Зашто је опасно
возити 100 км/ч
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ВЛАСНИК

ОСНИВАЧ
ЈОВАН ПАВЛОВИЋ

Велика Госпојина
градска слава

цена 40 динара

У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 7. ЈУНА 2019.

Број 4817, година CLI

ГРАДСКА УПРАВА НАЈАВИЛА ЗАПРАШИВАЊЕ ДОСАДНИХ ИНСЕКАТА

ЦРНИ ПЕТАК ЗА КОМАРЦЕ У СУБОТУ
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Град
„Специјална лука”
прешла у својину
државе
» страна 4

Здравље
Како да зглобови
раде као подмазани
» страна 6

Записи

Вера Царина:
Музика као судбина
» страна 11

Репортажа

ВОДОТОК
ЗАМКА ЗА ЛАКОВЕРНЕ РАДНИКЕ

АЛЕКСАНДАР РАДУЛОВИЋ, ДИРЕКТОР ВОДОВОДА

НЕКИ АДВОКАТИ
ВАРАЈУ ГРАЂАНЕ
Слободан Режа: Адвокатска
комора против нечасних колега
ПИТАЛИ СМО ЗА ВАС

Шта када
вас преваре
продавци на
интернету

Страна 8

Страна 5

Панчевци пију добру
воду и на лето им
не прете несташице

ЗАВОД „ПАНЧЕВАЦ” ОБАВЕШТАВА
ВЛАСНИКЕ ОРУЖЈА:

Наставак великог пута
» страна 13
Страна 2

Дизање тегова
Страна 8

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.

„Динамови” шампиони
» страна 26

Београђани
дигли цене
станова у
Панчеву

2

ДРУГА СТРАНА
ГРАЂАНСКА
ПРОМАТРАЧНИЦА
Пише: Михајло Глигорић

Како
зауставити
насиље у
породици?
Када је крајем новембра 2016.
године усвојен Закон о спречавању насиља у породици, изгледало је да ће држава стати
на пут овом великом и страшном злу због којег су страдале многе же не и уни ште ни
бројни бракови.
Одредбе о тридесетодневном
удаљавању насилника из куће
или стана где живи заједно са
жртвом насиља, одређивање
једномесечног притвора као
прве казне због злостављања,
као и могућност да се насилницима изрекне забрана приласка жртвама у прво време су изгледале довољне да зауставе
силеџије које сматрају да су
жене рођене да буду подређене и да трпе батине, понижења
и увреде.
Међутим, после бројних убистава и рањавања припадница
слабијег пола која су уследила
било је очигледно да су таква
очекивања била неоснована. На
то је скренула пажњу недавна
црна серија током које су четири жене и једна трогодишња девојчица свирепо убијене у року
од само неколико дана!
Застрашујуће звуче оцене
стручњака изречене поводом те
трагедије да у нашем друштву
има много оних који су препуни мржње и агресије. На први
поглед они су мирни и понашају се као и остали, али су у ствари као темпиране бомбе, којима је довољна ситница да
експлодирају и трајно унесреће
своје најближе.
Због тога се намеће питање
има ли наде да се насиље у породици заувек искорени и шта
треба учинити да би се то постигло. Тмурно и песимистично звуче изјаве надлежних у министарствима
правде
и
унутрашњих послова да су казне које судије изричу насилницима још увек превише благе,
као и да је било случајева да полицајци, судије, тужиоци, као и
запослени у центрима за социјални рад који су задужени за
санкционисање насилника нису били способни да препознају
ризике којима су због њиховог
понашања биле изложене њихове жртве.
Шта још треба да се промени
да би ти људи схватили да је насиље у породици друштвени
проблем који се не дешава „тамо негде”, у другим државама,
већ овде, међу нама?

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Петак, 7. јун 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

АЛЕКСАНДАР РАДУЛОВИЋ, ДИРЕКТОР ЈКП-а „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА”

ПИЈАЋА ВОДА НАМ ЈЕ ДОБРА И ИМА ЈЕ ДОВОЉНО
Драгоцена течност без које је људски
живот незамислив – вечна је тема. Нарочито у време када многи, и то у нашем блиском окружењу, имају великих проблема с пијаћом водом.
С тим у вези, добре вести: како ствари стоје, према извештају Института
за јавно здравље Србије „Др Милан
Јовановић Батут”, наш град спада у
групу места чија јавна вода има отприлике свега по 3,5 процената физичко-хемијских и макробиолошких
неисправности (дозвољено је 20 односно пет одсто).
Баш у вези с квалитетом воде и активностима које у том погледу предузима Јавно комунално предузеће
„Водовод и канализација” ових дана
за „Панчевац” је говорио његов директор Александар Радуловић.
Интервју с првим човеком „Водовода” обављен је у Сектору за производњу воде, можда и најважнијем од
укупно шест, и то у време редовног
одржавања постројења, које се континуирано одвија током целе године, а исто важи за цевоводе, моторе,
агрегате...
Све се то ради не би ли квалитет
воде био и остао на високом нивоу, а
њен састав је већ у дужем периоду у
складу с правилником, који је, према
речима Александра Радуловића, строжи од оног прописаног у неким деловима Европске уније.
– То се првенствено односи на микробиолошке аспекте, јер у води не
сме да буде патогених материја, а циљ
нам је и да сведемо на минимум бенигне аеромезофилне бактерије, па је
код нас дозвољено само десет јединица по узорку, док је на више места у
Европи тај број и двоструко већи. Због
тога нас многи странци питају да ли
је наша вода из водовода добра за

Процес прераде воде сада функционише беспрекорно
„Батут”, Јужнобанатски округ има 48
одсто неисправних узорака. Али и то
је у поређењу са остатком наше регије знатно мање.
– Општине дуж Дунава имају одличан квалитет воде, док у оним севернијим то није тако. Најпре зато
што немају постројења за прераду сирове воде, а и она сама је у старту лошијег квалитета, јер је старија и из
лошијих изворишта. Дакле, два су
битна разлога зашто је овде вода
квалитетнија: добра сировина и

Директор ЈКП-а „Водовод и канализација” Александар Радуловић
пиће, јер се зна да у многим богатијим земљама то није препоручљиво –
наглашава Радуловић.
Јужни Банат исправнији од северног
Према томе, наша вода испуњава све
нормативе, што је у Србији ређи случај, а према извештајима Института

Паркинг за…
На Тамишу, ових дана
Снимио: Милан Шупица

одлично постројење за прераду. Исто
важи и за комшијска места, попут
Ковина или Опова. Како се иде ка северу, ка Зрењанину и Кикинди, квалитет је све лошији. Чак и наоко –
каже директор.
Он напомиње и то да овдашње постројење ради по технологији брзих
пешчаних филтера, јер наша сирова
вода захтева баш такву прераду. И ту
ништа није мењано у последњих педесет година, када је направљен први
погон (други постоји тридесет пет),
јер систем сасвим добро и овако
функционише.
– Једино што имамо отворени тип
базена, а сада се све више, као на пример у Вршцу, вода прерађује у затвореним посудама и коморама, које нису подложне утицајима споља. У
преводу, човек не може визуелно да
прати те процесе, док је код нас то
могуће. С друге стране, спроводимо
све неопходне мере заштите како вода не би дошла у контакт с људима, а
трудимо се и да број грешака смањимо на минимум. Режим заштите смо
нарочито пооштрили пре четири године, када је у води откривено не баш
пожељно присуство бактерије псеудомонес. Нисмо знали одакле се ту нашла, па смо увели ригорозне мере заштите, не само у фабрици већ на
целом путу сирове воде, почев од бунара. Тако је, рецимо, на улазу у постројење обавезно прање ципела, адекватно одевање и ношење заштитних
назувака, редовно испирамо бунарске

колоне и сваког сата проверавамо квалитет воде. И отада нисмо имали никаквих проблема, ни хемијске, ни макробиолошке природе – истиче
Радуловић.
Још Скробара, Кудељарац,
Ново Село...
Када је у питању мрежа, први човек
„Водовода” наводи да се она редовно
испире и контролише, као и да су цеви у добром стању. Њих има свих врста – од челика и ПВЦ-а, али највише
је азбестно-цементних, док се у новије време прелази на полиетиленске.
– Тренд је да се избацују азбестне
цеви, како би било што мање хаварија. Годишње их мењамо отприлике један до два одсто, јер им рок истиче.
Но градња нових цевовода је већи
приоритет него замена старог, будући да још увек има делова града у којима нема пијаће воде. Додуше, остало их је веома мало, али имамо
обавезу и према тим грађанима, настањеним на Новосељанском путу,
Кудељарском насипу, у Охридској и
Скадарској улици, као и у деловима
Власинске и Мисе 2. Ту је и Скробара, за коју имамо и пројекат и грађевинску дозволу, али нисмо успели да
на конкурсу добијемо средства за прву фазу посла од 20 милиона динара,
од укупно око 45 милиона динара. Ти
радови ипак коштају, пре свега због
разуђености насеља – каже директор.
Он додаје да су недавно од истог
материјала урађени магистрални цевоводи ка Јабуци и Глогоњу, чија је
мрежа дуго испирана, али сада грађани немају никакве примедбе на рачун исправности воде.
– Ипак, у селима и даље већи део
водоводне мреже чине азбестно-цементне цеви, што тежимо да заменимо. Тако смо управо завршили пројекат реконструкције водовода у
Долову, у плану је и Јабука, а за Глогоњ већ имамо неопходну документацију. Морам да истакнем да старост
цеви не утиче на квалитет воде, већ
само на учесталост хаварија. Сада Ново Село остаје једино које није при-

ДО БАР ОД НОС ЦЕ НЕ
И КВА ЛИ ТЕ ТА
Ако гледамо целу Србију, цена
панчевачке пијаће воде је умерена, према речима директора
ЈКП-а „Водовод и канализација”.
– Однос цене и квалитета је најбољи могући. Морам да укажем и
на то да оне јефтиније воде у другим местима најчешће нису прерађене и чисте. Наш кубик воде
износи око шездесет динара и то
нам покрива пословање са двеста
двадесет запослених застално и
још двадесет четворо на одређено
време – наводи Радуловић.

