,
судили непостојеће фаулове, поклањали корнере, делили жуте картоне за најмањи контакт... Наравно, све на штету
панчевачке „дизелке”.
Момци које предводи тренер Горан
Мрђа покушали су да се надигравају и
у таквом односу снага на терену храбро
су се супротставили и фавориту из Новог Сада и судијама, а мало им је недостајало да и у овом мечу остану непоражени. После вођства гостију у финишу
меча, чему је такође претходила сумњива ситуација, Железничару није досуђен ни очигледан једанаестерац...
Ова утакмица је само још један у низу доказа због чега се српски фудбал
налази у великом муљу и зашто је све
мање гледалаца на трибинама стадиона широм земље... Железничар је из
овог пораза изашао чистог образа, а
Кабел је после победе преузео трон у
Српској лиги група „Војводина”.
„Дизелка” је у среду, 3. априла, гостовала у Беочину, где је одмерила снаге
с домаћим Цементом, а идућег викенда путује у Зрењанин на мегдан с
Радничким.
А. Живковић

Слобода није божје сјеме па да ти га нетко да.
Слобода није захвалница прочитана абецедним редом.
Слобода није крилатица рекламног паноа.
Она је конструктивна критика постојећег стања.
Слобода је жена (узми је).
Слобода није подметање идеолошки било какве форме.
Слобода није једноставан домаћи задатак.
Она је свјесна склада и несклада несавршених људи.
Слобода те чека (узми је).

Пољска у моме срцу
Гдањск осамдесете, кад је јесен рекла не.
Гдањск осамдесете, држали смо палчеве.
Рудари, студенти, бродоградилиште сви ми.
Гдањск осамдесете узавреле творнице.
Двапут се не шаљу тенкови на раднике. Нису се усудили
побиједили смо сви ми.
Пољска у моме срцу, у моме срцу мазурка. Пољска није
никад дала квислинга.
Сваки дан полонеза звони на мојим вратима.

ФИНАЛЕ КУПА СРБИЈЕ У СТРЕЉАШТВУ

ЦЕЛА СРБИЈА У ПАНЧЕВУ
Панчево је прошлог викенда угостило
стотинак стрелаца из 22 клуба из целе
Србије, који су учествовали у финалу
Купа Србије по Б-програму. Ово престижно такмичење, које се одвијало на
ваздушном стрелишту са 22 места, веома успешно је организовала Стрељачка
дружина „Панчево 1813” у својој згради у Улици Боре Станковића 2.
Наступило је по десет најбољих младих такмичара у десет категорија, и то
пионири и пионирке у гађању из серијске ваздушне пушке, а кадети, кадеткиње, млађи јуниори и млађе јуниорке у
гађању из стандардне ваздушне пушке
и пиштоља.
Најмлађи такмичари су гађали у папирне, класичне мете, док су кадети и
јуниори пуцали у двадесет електронских мета, које је за ову прилику поставио Стрељачки савез Србије.

Такмичење је протекло у најбољем
реду, о свим детаљима рачуна је водило
чак шест панчевачких судија и добро
организована техничка екипа, а све под
контролом техничког делегата ССС-а
Синише Вељковића.

Стрељачка дружина „Панчево 1813”
је, поред највише оцене за организацију, имала много успеха и у такмичарском делу.
Алекса Ракоњац је освојио златну медаљу у категорији пионира, с високим
резултатом од 188 кругова, а његова
млађа сестра Ива заузела је шесто место, са 178 кругова. Алекса се надметао
и у конкуренцији кадета, али није успео да се домогне трофеја.
У гађању из стандардног ваздушног
пиштоља наступила су два панчевачка
стрелца, које је предводио тренер Бранислав Парезановић. Велимир Нинковић је заузео шесто, а Михајло Слијепчевић десето место у конкуренцији кадета.
Већ наредног викенда чланови СД-а
„Панчево 1813” учествоваће на Првенству Србије, које ће бити одржано у хали
Црвене звезде у Београду.
А. Ж.

Равно до дна
Сто педесет ружа и дјелић твог сна марширало је синоћ без
престанка. Дао сам свој најбољи град.
Падали су уз пут ознојени шампиони угашених погледа.
Долазим ти као фантом слободе и зато покажи што знаш.
Долазим ти као фантом слободе да те водим – равно до дна.
Лоше прикривена жеља, далеки циљ.
Рутинско свођење рачуна за мајмунска лица.
Провинцијски бар са пјесмом на крају. Растурала је ноћ.
Видио сам бијес тврдих момака...
Текст и музика: Џони Штулић, „Азра”
М. Шупица

µ

?С. Трајковић

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?
Алекса Абрамовић,
гимназијалац:

Михаило Марјановић,
гимназијалац:

Анђела Шашун,
гимназијалка:

– Планирам да
посетим деду у
Омољици.
Поред тога,
можда ћу тренирати,
како бих остао
у форми.

– Ићи ћу у
теретану преко викенда.
Планирам и да судим
утакмицу и да се
припремам за
пријемни.

– Ове суботе
се такмичим у
Вршцу, а у недељу
ћу учити физику
и енглески језик.
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