Последњи резултати
испитивања панчевачке
пијаће воде показују
да она не садржи
недозвољене материје, а
дозвољених има далеко
испод максималних
количина.
качено на градски водовод. Пројекат
је у изради и захтева само измену
планске документације, што ћемо, надам се, завршити до краја ове године,
када бисмо започели изградњу. Предрачун за тај посао је око милион и сто
педесет хиљада евра. У то спада и
комплетна израда резервоара за Качарево и Ново Село, као и магистрални вод до тог места. Тиме бисмо покрили цео град здравом пијаћом
водом – најављује Радуловић.
Не подлегати лажним вестима
Што се тиче фабрике воде, која се налази на територији београдске општине Палилула, директор каже да због
тога не постоји никакав проблем изузев када је реч о прибављању документације у случају неких реконструкција или изградње.
– Имовинско-правни односи су у
питању, јер нам је филтер-станица на
парцели која је власништво четири
правна субјекта, а извориште формално припада ПКБ-у, иако га несметано користимо већ педесет година. Нажалост, то су спори и тешки процеси,
али ћемо на крају, нема сумње, бити
уписани као званични корисници. Поред тога, радимо и елаборат о подземним ресурсима сирове воде будући да
се проширујемо на подручје Градске
шуме. Тиме бисмо осигурали количину здраве воде за будућност – наводи
директор.
Треба споменути да панчевачки
„Водовод” годишње производи до десет милиона кубика воде за пиће, што
је дневно око 35.000.
– Некада се трошило много више,
али смо последњих година на разне
начине успели то да редукујемо. Било је више фактора, јер је пијаћа вода
коришћена за заливање, хлађење, прање улица, а имали смо и велике губитке у систему, што је сада сведено
на минимум. Упркос томе апелујем
на Панчевце да рационално користе
пијаћу воду. Такође, иако је последњих дана преко неких друштвених
мрежа колала прича о обустави испоруке воде, молим суграђане да верују
само нашим вестима, а о свим искључењима и хаваријама редовно ћемо
их обавештавати – апелује први човек панчевачког „Водовода”.
Ј. Филиповић

Акција је заказана за 8. јун, од 18 сати,
а можда ће бити и дан раније.

АКТУЕЛНО

Петак, 7. јун 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

Зденка Миљковић, секретар
Секретаријата за заштиту животне средине

ОВИХ ДАНА КРИЛАТА ЖГАДИЈА НИКОМ НЕ ДА МИРА

НОВЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ

ЦРНИ ПЕТАК ЗА КОМАРЦЕ – У СУБОТУ

Завод „Панчевац”
први у свему

Запрашивање
провереним
средствима
За време сузбијања,
од 18 сати,
избегавати шетњу
Свако ко се ових дана затекао
на кеју и у остатку Потамишја,
али и у близини некаквог растиња, био је принуђен, нарочито у предвечерје, да ухвати
спринт како би утекао крилатој жгадији.
Нема сумње да је, након небројених кишних дана, концентрација комараца све упадљивија. И болнија...

уз Тамиш, где их је десетоструко више. Речни комарци се појављују на почетку сезоне и увек
су агресивни. Притом њихов
развој, због хладноће, ове године касни, јер је лане већ око
1. маја било много формираних јединки. И како је почело
топло време – кренули су. С
друге стране, код речних комараца, за разлику од кућних,
добро је то што су све јединке
у истом стадијуму, без обзира

за биоциде, издајемо налог одабраном извођачу да ступи у акцију. И док се зими бавимо
истребљењем комараца из подрума и других објеката, лети
радимо на уништавању ларви
уз помоћ ларвицида. Последњих дана у фокусу су нам били
кишни канали, пре свега у Јабуци и Глогоњу, и по резултатима се види да је тих врста кућних комараца релативно мало.
Поред тога, пре десетак дана за-

на то да ли су ларве, лутке или
одрасле – каже Миљковићева.
Када је реч о сузбијању, она
истиче да је на снази последња
од три године важећег уговора
(за извођење и надзор) с фирмом „Еко-сан”.
– На основу извештаја о мониторингу који прави стручна
кућа, попут београдског Завода

почели смо поделу кесица с ларвицидима по кућама, уз напомену да их обавезно треба убацивати тамо где има септичких
јама. У граду је тај посао већ завршен, а подела по насељеним
местима почела је од Јабуке и
Глогоња – наводи секретарка.
Због убрзанијег развоја комараца третирање је заказано

Било је и горе
Да их има у већој мери, не спори ни Зденка Миљковић, секретар Секретаријата за заштиту животне средине у Градској
управи и неко ко је годинама
задужен за сузбијање штетних
инсеката. Међутим, она наводи да их је некада било и по
три пута више.
– На речне форме комараца
нико не може да утиче; они су
врло агресивни и уједају преко
целог дана. Сада их у клопкама са сувим ледом које емитују угљен-диоксид, од увече до
ујутро, буде по двадесетак, што
генерално није много. Постављене су на двадесет два места
по целом граду и у насељеним
местима, а најгоре је у Глогоњу,

за суботу, 8. јун, од 18 сати, а
постоји могућност да то буде и
дан раније. Неопходно је да тада буде стабилно и топло време, с температуром која не сме
да падне испод 18 степени, као
и да нема ветра или кише у
почетку акције.

И с неба и из воде
– Запрашивање ће се одвијати
са земље и с реке, одакле ће се
радити методом термалног замагљивања. Реч је о тешком
диму који се завлачи у гнезда
комараца. Наравно, биће коришћена дозвољена и проверена средства, која за људе нису опасна и ником се досад ништа лоше није десило. Међутим, могуће су и неке тренутне реакције, па је боље да наши суграђани у то време не буду на тамишком кеју или било
где на реци. Иначе, ради се о
препарату који лебди у ваздуху и до 72 сата, а за то време
комарац може да се залепи за
њега и угине. Кад инсектима
средство уђе у крвоток, они постају врло агресивни и жестоко убадају, па је то још један
разлог да људи не буду напољу
– апелује Зденка Миљковић.
Све у свему, у суботу увече
двадесетак возила крстариће
кроз град и сва насељена места. Након тога у року од 48
сати биће постављене клопке
ради провере бројног стања и
ако оно није пало за 50 одсто,
поступак ће бити поновљен.
Ј. Филиповић

МУП ПОЗИВА ЦИВИЛЕ

ПОЛИЦИЈА ЈЕ БИЛА БРЗА

Постаните
антитерориста!

Расветљена два кривична дела

Специјална антитерористичка јединица МУП-а Србије
(САЈ) ових дана је први пут
у својој 40-годишњој историји позвала све заинтересоване грађане који би волели да
раде у њој, а до сада нису били запослени у МУП-у, да се
пријаве. Да би им се та жеља остварила, потребно је да
прођу тзв. селекциону обуку на којој ће бити заједно
са активним припадницима
полиције. До сада су за запослење у САЈ-у могли да
конкуришу само они који
већ раде у полицији.
Пријављивање је могуће
до 10. јуна, а основни услови
које сви заинтересовани морају да испуњавају јесу да
живе на територији Београда, да имају завршену најмање средње школу, да нису
осуђивани и да имају возачку дозволу Б-категорије.
Они ко ји од лу че да се
опро ба ју на се лек ци о ној
обуци мораће да прођу кроз
позитивну безбедносну проверу, а стручњаци МУП-а
ће проценити да ли сви заинтересовани задовољавају предвиђене психофизичке критеријуме. Петнаест
нај бо љих на се лек ци о ној
обуци биће примљени у САЈ
и постаће део те елитне антитерористичке јединице.
Образац пријаве за селекциону обуку и све остале информације заинтересовани
кандидати могу наћи на сајту www.mup.gov.rs.
М. Г.

Промене у
„Панчевцу”
Нови главни и одговорни уредник „Панчевца” је Александар
Живковић, досадашњи заменик гл. и одг. уредника листа.
Досадашњи први човек редакције Синиша Трајковић
остаје у „Панчевцу” као члан
уредништва.
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АКЦИЈА

Даваоци крви, пажња!
Следеће среде, 12. јуна, од 9
до 12 сати, у просторијама Црвеног крста, у Улици Жарка
Зрењанина 15, упоредо с редовном градском акцијом добровољног давалаштва крви,
биће реализована и традиционална акција „Радост давања”.
Она постоји већ дуже од једне деценије, одржава се двапут годишње, у јуну и у децембру, и окупља велики број
на ших су гра ђа на
из
различитих инсти ту ција и
предузећа
к о ј и
колективно или
по је ди нач но
долазе како би својим хуманим чи ном спа сли не ко ме
живот.
Учините то и ви, под условом да сте здрави, имате између 18 и 65 година и добру вољу
да урадите нешто племенито.
Уочи лета, када су честе несташице крви, свака додатна јединица је више него добродошла.
Ако 12. јуна не будете у могућности да дате крв, можете то
учинити било које наредне среде, од 9 до 12 сати.
Д. К.

Панчевачка полиција је после
само два дана открила непознатог починиоца који је у недељу,
2. јуна, напао и ножем избо 48-годишњег мушкарца из нашег
града и лакше га повредио.
Он је ухапшен по налогу Вишег јавног тужилаштва у Панчеву, а полиција ће против њега поднети кривичну пријаву
која ће га теретити за наношење лаких телесних повреда другој особи.
Полицијска управа Панчево
ће по налогу Вишег јавног тужилаштва у нашем граду под-

нети и кривичну пријаву против шеснаестогодишњака који
живи на територији Ковачице
због постојања основа сумње
да је извршио кривично дело
изазивање опште опасности.
Сумња се да је он такође пре
два дана изазвао пожар на аутомобилу „голф” паркираном
испред породичне куће у околини Ковачице, који је потпуно изгорео. На срећу, у пожару
није било повређених. Полиција је брзо идентификовала
осумњиченог и расветлила ово
кривично дело.
М. Г.

КУЛТУРНИ ЦЕНТАР

ЈКП „ЗЕЛЕНИЛО”

Чувајмо природу

Све ће покосити

Завод за јавно здравље Панчево девету годину заредом
организовао је изложбу радова пристиглих на фотоконкурс „Објективом кроз
свет око нас”. Свечано отварање приређено је у уторак,
4. јуна, у фоајеу Културног
центра, а према речима организатора, читава активност посвећена је обележавању Светског дана заштите животне средине.
Тема овогодишњег такмичења била је „Повратак
природи”. Моћ природе, њена лепота, али и њено разарање били су у фокусу
фотографа, као и позитиван и негативан аспект животне средине Србије и утицај човека на природу. Сама изложба организована
је у два сегмента: фотографије младих до шеснаест
година и фотографије одраслих аутора, као део међународног фестивала БУДИ у Панчеву.
Да подсетимо, конкурс је
реализован под покровитељством Фото-савеза Србије и Секретаријата за заштиту животне средине града Панчева и право учешћа
имали су сви фотографи с
ра до ви ма на чи ње ним у
Србији.
З. С.

ЈКП „Зеленило” ових дана је
најавило да ће трава бити покошена у свим деловима града
где то још увек није завршено.
Ово јавно комунално предузеће апеловало је на грађане који
живе тамо где овај посао није
обављен, да буду стрпљиви док
не дођу радници „Зеленила”.
„ЈКП ’Зеленило’ зна сваку
локацију где је трава порасла.
Молимо вас за разумевање, јер
киша пада данима. У четвртак
смо косили једно насеље, а оно
данас изгледа као џунгла. Све
ће бити покошено. Наши радници су на терену и викендом
и молимо за разумевање. Према временским прогнозама,
овакво, лоше време ће бити до
краја недеље, а након тога почиње топли талас и престају
падавине”, пише у саопштењу
које је „Зеленило” објавило на
„Фејсбуку”.
М. Г.

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
становника јужног Баната.
Настављајући мисију да
постане прва приватна клиника у Панчеву, Завод шири и свој стручни тим, па су
се сада у њему нашли и неки од најцењенијих стручњака из Клиничког центра
Србије и са Института „Дедиње” у Београду.
Тако сада корисници услуга Завода „Панчевац” имају
прилику да суботом ураде
ултразвучни преглед абдомена и мале карлице, који
обавља радиолог др Љубица Ла зић из Кли нич ког
центра Србије. Довољно је
рећи да др Љубицу Лазић
колеге сматрају једним од
најбољих дијагностичара у
нашој земљи.

уролошки преглед стаје такође 2.000, док обе ове услуге у пакету коштају 3.600
динара.
Сви набројани специјалистички прегледи обављају
се само суботом, а заказују
се радним данима путем теле фо на 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, контро-

АКЦИЈСКЕ ЦЕНЕ
КОЛОР ДОПЛЕР ВРАТА

Цена: 2.000 дин.
КОЛОР ДОПЛЕР РУКУ

Цена: 2.000 дин.
КОЛОР ДОПЛЕР НОГУ

Цена: 2.000 дин.
КОЛОР ДОПЛЕР
АБДОМИНАЛНЕ АОРТЕ

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

Цена: 2.000 дин.
УЛТРАЗВУК МЕКИХ ТКИВА

Цена: 2.000 дин.
Прегледе обавља

др Ненад Маргитин
(Општа болница Панчево)
Заказивање

и прегледи радним данима 7–14

Телефон: 013/21-90-900
Такође суботом, заинте- лисаних и сумираних резулресовани могу да ураде и тата могу добити за свега
све врсте ултразвучних пре- сат времена.
гледа срца, а ускоро ће се у
У Заводу ће ускоро почеЗаводу „Панчевац” радити ти да се проводи и амбуи преглед сондом преко јед- лант на хи рур ги ја, а све
њака (ТЕЕ). И за ове услуге интервенције, као и додатангажован је један од воде- не хируршке и консултативћих стручњака у тој обла- не прегледе обављаће др Гости – dr sc. med. Слободан ран Додевски, специјалиста
абдоминалне
Томић, кардихи рур ги је из
о лог, док тор
Опште болнице
ме ди цин ских
Панчево.
наука и магиЗато не чуди
стар кардиолоТелефон
за
што све ве ћи
гије са Инстиброј Панчеваца
тута „Дедиње”. информације:
би ра
За вод
Специјалистич- 013/21-90-900
„Панчевац”, каки пре глед и
да треба урадиЕКГ код овог
лекара коштају 3.000 дина- ти прегледе и анализе на
ра, цена ултразвука срца је једном месту. Треба знати
4.000 динара, а могуће је да се у Заводу све врсте леурадити и специјалистички карских уверења издају за
преглед и ултразвук срца по максимално два сата.
И овог месеца су у Заводу
цени од 7.000 динара.
Суботом специјалистич- за клијенте осмишљени и
ке ОРЛ прегледе ради др нови пакети услуга по изуГоран Митевски из панче- зетно повољним ценама, а
вачке Опште болнице, ен- више о томе, као и о додатдокринолошке др Гордана ним по год но сти ма ко је
Вељовић, такође из Опште остварују сви они који посеболнице, а уролошке њи- дују лојалти картице Аутохов колега из исте устано- центра „Зоки”, погледајте на
ве др Небојша Тасић, док рекламним странама актује за прегледе из области елног броја нашег листа.
Додатне информације моги не ко ло ги је за ду жен др
Јован Рудић из ГАК „На- жете добити путем телефородни фронт”. Треба напо- на За во да „Пан че вац”
менути да су прегледи код 013/21-90-900 и 013/21-90др Небојше Тасића тренут- 903, а новости пратите и на
но на акцији, па тако ком- сајту www.zavodpancevac.rs,
плетан уролошки преглед као и на „Фејсбук” страникошта 2.000, ултразвучни ци Завода.
Д. К.
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ДРУШТВО
КОНЦЕПТ

Видимо да је „Бољи живот” последња велика серија
СФРЈ, серија наде и серија Београда, а „Срећни људи”
су прва велика серија пост-Југославије, у чијем наративу се борби страха и наде придружује и емоција понижења... Тако да је у ствари популарност ове серије
објашњива чињеницом да су гледалачке емоције, емоције нових генерација гледалаца из 2019, застрашујуће
сличне оним емоцијама које је серија донела 1993.
(Професорка на ФДУ др Невена Даковић, РТС, 30.
мај)
***
Влада Србије усвојила је медијску стратегију без кључних предлога радне групе, непосредно пред објављивање извештаја Европске комисије о напретку Србије,
како би приказала боље резултате у слободи медија од
реалних, али најслабије оцене у овој области показују
да тај „покушај обмане” није успео. Дубоко ме забрињава то што је цео одељак о РЕМ избачен јер сматрам
да је то канцерозно ткиво медијског система у Србији.
Оно што додатно забрињава је нова нејасна и опасна
идеја – да се дефинише цензура и мапирају носиоци
цензуре, што би створило простор за још већу контролу
медија. Чини се да је труд радне групе био узалудан и
да је Влада струку извргла руглу.
(Новинар Вукашин Обрадовић, „Данас”, 31. мај)
***
У четвртак нас је полиција замолила да не изађемо из
„Дорћол плаца”, где се одржавао фестивал. Непланирано смо имали малу журку. Супер је било. А позитивна
ствар је што се код гостију с Косова променила перцепција о полицији. За њих је та српска полиција – којом се
храни косовски национализам, нешто најгоре. Они никада нису видели униформу српског полицајца, али
„знају” да је српски полицајац „зло и катастрофа”. Када
су видели да српска полиција њих чува, да су они мирни, опуштени и да имају журку јер је ту полиција, то је
опет једна велика промена. Нормализација, како јој ми
доприносимо, огледа се управо у томе шта ће о Београду мислити гости из Приштине који се током викенда
враћају кући. Рећи ће да „тамо има лудака националиста, као што их има и код нас, али тамо има и неких
дивних људи, који раде и труде се, као и код нас. Тамо
полиција професионално ради свој посао”. Треба да
схвате да је слично. Нису српско и косовско друштво
уопште толико различити. Када тако научимо да размишљамо једни о другима, онда ће све бити много лакше.
(Директор фестивала „Мирдита, добар дан” Иван Ђурић, Радио „Слободна Европа”, 3. јун)
***

Петак, 7. јун 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

ОДЛУКА ГРАДСКОГ ВЕЋА

ПАНЧЕВО ДОБИЈА СВОЈУ СЛАВУ
Од ове године ће се,
поред Дана града
(8. новембра),
славити и Велика
Госпојина (28. августа)
Сигнал мобилне
телефоније у Иванову
биће додатно
побољшан
Панчево ће од ове године, поред Дана града (8. новембра),
славити и градску славу, Велику Госпојину, која се празнује
28. августа – изгласали су чланови Градског већа на седници одржаној 4. јуна.
Образлажући ту одлуку, Немања Ротар, члан Градског већа задужен за културу и информисање, подсетио је да своје славе имају градови попут
Београда (Спасовдан), Ниша
(Свети цар Константин и царица Јелена), Новог Сада (Ђурђиц) и Зрењанина (Велика Госпојина).
– Предлог је потекао од протојереја-ставрофора Радослава
Милановића, старешине храма Успења Пресвете Богородице. Градоначелник и ја смо обавили разговор с представницима свештенства и дошли до тога да то буде Велика Госпојина, када ће градоначелник присуствовати литургији и након
тога доћи у градску кућу, где
ће се сећи славски колач и обавити славски ритуал. Програм
који би пропратио тај дан био
би сличан програму за Дан града; те недеље би се одржавале
разне спортске и културне свечаности које би имале везе са
овим духовним празником –
истакао је Ротар.
Он је додао да је замишљено
да се градска слава Панчева
обележава недељу дана и да ће

Црква посвећена Успењу Пресвете Богородице
програм подсећати на онај који се приређује у част Дана града. Према Ротаровим речима,
поводом градске славе би се
организовале разне културне и
духовне свечаности. Ротар је
истакао и да за наш град и

градски буџет то не би представљало никакав додатни трошак.
Градска слава поклопила би
се са славом Цркве са два торња, који и носи назив по том
празнику.

ШТА СЕ СЛА ВИ
Велика Госпојина или Успење Пресвете Богородице један је
од највећих хришћанских празника. Он слави успомену на
смрт Богородице и, према јеванђељском предању, представља дан када се она вазнела на небо и „предала свој дух у
руке Спаситеља”. Српска православна црква и верници славе га 28. августа, односно 15. августа по јулијанском календару, када се завршава и пост који траје четрнаест дана.

Чланови Градског већа Панчева су на овој седници усвојили и одлуку о ревизији финансијских извештаја завршног
рачуна буџета Града Панчева
за 2018. годину. Током представљања најважнијих ставки
тог документа истакнуто је да
Град Панчево, по мишљењу Државне ревизорске институције, дели прво место са Смедеревом као пример добре праксе у управљању јавним финансијама. То је утврђено након
анализе 119 извештаја коју је
Државна ревизорска институција спровела у периоду од
2014. до 2017. године.
Током расправе о једној од
тачака дневног реда која се односила на промене Локалног
акционог плана за запошљавање за ову годину саопштено је
да ће Град Панчево издвојити
9,5 милиона динара за подршку
програму за отварање нових радних места у нашем граду.
На седници Градског већа
усвојена је и одлука о давању
сагласности на одлуку Надзорног одбора ЈКП-а „Хигијена” о
упи су за ло жног пра ва на
покретноj имовини тог јавног
комуналног предузећа. Представник „Хигијене” подсетио је
да се та одлука односи на одобрење том ЈКП-у да се кредитно задужи ради куповине камиона за одношење ђубрета.
Чланови градске владе изгласали су и одлуку о давању
сагласности Дому културе у
Иванову да да у закуп део крова на том објекту ради постављања мреже базних станица
које ће користити оператери
мобилне телефоније.
Усвојене су и одлуке о изменама финансијских планова
месних заједница у Омољици
и Долову и месне заједнице на
Котежу 1.
М. Глигорић

„СПЕЦИЈАЛНА ЛУКА” ПОСТАЈЕ ДРЖАВНА ИМОВИНА

Град добио четврто пристаниште

***
Ситуација је јако тешка, деца беже из земље, огромна
је незапосленост, у Србији се јавља трагична класа прекаријата. То смо скоро сви ми који не поседујемо богатство у својим рукама, не поседујемо политичку моћ
и не можемо да планирамо своју људску будућност.
Каква је то држава која не омогућује људима да планирају будућност? Држава мора да чини да буде добро
што већем броју људи. Овде се држава свела на инструмент у рукама само оних који су дограбили све полуге
финансијске и политичке моћи.
(Социолог Ђокица Јовановић, „Бета”, 31. мај)
***
Живимо у времену када можете да радите шта хоћете
само ако машете заставом. Тако да сада градимо једно
необично друштво, које је изоловано и у којем нове генерације не познају довољно свет. Они не путују како
би тај свет упознали и Приштина је пуна двадесетогодишњака који никада нису путовали у иностранство.
Бити изолован у тако малој земљи, значи да немате
идеју шта се дешава око вас, јер кроз медије ви не можете да упознате свет, то морате да урадите ако путујете светом и кроз живе сусрете. С обзиром на то да радим као професор, имам прилику да упознајем . Посећујем и друштвене мреже и прилично сам изненађен
растом национализма у читавом региону, нарочито међу младима. И то међу онима који нису преживели рат
и од којих се очекује да изграде мостове, да буду Европљани, космополите, отвореног духа. Али не могу да их
кривим за то. Изградили смо друштва у којима је кул
бити националиста. То је заиста велики разлог за забринутост и с младима стога морамо да разговарамо о
национализму и да им објаснимо куда он води. На Балкану ствари могу постати компликоване веома брзо.
(Редитељ Исмет Сијарина, DW, 31. мај)

Директор Републичке дирекције за имовину Јован Воркапић потписао је у среду, 5. јуна, Уговор о преносу права јавне својине на непокретностима с директором „Специјалне
луке” д. о. о. Панчево Миљаном Ђуровићем. Након што је
усвојена измена Уредбе о утврђивању лучког подручја луке у
Панчеву, Влада Србије је одлучила да у јавну својину Републике упише лучку инфраструктуру „Специјалне луке”,

чија је вредност процењена на
2,5 милијарди динара.
Лучко подручје у Панчеву тренутно је највеће у Србији и простире се на 128 хектара. „Специјална лука” је последња лука
у власништву Републике Србије и четврти привредни субјекат који ће добити лиценцу за
обављање лучке делатности у
Панчеву. Ту су још пристаниште НИС – Рафинерије нафте,
Лука Дунав Панчево и пристаниште „Гранекспорта”.

Да подсетимо, „Специјална
лу ка” на ста ла је од лу ке
„ХИП–Азотаре” и железничког
чвора који је био власништво
те државне фабрике, која је од
2018. године у стечају. Налази
се на Дунаву и у власништву је
ЈП-а „Србијагас”, који је до ње
до шао на пла ћу ју ћи дуг за
испору че ни при род ни гас
„ХИП–Азотари”. Према процени стручњака, у „Специјалној
луци” ће се претоварати близу
по ла ми ли о на то на те ре та

годишње. У плану су инвестиције у одржавање инфраструктуре и оптимизацију делатности. Вреди напоменути да се у
оквиру ове луке налази „Азотарин” канал, чији је потенцијал
огроман јер има велику дубину
и ширину и омогућава да у „Специјалну луку” уплове речноморски бродови. Овим чином
држава се обезбедила и сачувала важан привредни ресурс од
будућег власника „Азотаре”.
З. С.

СТИГЛА ДОНАЦИЈА ОРГАНИЗАЦИЈЕ „BIKER-BRUMMI-HILFE”

Бајкери из Немачке послали помоћ Панчеву
Стигао конвој
с медицинском
опремом, школским
намештајем, одећом,
играчакама...
Велики конвој хуманитарне помоћи у виду медицинске опреме, материјала и помагала, одеће и играчака коју донира немачка хуманитарна организација бајкера „Biker-BrummiHilfe” (BBH) са др Херманом
Мунцелом на челу, стигао је у
Панчево у среду, 5. јуна. Бајкери су у оквиру своје осамнаесте хуманитарне туре, са укупно 24 шлепера помоћи, најпре
посетили Арад и Решицу у Румунији, затим Краљево и на
крају су стигли и у Панчево.
Ова организација позната је
по томе што већ седамнаест година има донаторске акције, тако што током године прикупља
половну, исправну опрему с малим степеном коришћености и

Хуманитарна тура обухватила Румунију и Србију
затим је сервисира и припрема
за даљу употребу, а све то захваљујући средствима која добија из европских фондова. То
чине сваке године за по два града у две државе, а ове године су
то Србија и Румунија.
Конвој од шест шлепера под
пратњом који је у среду сти-

гао у Луку Дунав пратили су
и мотоциклисти из Швајцарске, Немачке, Румуније, Хрватске, Македоније и Србије.
Ова акција резултат је сарадње немачког удружења BBH и
панчевачког мото-клуба „Сиријус”, а помогли су је и Град
Панчево, као и домаће ком-

паније „Банат превоз”, „МедиСана” и „Лука Дунав”, које
су гратис обавиле шпедитерске и увозничке услуге, као и
услуге складиштења.
У Градској управи кажу да
је хуманитарна помоћ намењена Општој болници, Дому
здравља, Дому за лица са оштећеним видом „Збрињавање” и
дому „Срце у Јабуци”. Контигент се састоји од око четрдесет болничких кревета, четири операциона стола, столова
за патологију, инвалидских колица, болничких носила, индустријских сушилица, различитих медицинских инструмената, стерилизатора, ултразвучних уређаја, столова за превијање, медицинског потрошног
материјала, душека, радне одеће, постељине, као и канцеларијског намештаја, школског
намештаја и прибора, половне одеће, одеће за децу и бебе
и играчака.
Д. К.

Петак, 7. јун 2019.
pancevac@pancevac-online.rs
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ДРУШТВО

УПОЗОРЕЊЕ ОНИМА КОЈИ ПОКУШАВАЈУ ДА НА СУДУ ОСТВАРЕ ПОТРАЖИВАЊА

ХЕРОЈИ ДАНАШЊИЦЕ

ПОЈЕДИНИ АДВОКАТИ ВАРАЈУ ГРАЂАНЕ

Предложите
најбоље

Састају се с клијентима
по кафанама
Панчевачки адвокат Слободан Режа,
члан Управног одбора Адвокатске коморе Војводине и председник Јужнобанатског огранка те институције, упозорио је грађане да постоје поједини
адвокати и неке невладине организације који пружају правну помоћ иако
на то немају право по закону.
Он је додао да је подједнако спорно и то што међу адвокатима има
оних који организују састанке с клијентима ван адвокатских канцеларија, по угоститељским објектима, иако
то није дозвољено. На тим састанцима такви адвокати нуде своје услуге
испод цене или по ценама вишим од
утврђених, противзаконито се рекламирају и без имало обзира обмањују
грађане.
Режа је саопштио да су поводом
тога Адвокатска комора Војводине и
Управни одбор те институције формирали Комисију за етику, чији је
превасходни задатак борба против таквих адвоката, као и законско санкционисање појединаца из те професије који крше законе, злоупотребља-

вају свој положај и варају грађане.
Он је позвао све оне који су били жртве таквих обмана да то обавезно пријаве или полицији, или панчевачком
огранку Адвокатске коморе Војводине, чије се канцеларије налазе у Змај
Јовиној 5.
– У последње време у Панчеву се
дешава да се позивају бивши радници „Тесле”, „Развоја и инжењеринга”,
„Стакларе”, „Тргопродукта” и других
бивших панчевачких фирми на састанке по панчевачким угоститељским објектима и да им одређени
адвокати том приликом нуде заступање у остваривању њихових права
за одређени проценат који прелази
законом предвиђен лимит. Грађанима се на тим састанцима нуде на потписивање разни уговори о заступању
и пуномоћја. Та документа им се обично не враћају назад, после чега они
тек касније схватају да су били преварени и изманипулисани – истакао
је Режа.
Додао је да је запањујуће то што се
обавештења о таквим састанцима објављују у огласима у штампи или лепе
по бандерама, дрвећу и другим јавним местима. Према његовим речима, индикативно је и то што има много

повода за сумњу да адвокатима који
организују такве скупове нека лица из
државних институција достављају информа ције о лич ним пода цима и
јединственим матичним бројевима
бивших радника који покушавају да
преко су да оства ре своје нов ча но
потраживање.
Према Режиним речима, то се јасно види на основу тога што се такви
радници најпре позивају телефоном,
или им се понуде адвоката за заступање на суду убацују у поштанске сандучиће. Режа је рекао да се то не дешава само у Панчеву, него и у Београду, Новом Саду и другим градовима широм Србије и Војводине.
Он је истакао да су на мети неморалних адвоката по правилу радници
који се суде након што су фирме у
којима су радили отишле у стечај, а
претходно им нису исплатиле све личне дохотке. Они најчешће после бројних обећања прво добијају да потпишу разна документа и уговоре, а тек
накнадно, када је обично касно, схвате да су били преварени. Режа је због
тога апеловао на грађане да не наседају олако на обећања безобзирних и
несавесних адвоката.
М. Г.

Компанија НИС и „Егзит фондација” и ове године организују конкурс „Youth Heroes”, чија је основна идеја промоција младих, успешних и хуманих појединаца који
представљају позитивнe примерe у
друштву.

Адвокат Слободан Режа

ГРАД ОБЕЛЕЖИО ДАН ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Јавори за чистији ваздух
Основци из Качарева
победници еколошке
акције „Уштеди,
видећеш да вреди”
Фолије за пријатнији
боравак у школи
Град Панчево је у среду, 5. јуна, обележио Светски дан заштите животне средине у складу са активности које је су
препоручиле Уједињене нације, односно њиховим Програмом за животну
средину (UNEP). Чланица Градског већа за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Катарина Бањаи и
директор ЈКП-а „Зеленило” Данило
Бјелица симболично су засадили по
једну садницу од укупно 45 јавора у
панчевачком „Парку пријатељства”.
– Овогодишња тема, према препоруци UNDP-а, јесте загађење ваздуха
и то је главни разлог због којег смо
се одлучили за садњу дрвећа, јер је
оно најзначајнији пречишћивач ваздуха. Ових 45 садница јавора има
своју симболику у броју, јер је овог 5.
јуна тачно 45 година од када се обележава Светски дан заштите животне средине. Поред традиционалне акције увећања зеленог фонда нашег
града, и ове године, као и раније, на
овај дан проглашавамо победника
еколошке акције „Уштеди, видећеш
да вредиш”. Ове године то је ОШ
„Жарко Зрењанин” из Качарева. За

уложени труд и исказану еколошку
свест Град ће ту образовну установу
наградити термоизолационим фолијама за стаклене површине, чиме ће
се побољшати енергетска ефикасност
тог објекта, а ђацима ће боравак у
учионицама бити угоднији – рекла је
Катарина Бањаи, чланица Градског
већа за екологију, и додала да ће све
школе учеснице добити на поклон
лоп те ко је је обез бе ди ла фир ма

„Екостар Пак”, оператер за амбалажни отпад.
Поводом Дана заштите животне
средине четвртаци су добили нови
број „Екопедије”, часописа који се бави очувањем природе и животне средине, а уређује га и објављује Секретаријат за заштиту животне средине
Градске управе Панчева.
Чланица Већа подсетила је грађане да је расписан конкурс за доделу

субвенција за набавку типског гасног
прикључка и додала:
– Ово је четврта година како спроводимо ову активност са идејом да
афирмишемо употребу гаса као енергента у домаћинствима, како би наши
суграђани преласком на еколошки прихватљивије енергенте допринели смањењу загађења ваздуха у нашем граду.
Ову меру Панчевци су прихватили и
сваке године утроше се сва опредељена средства. Ове године одобрили смо
5,5 милиона динара за субвенционисање 97 домаћинстава и до сада се
пријавило 38 грађана, али три захтева
нису прихваћена, јер су подносиоци
потписали уговоре са „Србијагасом” у
току прошле године, а конкурсом је
јасно дефинисано да се субвенције односе само на ову годину.
Да подсетимо, 1974. године на конференцији у Стокхолму окупили су
се представници 113 држава, који су
потписали заједничку изјаву о потреби међународне сарадње у заштити
животне средине. Тема овогодишњег
обележавања Светског дана заштите
животне средине је „Загађење ваздуха”, а земља домаћин је Кина. Циљ је
да се предвиђеним глобалним и локалним активностима мотивише јавно мњење, да се покрену владе, индустрија, заједнице и појединци како
би се истражили обновљиви извори
енергије и зелене технологије и побољшао квалитет ваздуха у градовима и регијама широм света.

Ово признање додељују се из четири области, а то су: образовање
и наукa, пред у зет ни штво и
креативнe индустријe, друштвени
активизам и култура и уметност.
Конкурс је отворен од 20. маја
до 20. августа, а носиоци титуле
„Youth Heroes” биће проглашени у
септембру ове године. Право учешћа на конкурсу имају сви млади
узраста од петнаест до тридесет година с држављанством или пребивалиштем на територији Републике Србије који имају достигнућа,
награде или признања из области
образовања, науке, културе, уметности, друштвеног активизма, предузетништва и креативних индустрија. Кандидата може предложити организација или појединац,
или се може пријавити самостално путем слања попуњеног конкурсног обрасца. Сви заинтересовани могу наћи више информација о пријави за конкурс на сајту .
Ово је четврта година заредом
да НИС и „Егзит фондација” објављују конкурс чији је основни циљ
да се млади хероји у Србији представе јавности и промовишу, како
би постали инспирација, понос и
узор за нове генерације.

НОВИ ШКОЛСКИ
КАЛЕНДАР

Настава почиње
2. септембра
Потпредседник Покрајинске владе
и покрајински секретар за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице
Михаљ Њилаш донео је прошле недеље правилнике о школским календарима за основне и средње школе на територији АП Војводине за
школску 2019/2020. годину.

НИС ПОДИЖЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ НА ВИШИ НИВО

Подршка локалним дечјим диспанзерима
Нафтни гигант донирао
готово сто милиона динара
за здравље најмлађих
Компанија НИС ће у оквиру друштвено одговорног програма „Заједни ци за јед но” по др жа ти два де сет
здравствених установа широм Србије и уложити готово милион евра
(116,5 милиона динара) у институ-

ције у којима се лече наши најмлађи
суграђани.
Захваљујући руско-српском нафтном гиганту, малишани у Београду,
Новом Саду, Нишу, Чачку, Панчеву,
Пожаревцу, Зрењанину, Кикинди, Новом Бечеју, Србобрану, Житишту,
Кањижи и Пландишту имаће бољу
здравствену заштиту. Домови здравља изабрани су у својим срединама
на овогодишњем конкурсу „Заједници

заједно”, а о избору пројеката одлучивала је комисија састављена од
представника Министарства здравља
Србије, локалних заједница и компаније НИС.
На овај начин НИС ће помоћи реконструкцију и адаптацију дечјих
диспанзера, набавку савремене медицинске опреме и апарата, као и
санитетских возила за низ здравствених установа у партнерским општинама и градовима.
Улагање у побољшање услова за
рад здравствених институција део је
стратешког опредељења НИС-а, а компанија је до сада у подршку установама у којима се лече најмлађи кроз
различите програме инвестирала готово 100 милиона динара. Тако је
НИС донирао средства за набавку савремених апарата Институту за здравствену заштиту деце и омладине Војводине у Новом Саду, Универзитетској дечјој клиници „Тиршова” у Београду, Општој болници „Студеница”
у Краљеву и Клиничко-болничком
центру у Косовској Митровици. НИС
је по др жао и Хе ма то он ко ло шко

одељење за дечје интерне болести у
Нишу, као и Институт за здравствену
заштиту мајке и детета „Др Вукан
Чупић”.
Да подсетимо, НИС већ једанаест
година реализује програм друштвене одговорности „Заједници заједно” којим унапређује живот становника тринаест градова и општина у
којима компанија послује. У сарадњи с локалним заједницама компанија је реализовала више од 900 проје ка та вред них пре ко ми ли јар ду
динара. Та средства су уложена у реконструкцију вртића, паркова, игралишта и школа, опремање школских
лабораторија и учионица, као и реализацију пројеката из области образовања и науке, културе, екологије,
спорта, јавног здравља и социјалне
заштите.

Страну припремиo

Зоран
Станижан

Панчевачки ђаци ће у наредну,
2019/2020. школску годину кренути у понедељак 2. септембра, а прво полугодиште трајаће до 23. децембра 2019, закључно с понедељком. Након зимског распуста ђаци
се враћају у школске клупе у среду
15. јануара 2020, а завршетак наставне године зависи од наставног
плана за основне и средње школе.
Ученици основних школа неће имати ниједну наставну суботу, док ће
средњошколци имати две, и то 16.
новембра 2019. и 18. јануара 2020.
године.
Надлежни у Покрајини истичу
да су и ове године приликом израде правилника о школским календарима поштовали специфичности Аутономне Покрајине Војводине у погледу великог броја националних мањина – националних
заједница, као и верских заједница које живе на овом подручју. Вреди истаћи да је покрајински школски календар усаглашен с републичким што се тиче почетка и
краја школске године.
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ЗДРАВЉЕ
Х И Т НА ПО МО Ћ

Како да обуздате
хипертензију
масти додатно снижава вредност крвног притиска. Посебно је ефикасан калијум присутан у воћу и поврћу. Унос
соли требало би ограничити
и поред чињенице да се ова
навика тешко мења. Постепено смањење соли и употреба зачина који побољшавају
укус хране показали су се ефикасним. Све статистике говоре да престанак пушења продужава живот и доприноси
успешној контроли високог
крвног притиска. КонзумираПише:
ње кафе нема једнако дејство
др Мирослав Тепшић
код свих. Уколико притисак
расте више од 10 mmHg поМноги пацијенти који долазе сле једне шољице кафе, треу Службу хитне медицинске бало би размотрити штетност
помоћи због високог крвног у односу на добробит овог напритиска показују забрину- питка. Ипак, код већине љутост услед немогућности за- ди промене у притиску нису
довољавајућег контролисања тако драстичне.
Хронични стрес доприноњегове вредности. Понекад је
тешко објаснити да висина си високом крвном притикрвног притиска не зависи са- ску и зато је веома важно
утврдити који
мо од квалитефак то ри га
та терапије, већ
изазивају како
је она у великој
би се они елимери условљена
минисали или
нашим навикаХронични стрес
бар умањили.
ма и сти лом
доприноси високом
Про блем по живота.
стаје већи укоГубитак кило- крвном притиску и
лико хроничграма сматра се
ни стрес подједним од наје- зато је важно
сти че ло ше
фикаснијих на- утврдити који
чина контроле фактори га изазивају. на ви ке као
што су прекокрв ног при ти ме ран унос
ска. Под ризиком су мушкарци чији обим хране, алкохола и никотина.
струка прелази 102 цм и же- Мада ће многи рећи да је
не код којих метар постављен уклањање стреса немогуће,
око струка показује 89 цм или постоје начини да се он битвише. Умерена физичка ак- но умањи. Планирање дана
тивност у виду шетње, вожње и фокусирање на оно што је
бицикла или пливања дока- приоритет веома је битно у
зано умањује висок крвни при- борби против стреса. Треба
тисак. Требало би бар триде- умети рећи „не” уколико несет минута дневно посветити ки задаци постају превелико
некој од ових активности. У оптерећење. Немерљиви су
зависности од здравственог тренуци у којима можемо да
стања, примењене вежбе сна- се осамимо и дубоко дишеге неколико пута недељно мо- мо, као и они које посветигу допринети контроли хи- мо дружењу са особама које
пертензије. Дијета која укљу- нам пријају. Подршка порочује више поврћа, воћа, ин- дице, пријатеља и, наравно,
тегралних житарица и хране вашег лекара такође је веос мањим садржајем засићених ма битна.

ПРИРОДНИМ ЛЕКОВИМА ДО БОЉЕГ ЗДРАВЉА

ДА ЗГЛОБОВИ РАДЕ КАО ПОДМАЗАНИ
Главни кривац за
тегобе – артритис
Метеоролошки
ролеркостер појачава
симптоме
Промене времена које су ових
дана учестале и јављају се на
дневној бази наше тело и те
како осети. Долазак кише и невремена код многих људи неретко најаве – њихови зглобови, тачније бол у њима.
Није ни чудо што је тако, јер
код већине реуматских обољења промене атмосферског притиска, влажности ваздуха и пад
температуре утичу на рецепторе за бол и доводе до погоршања симптома. Ако узмемо у обзир чињеницу да је, према истраживању Института „Батут”,
реуматизам најчешћа болест у
Србији, онда је јасно зашто нам
је свима ових дана доста овог
метеоролошког ролеркостера.

Зашто боли
Узроци бола у зглобовима су
различити, а један од најчешћих је артритис. Главни облици артритичних поремећаја

су реуматоидни артритис, гихт
и остеоартритис.
Реуматоидни артритис је хронично аутоимуно обољење која
погађа све зглобове, а праћено
је боловима, отоком и запаљењем. По правилу се јавља између

КОЗМЕТИЧАРСКО ЋОШЕ

Све о депилацији

Пише: Бојана Ћорлука,
козметичар
Депилација је идеално решење за уклањање длачица с тела. Постоје топла и хладна депилација. Топла се све ређе
употребљава, јер се не препоручује особама које имају проширене вене и капиларе. Код
ове врсте депилације восак се
користи више пута, али се, наравно, стерилише на високој
температури. Топли восак је
добар за депилацију обрва и
појединих делова бикини зоне.
Хладан восак се много чешће примењујe, јер представља брзо, чисто и дуготрајно

Страну
припремила
Драгана

Кожан

решење. Иако се тако зове, тај
восак и није баш хладан – радна температура му је од 45 до
55 степени, што је пријатно за
кожу и идеално за отварање
пора, а самим тим је и депилација мање болна. Наноси се
помоћу рол-она у смеру раста
длаке. Потом се залепи целулозна трака и нагло повуче у
супротном смеру. Најбитније
је да се пре повлачења траке
кожа добро затегне да се не
би направили подливи. Бикини зона је осетљива регија и
потребно је умеће да се уради
брзо, сигурно и с минималном нелагодношћу. За ову регију требало би комбиновати
хладни восак и топли азуленски восак, који је нежан и благ,
а опет изузетно јак.
Депилацијом се скида и површински слој коже, па се тог
дана не треба излагати сунцу,
јер могу настати флеке. На брзину раста длаке утиче много
фактора: хормонски статус, начин уклањања маља и годишње доба. Длаке најбрже израсту након бријања, употребе
депил-крема и електричног
апарата. Током летњих месеци, када нам је депилација најпотребнија, длаке брже расту,
јер се крвни судови шире, циркулација се убрзава и побољшава се исхрана корена длаке. Због свега тога лети је понекад потребно радити депилацију и на две и по недеље.
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Болест настаје услед
постепеног трошења
хрскавице која
облаже ивице костију,
а најчешће страдају
колена, кукови и
зглобови на рукама.
25. и 50. године, и то чешће
код жена. Још увек није откривено шта изазива реуматоидни
артритис, нити како се он може спречити. Једино је јасно да
имуносистем игра важну улогу
у његовом настанку. Ова врста
артритиса је опасна због тога
што запаљење с временом, поред зглобова, може захватити и
друге органе: срце, плућа, крвне судове, слезину и друго.

БА КИН РЕ ЦЕПТ
Ако имате проблема са
зглобовима и костима, ваша бака ће вам сигурно саветовати да узмете проверени народни лек: говеђи
желатин.
Припремите га тако што
ћете увече кашичицу желатина прелити са два децилитра воде или јогурта и
оставити да стоји преко ноћи, па ујутру попити на празан стомак. После месец
дана направите паузу од
пола године, па поновите.

Колена најчешће страдају
Гихт је такође аутоимуно обољење, које настаје услед накупљања кристала мокраћне киселине. Најчешће се јавља као
бол у зглобу ножног палца, али
може захватити и колено, глежањ, стопало, ручни зглоб и лакат. Препознатљиви симптоми
су раздражљивост, црвенило,
топлина и отицање зглобова.

Остеоартритис је најчешћи
облик артритиса. Свака особа
изнад шездесет година почиње да показује знаке овог дегенеративног обољења зглобова,
али многи не осећају никакве
симптоме. Из непознатих разлога жене га имају два пута чешће него мушкарци, нарочито
после климакса. Болест настаје услед постепеног и дуготрајног трошења хрскавице која
облаже ивице костију, а најчешће страдају колена, кукови и
зглобови на рукама.

Идите код лекара
До болова у зглобовима могу
довести и многи други узроци:
повреде, преломи, уганућа, као
и различита вирусна или системска обољења.
Уколико вас муче ови проблеми, свакако би требало да се
јавите лекару како би одредио
тачан узрок бола и преписао вам
одговарајућу терапију. Постоје,
наравно, и случајеви када медицинску помоћ треба да потражите без одлагања: онда када је узрок болова озбиљна повреда, затим уколико је зглоб
деформисан, непокретан или се
око њега изненада јавио оток.
Шта год да изазива болове у
зглобовима, стручњаци наглашавају да ће ваше тегобе бити
блаже, а оздрављење брже ако
се, поред тога што редовно узимате лекове, правилно храните и водите здрав живот.

Шта (не) јести
Истраживања су потврдила да
постоје одређене намирнице
које могу да ублаже симптоме,
али водите рачуна и о томе да
поједине врсте хране појачавају тегобе са зглобовима.
Стога, ако имате неко обољење зглобова, смањите унос
засићених масти, млечних производа (нарочито пуномасног
сира) и црвеног меса. Такође,
избегавајте цитрусе, кофеин,
со, цигарете и све намирнице

БУ ДИ ТЕ ФИ ЗИЧ КИ АК ТИВ НИ
Лекари тврде да је основни начин да се болести зглобова
превенирају или ублаже – умерена физичка активност. Уз
то, водите рачуна о телесној тежини, јер вишак килограма
веома оптерећује зглобове колена и кукова.
Сваког јутра обавезно разгибавајте зглобове и избегавајте дуже држање тела у истом положају или дуготрајно извођења истих покрета. Физичка активност се не препоручује
у акутној фази болести, јер тада зглобови треба да мирују,
уз примену хладних облога.
које садрже бели шећер. С обзиром на то да соланин погоршава упалу, оболели од реуматоидног артритиса морају
да избаце из јеловника паприку, патлиџан, парадајз и бели
кромпир.
Нутриционисти саветују оболелима да у исхрану пре свега
уврсте што више намирница
богатих гвожђем, као што су
броколи, кељ, прокељ и грашак. По жељ но је је сти и
пиринач, раж и пшеницу, као
и храну која садржи сумпор,
попут јаја и белог и црног лука. Обавезно редовно узимајте
и рибље уље, будући да оно
има антиинфламаторно дејство
и може да смири упалу. Било
би добро да више пута недељно једете рибу богату омега-3
масним киселинама: скушу, харингу, сардину и туњевину.
Против болова у зглобовима
користиће вам чајеви од чичкових семенки, целера, ђумбира, брезе, ловора или мирођије.

Масажа
Можете сами направити и уље
за масажу болних места. Литар маслиновог уља помешајте с десет кашика ситно исецканог листа ораха, па оставите
да од сто ји ме сец да на на

топлом месту. Три пута дневно промућкајте флашу.
За масажу је добро и уље од
јоргована. Прави се тако што
се литарска тегла напуни цветовима јоргована без сабијања, прелије маслиновим уљем
до врха и држи на сунцу петнаест дана.
Оболело место можете масирати и мешавином од два
децилитра шљивовице препеченице с 30 грама неољуштеног белог лука. Након масаже
третирано место треба увити у
суве крпе.

Облоге
Делотворан лек против реуматских болова јесу и облоге од
купуса. Листове ставите на оболело место, прекријте памучном тканином и учврстите завојем. Понављајте процедуру
три пута дневно. Једнако су делотворне и облоге од листова
коприве или од уља тамјана.
У терапији болних зглобова
препоручује се и млевена љута
паприка, која ублажава бол,
смањује отоке и обнавља функционалност зглобова. Узима се
орално као суплемент, а користи се и у форми креме или гела, када се наноси директно на
кожу.

ЗЕЛЕНА АПОТЕКА

Спас за уморне очи
Ако проводите много времена
пред монитором компјутера
или екраном телевизора, па
осећате да вам се очи превише
замарају, онда ће вам од
користи бити следећи рецепт.
Шаку цветова дивизме
убаците у боцу и прелијте
маслиновим или бадемовим
уљем, па оставите да одстоји
од четири до шест недеља на
топлом месту. Након тога
мажите уморне очи уљем дватри пута дневно. Од дивизме
се, иначе, припремају и
делотворне облоге против упале очију. Прегршт цветова прелијте
шољом вреле воде, па процедите течност, намочите газу у њу и
затим увијте њоме попарене цветове, па држите на очима.
Ако вам очи сузе, направите облог од камилице: једну пуну кашику
цветова попарите са четврт литра млека. Облог мора бити топао.
Преко ноћи на очима држите крпу натопљену млаком сланом
водом преко које сте ставили другу, суву крпу.
Више пута дневно очи испирајте ватом натопљеном чајем од три
кашике коприве и кадуље попарене с пола литра кипуће воде.
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ОВО НЕ СМЕТЕ ЗАБОРАВИТИ КАДА СТЕ У САОБРАЋАЈУ

УМ НА ДРУМ, ДА ГЛАВА НЕ БУДЕ У ТОРБИ!
Које грешке возача
најчешће доводе
до трагедије
Шта вам се смањује
и сужава од алкохола
Које функције вам
„гаси” мобилни
телефон
– Имам 44 године и већ 26 година сам у инвалидским колицима. Мој инвалидитет је последица саобраћајне несреће
коју сам преживео у трећем
средње. Те кобне априлске вечери моје друштво и ја смо се
обрели у центру села у намери
да одемо у дискотеку удаљену
десетак километара. Четворо
другара село је у једну „ладу”,
а нас петорица у моја кола. Тада још нисам имао дозволу,
али нисам могао да сачекам
још неколико месеци да постанем пунолетан и положим вожњу. Хтео сам све сад и одмах,
па сам, кришом или уз прећутно одобравање родитеља, возио још од своје четрнаесте.
Другар у „лади” кренуо је први. У то време нисам толерисао да ико буде бржи од мене,
да ико стигне негде пре мене.

Употреба мобилног
телефона у вожњи
повећава ризик од
саобраћајне незгоде
четири пута.
Моја младалачка крв је прокључала и стиснуо сам гас. Стигао сам друга и започео претицање. Због неискуства, пришао
сам сувише близу левој ивици
пута и точкови су ухватили траву. Аутомобил је склизнуо и
слетели смо у канал. Неким
маневром успео сам да исправим, али не и да задржим аутомобил на коловозу, тако да
смо слетели у канал с друге
стране и кола су се преврнула.
Нас тројица који нисмо били
везани испали смо из аутомобила. Због озбиљности мојих
повреда, исте ноћи сам из шабачке болнице транспортован
у Клинички центар у Београду. Операција је трајала пет и
по сати. Спасли су ми живот.
Након седам дана сам се пробудио. Тридесет дана касније
лекари и моја породица смогли су снаге да ме погледају у
очи и кажу ми пуну истину: да
никад више нећу возити бицикл, да нећу више никад отићи с другарима на фудбал, да

ЧАШИЦА ЈЕ
ПРЕВИШЕ
Алкохол смањује нашу брзину реаговања и сужава
нам видно поље. Даје нам
лажно самопоуздање, а координацију покрета чини
много лошијом. Успорено
реаговање траје све док се
алкохол потпуно не елиминише из организма.
Доктори кажу да се он
ослобађа брзином од 0,1
промила на сат. То значи
да нам, ако смо попили једно пиће, које има у просеку
0,2–0,3 промила, треба од
два и по до три сата да га
избацимо из организма.
Можете сами израчунати
колико траје елиминација
алкохола ако сте попили
осам-девет пића.

никада више до краја живота
нећу ходати – испричао је Славиша Савић из Савеза параплегичара и квадриплегичара Србије (СПИКС) на предавању намењеном ученицима завршних
разреда средњих школа, одржаном прошле недеље у дупке
пу ној ве ли кој са ли Град ске
управе.
Ово је само део Славишине
приче коју је до сада имао прилику да чује велики број матураната у више од тридесет градова широм Србије, где је до
са да ре а ли зо ва на кам па ња
„Млади на матуру без аутомобила” Агенције за безбедност
саобраћаја Републике Србије.
О Славишиној судбини и судбинама свих који су прошли
као он треба да чујете и ви без
обзира на то да ли сте млади
или стари, да ли сте возач или
сувозач. Јер такве приче могу
да вам сачувају живот.

Чиме ћеш на матуру?
– Идеја нам је да матурантима у време матурских вечери
поручимо да размишљају о томе шта ће обући, како ће се
провести и с ким ће плесати, а
да бригу о превозу препусте
неком другом. Ову акцију су
пре седам-осам година покренули ђаци и професори Средње политехничке школе у Крагујевцу, када је после једне матурске вечери у саобраћајној
несрећи настрадало троје матураната из те школе. Агенција за безбедност саобраћаја је
препознала потенцијал те акције и од 2016. године смо је
проширили на целу Србију –
објаснио је Душко Пешић, начелник Одељења за превен ци ју и еду ка ци ју у
Агенцији за безбедност
саобраћаја.
О томе колико су значајна таква предавања,
довољно говоре мрачни
ста ти стич ки по да ци о
броју особа узраста 15–
30 година које су погинуле у удесима. Иако се
тај број у последње две
деценије смањио, и даље
су медији препуни вести
о трагедијама на путевима у којима млади задобијају тешке повреде или
губе живот.
– Примера ради, само
у току 1997. године у саобраћајним незгодама је
погинуло 328 младих, док
је током прошле године
на тај начин страдало њих
109. Иако је тај број смањен за више од 70%, још
увек нисмо задовољни.
Можемо и морамо још
много да урадимо – истакао је Пешић.

Фактори ризика
Статистика каже да су саобраћајне несреће убедљиво најчешћи узрок смрти младих данас. Стручњаци издвајају четири главна фактора ризика
који доводе до удеса како код
младих, тако и међу осталим
возачима. То су: неприлагођена брзина, алкохол, коришћење мобилног телефона током
вожње и невезивање сигурносног појаса.
Управо такве грешке је направио Славиша Савић, а с последицама ће се носити док је
жив.
– Те вечери сам у насељу где
је ограничење брзине било 50,
возио преко 100 на сат. Нисам
имао дозволу и нисам везао
појас. Једино нисам био алкохолисан, али само зато што је
тек требало да одем у дискотеку и попијем. Резултат? Аутомобил који сам обожавао стрпао сам у старо гвожђе, а себе,
своју младост и све планове за
будућност у инвалидска колица. Пунолетство сам дочекао у
бол нич ком кре ве ту где сам

Вечито питање: да ли је могло другачије?
лежао 45 дана. Са осамнаест
година сам поново учио да седим и да се облачим. У мом
животу од тада више ништа
није исто – каже Славиша.

Тешко „али”
Ипак, он је успео да заврши
школу, а данас је срећно оже-

њему су садржани сви они лепи мали тренуци које сам пропустио због своје инвалидности. Када је мој син начинио
прве кораке, нисам могао да
га држим за руку. Када је први
пут возио бицикл без помоћних точкова, нисам га ја придржао. Он воли спорт, али мрзи фудбал, јер му никад
тата није пуцао пенале и
никад с татом није отишао на утакмицу. Све ове
ствари делују мало, док их
не изгубите. Тада нарасту
до висине Монт Евереста.
И тачно је да не постоји
имунитет на саобраћајне
незгоде, али оно што можете да урадите јесте да
чувате себе, свој живот и
животе других – закључио
је Савић.

Прилагодите брзину
Када је 2009. године ступио на снагу нови Закон
о безбедности у саобраћају, многи су се бунили што
је ограничење брзине у
насељу смањено са 60 на
50 на сат, јер „тих 10 километара не прави неку
разлику”. Да ли је заиста
тако?
– Ако при брзини од
60 км/ч ударите возилом
Славиша Савић десет пешака, седам ће погинути, а три ће бити тењен и отац је дечака који упра- шко повређена. Ако с 50 км/ч
во ове године прославља мату- ударите десет пешака, два ће
ру. Запослен је, бави се стоним погинути, а осам ће преживетенисом и атлетиком и труди ти. Та наизглед небитна разсе да својом причом опомене лика од 10 км/ч четири пута
младе да не направе грешку повећава смртност код пешаналик његовој. Положио је во- ка. Постоји још једна битна
жњу и аутомобилом у који су ствар, а то је зауставни пут воуграђене ручне команде пре- зила при кочењу. При брзини
шао је преко 400.000 киломе- од 50 км/ч зауставни пут изнотара без иједног прекршаја.
си око 25 метара и ако на тој
– Рекло би се да живим жи- раздаљини стоји препрека, удавот просечног човека и с тим рићете у њу. С друге стране,
бих се ја донекле и сложио да ка да ко чи те при бр зи ни од
не постоји ту једно „али”. У 100 км/ч, треба вам дужина

МО БИЛ НИ УБИ ЦА
Знате ли да док возите брзином 60 км/х и погледате у мобилни на само две секунде, у том интервалу
пређете раздаљину једнаку дужини три аутобуса?
Куцање поруке током вожње је најопасније од свих
опција које подразумевају употребу мобилног, јер вам
је вид фокусиран на екран, једна рука вам је заузета,
а пажња вам је усмерена на садржај поруке уместо на
пут. Док телефонирате, заузети су вам рука и пажња,
а када користите хендс-фри систем, окупирана вам је
„само” пажња. Прве две опције су законом забрањене, а последња није дозвољена почетницима, док се
осталима не препоручује, јер је једнако небезбедна.

читавог фудбалског терена да
се зауставите. То је довољан
разлог да успорите – поентирао је Душко Пешић.

Вежите се
Без обзира на то да ли смо везали сигурносни појас или не,

Трећи добар разлог да вежете појас је тај што вас он штити од испадања из аутомобила.
Подсећања ради, пре месец дана у саобраћајној незгоди у Хрватској од петоро људи из Србије који су били у возилу, четворо није било везано. Сви су

ПО ЈАС ПО ЗА ДИ? ОБА ВЕ ЗНО!
Немојте мислити да вам ако седите на задњем седишту, сигурносни појас није неопходан.
– Ако имате 90 килограма и не вежете појас у аутомобилу који иде 60 км/ч и дође до судара, ваша маса због убрзања Земљине теже постаје 1,8 тона. Све особе које се
налазе око вас ви ћете повредити својим телом, које при судару не можете да контролишете. Имамо често ситуацију да
мајка загрљајем покушава да заштити дете приликом судара, а због те масе и убрзања она дете, нажалост, убије својим телом – објаснио је Душко Пешић.
кад дође до судара, закони физике делују и наше тело се повија унапред.

Ако кочите при
брзини од 100 км/ч,
потребна вам је
дужина фудбалског
терена да се
зауставите.
Ако нисмо везани, ударићемо великом силином у ваздушни јастук – то сигурно убија.
Уз то, од убрзања које ваше тело добија када се сударите при
брзини од 60 на сат, а нисте везани, ваше срце добија на маси
и, уместо 300 грама, тежи шест
килограма. То аорта и органи
не могу да поднесу и они пуцају. Веровали или не, такве унутрашње повреде су основни
узрок смрти у удесима.

испали и сви су погинули. Пета особа, која је једина имала
појас, прошла је само с лаким
повредама.
Онима који се не везују јер
ће „само скокнути до продавнице” или „возе само 40 на
сат” обавезно објасните да када се сударите при брзини од
тих „само” 40 км/ч, ваше тело
трпи удар као да сте се бацили с другог спрата зграде. У
случају брзине од 60 км/ч удар
је исти као да сте пали с петог
спрата.

У судару при брзини
од 60 км/час јачина
удара је иста као да
је слон са 10 метара
висине пао на ваш
аутомобил.
Без обзира на то да ли сте
почетник или себе сматрате искусним возачем, подаци изнети у овом тексту сигурно ће
вам помоћи да двапут размислите када следећи пут стартујете мотор пре но што се вежете или након што сте попили
чашицу, две, три... Трипут мерите и када вам падне на ум да
не поштујете ограничење у насељу или када вам током вожње стигне СМС. Тај што вам
је послао поруку сигурно вас
много воли. И потребни сте му.
Зато – путујте до њега сигурно
и безбедно.
Драгана Кожан
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ГРАДСКА
МИ ПИ Т АМО З А ВАС

Шта ако вас преваре
продавци на интернету?
„Привучена повољном ценом и атрактивном фотографијом, одлучила сам
да купим наоко лепе патике преко
једног интернет сајта. Наручила сам
и платила, али када ми их је после
неколико дана поштар донео, запањено сам закључила да не одговарају фотографији. Шта треба да урадим да би ми новац био враћен?”,
питала нас је читатељка Јована Савић
из Улице Душана Петровића Шанета на Стрелишту.
Према објашњењу представника Сектора за заштиту потрошача из Министарства трговине, са оваквим и сличним проблемима се свакодневно суочавају бројни грађани широм Србије.
У таквим случајевима постоји могућност да се одустане од куповине у року
од четрнаест дана од добијања робе.
Преварени купац најпре мора да о
томе обавести продавца тако што ће
попунити тзв. образац о одустајању.
Након тога купац мора да врати робу
продавцу и неопходно је да сам то
плати. Када то буде обављено, продавац

мора да врати купцу новац. Правило
је да то буде учињено у року од четрнаест дана од тренутка када продавац
добије попуњени образац о одустајању.
Важно је напоменути и то да се могућност враћања наручене робе, као
и новца којим је она плаћена не односи на аудио и видео снимке и компјутерске програме.
Они који намеравају да купују на
интернету морају водити рачуна о томе да купују на поузданим сајтовима, да пре куповине апдејтују антивирусни програм, као и да не остављају информације продавцима који
им траже лозинке или пин бројеве за
кредитне картице. Било би добро и
да робу коју намеравају да купе преко интернета плаћају искључиво „електрон” платним картицама. У случају
да преварени купац не може да оствари право на враћање новца који је
дао за неодговарајућу робу, може то
да пријави на следећи имејл: vtk@beograd.vtk.jt.rs (Посебно тужилаштво
за високотехнолошки криминал).

У О ЧИ Т Е ПРО БЛ Е М

Надлежни реаговали
на писање „Панчевца”
Надлежни у Градској управи ових дана су почели да отклањају један комунални проблем након писања „Панчевца” о томе, за шта заслужују похвале. Недавно смо приметили да из
тротоара у Штросмајеровој улици, у
близини експозитуре „Експобанке”,
вири огроман шиљак, који је, посебно у вечерњим и ноћним сатима, представљао опасност за пешаке, бициклисте и мотоциклисте.
Приметили смо и да су на паркинзима у непосредној близини Католичке цркве и на неким другим местима,
услед непажљиве вожње, изваљени
стубићи, а да тамо где су се они налазили, нису постављени нови.

Одговор на наше упозорење брзо је
уследио. Прошлог викенда уклоњен
је шиљак испред експозитуре „Експобанке”, а на местима где су недостајали стубићи, привремено су, до поновног постављања првобитних који су
ту стајали, стављени шарени чуњеви.
– Чим сам добио ваше писмо, проследио сам га Саобраћајној инспекцији да да налог „Урбанизму”, као управљачу путева на територији града, да
реши тај проблем. Они су почели да
поступају по том налогу, па су зато само
привремено поставили чуњеве, док не
стигну оригинални стубићи – изјавио
је Бобан Ђурђев, секретар градског Секретаријата за инспекцијске послове.

Петак, 7. јун 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

ПРОМЕНА НА ТРЖИШТУ НЕКРЕТНИНА

БЕОГРАЂАНИ СВЕ ЧЕШЋЕ КУПУЈУ
СТАНОВЕ У НАШЕМ ГРАДУ
Због велике потражње
скупљи квадрати
у нашем граду
Цене се крећу у распону
од 800 до 1.200 евра
Повољне цене некретнина у поређењу са онима у главном граду, близина Београда, бројне школе, спортски
објекти, велики број угоститељских
објеката и супермаркета великих трговачких ланаца – само су неки од
разлога због којих многи Београђани
у последње време купују станове у
Панчеву.
Као последица тога, потражња за
становима у нашем граду вишеструко је порасла у односу на понуду, па
су они поскупели. То је у изјави за
„Панчевац” потврдио Раденко Грбић,
вла сник аген ци је за не крет ни не
„Перфект”.
– Када питам Београђане који се
код мене интересују за цене станова
у Панчеву зашто су се одлучили за
наш град, кажу ми да за суму коју у
Панчеву морају да издвоје за један
стан, у Београду не би могли да купе
ни мало боље сређену гаражу. Осим
тога, неки међу њима имају информацију да ће аутобуска линија 108

Најтраженији су станови у
новоградњи, као и старији
станови ниже спратности
у центру града.
Градског саобраћајног предузећа Београд сигурно бити продужена до
Панчева. Ако се то деси, из нашег
града ће се још брже долазити до Београда. Што се тиче тога за којим
становима влада највеће интересовање, најпопуларнији су они у новоградњи, као и старији станови ниже
спратности у центру, на Тесли, као и
на Содари. Цене квадрата у новоградњи крећу се од 850 до 1.000 евра,
а у староградњи има и оних испод
500 евра, па до 600, 650 – изјавио је
Грбић.
Његов колега Горан Мијушковић,
вла сник аген ци је за не крет ни не

„Кварт”, истакао је да је приметан пораст потражње за становима и да је
због тога повећана цена квадрата.
– Половних станова, оних старијих, нема много, а њихова цена је иначе 600 евра по квадрату. На тржишту
доминирају станови у новоградњи и
за њима влада велико интересовање
без обзира на цену. Не постоји стриктна цена квадрата таквих станова, јер
се она креће у распону од 800 до 850
евра у предградњи, па до 1.200 евра

по квадрату у строгом центру! Без обзира на то, ти станови лако налазе
купце и без проблема се продају. Тражња за становима у новоградњи је толико велика да се они продају док су
од зграда у којима ће се налазити постављени само темељи. Тако беспрекорну продају без обзира на високе
цене објашњавам порастом платежне
моћи грађана и бројним повољним
кредитима које нуде банке – изјавио
је Мијушковић.

НАША АНКЕТА
КОРИСТИТЕ ЛИ ФИКСНИ ТЕЛЕФОН?

Апарат као декорација у домаћинству

Г. ЦВЕТИНОВИЋ

П ЛА Н И РАНИ РАД О ВИ И И СКЉУЧЕЊ А

Без струје на
Новосељанском путу
Према информацијама које је „Електровојводина” објавила до 4. јуна, у
петак, 7. јуна, неће бити струје у Кајмакчаланској, од броја 18 па до краја
улице. Искључење ће трајати од 8.30
до 13.45.
На списку за искључења 7. јуна налази се и Новосељански пут, од броја
99 до броја 137, и од броја 14 до броја

Страну припремио

Михајло
Глигорић

30, као и Кајмакчаланска од броја 1
до броја 18. Искључење ће трајати од
9.30 до 11.30.
Истог дана, 7. јуна, струја ће бити
искључена и на Новосељанском путу
од броја 139-а до броја 161 (на непарној страни) и од броја 30 до Улице браће Ранковић, као и сама Улица
браће Ранковић. Рестрикција ће почети у 11.30, а завршиће се у 13.45.
Сле де ће ис кљу че ње елек трич не
енергије планирано је за 11. јун. Тада
неће бити струје на целој територији
Владимировца и на Девојачком бунару. Оно ће трајати од 9 до 11 сати.

П. ПОПОВИЋ

Наше време може се слободно описати као ера електронике. Технологија се развија брзином без контроле.
Иако је сасвим добар, често и „без
грешке”, сваки уређај биће обавезно
замењен бољим. Тако се чини да ће и
фиксни телефон ускоро нестати. Већина користи мобилни апарат, а позив с фиксног на мобилни се не исплати. Самим тим људи прибегавају
одјављивању фиксног уређаја, јер је
непотребан.
ГОРДАНА ЦВЕТИНОВИЋ,
медицинска сестра:
– Не користим фиксни телефон,
нарочито због тога што су се појавиле нове технологије. Тарифни пакети су повољни и не исплати се коришћење и једног и другог уређаја. Ја
сам чак угасила фиксни. Осим старих лица, не знам ко га још користи.

М. МАРКОВИЋ

А. ДОБРЕСКОВ

ПЕТАР ПОПОВИЋ,
радник обезбеђења:
– Поклонио сам фиксни телефон
пре петнаест година. Не знам ни да
ли је још активан. Нисам му једино
број заборавио. Након тога, када су
се појавили мобилни уређаји, нисам
ни помислио да уведем фиксни. Користим мобилни и имам три броја.
МИРОСЛАВ МАРКОВИЋ, пензионер:
– Имам фиксни телефон. Плаћам
претплату, али га не употребљавам.
Требало би да га угасим.
АЛЕКСАНДАР ДОБРЕСКОВ,
механичар:
– Не користим фиксни апарат, стоји ми као украс. Када звони, не јављам се јер претпостављам да зову
ради рекламирања нечега. Једва чекам да га одјавим. Тренутно не могу

С. САВИЋ

М. УЗЕЛАЦ

зато што Пошта поставља услов. Користим мобилни. Он је практичнији,
а цена ми је иста.
СТОЈАНКА САВИЋ, пензионер:
– Имам фиксни телефон у оквиру
пакета. Разговарам мобилним уређајем у деведесет пет одсто случајева.
Пакет с бесплатним минутима ми је
веома повољан. На фиксни телефон
ме ипак зову мештани из села, па је
то једини случај када га користим.
МЕРЛИНА УЗЕЛАЦ, домаћица:
– Искључила бих фиксни апарат,
али он је део пакета који нам служи
за интернет. Ако будемо променили
пакет, укинућемо фиксни телефон.
Засад путем фиксног зовем само маму, која је у другом граду. Углавном
сви користимо мобилни телефон.
Анкетирала Јелена Катана
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НАШИ СУГРАЂАНИ

Петак, 7. јун 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

ПАНЧЕВЦИ КОЈИ СВИРАЈУ ЗАНИМЉИВЕ ИНСТРУМЕНТЕ

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА”
ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

ЧАРОБЊАЦИ ЗВУКА
Кад кажу „музика”, најчешће нам на
памет падају гитара, бубањ, клавир,
виолина... Али на концертима нас понекад очара и звук инструмента из
задњих редова оркестра...

– Вршњаци су се тада шалили како
свирам фрулу као неки чобанин, али
су данас много поносни што сам истрајао и успео на свом музичком путу – каже задовољно Васа.
Истиче да му је управо овај инструмент омогућио да види многе земље,
попут Шпаније, Португалије, Француске и Швајцарске.
Васа тренутно има десет ученика у
оквиру КУД-а „Пауновић”, у којем
свира од 2004. године. Каже да га веома радује то што све више младих
жели да свира овај инструмент.
– Сви мисле да је веома једноставно свирати фрулу, али греше. Она
има шест рупица напред и једну с
друге стране, а на њој се може одсвирати дванаест тонова. На пола рупе
мора да се осети да ли је тај тон тачан или не. Неки људи користе грифове, стављају два по два прста, па
онда добијају полутонове. Ја сам усавршио то да могу и на пола рупе да
добијем тачан тон – каже Васа.
Додаје да је за добар звук важно
имати и квалитетан инструмент, који
може да се купи по цени од стотинак
евра па нагоре.

Од цртаћа до бајке
Сара Влајић (26) пожелела је да свира харфу још као дете, а заљубила се
у њу кад ју је видела, веровали или не
– у цртаћу! Другачије казано, заслуге
за то што је Сара данас успешна харфисткиња, имају „Мачке из високог
друштва” и „Хари Потер”.
– Свирам харфу деветнаест година и могу да кажем да је код ње све
специфично. Поред тога што има
бајковит облик, чини је четрдесет
шест жица, седам педала с три различите позиције, тако да се свира и
рукама и ногама. Мислим да је поред оргуља ово инструмент који је
најкомпликованије савладати – каже Сара.
Она нам је такође објаснила да харфа има благотворно дејство на нервни систем, па се врло често користи
у музикотерапији и код психичких
обољења.
– Извођење је напорно... Потребна
је свакодневна вежба и посвећеност
да би прсти увек били довољно тврди
за жице – прича Сара.
Колико ће вам се неки харфиста
допасти, зависи од укуса. Неки извођачи су темпераментни и свирају „с
ватром”, док су други романтични и
суптилни, објаснила нам је Сара.

Божји дар

Сара Влајић

ње и вежбање, што је Томиславу омогућило његово културно-уметничко
друштво.
– Први семинар који сам посетио
био је у Панонији, крај Бачке Тополе. Водио га је Максим Му дри нић, мај стор
на гајдама, који ме је упутио
у особине инструмента, технику свирања,
израду пискова, штимовање
и одржавање...
Сваки следећи
се ми нар – а
одр жа ва ни су
у Врд ни ку –
био је но во
искуство за мене – ре као је
Томислав.
Ба нат ске
гајде су троглаАлександар Таушан сне и састоје се
од мешине наСара је мастер-студије харфе завр- прављене од штављене јареће коже,
шила у Београду, а потом је две годи- пискова од трске или зове који проне провела у Јапану на истраживач- изводе тон, гајденице (свирале) која
ким студијама. Имала је соло кон- се прави од тврдог дрвета, рога (луцерт у српској амбасади у Токију, као ле) и бордунске цеви, која се пребаи концерт са оркестром Геидаи фил- цује преко рамена и даје продоран
пратећи тон.
хармоније.
– Пошто се израђују ручно и од
Звук прошлости
природних материјала, тешко се штиТомислав Ћирић (31) бави се музи- мују и одржавају. Потребно је уложиком од 2002. године. Почео је с кла- ти много труда и љубави, али онда
ринетом у КУД-у „Станко Пауновић”, свирање на њима постаје право задоа затим „усвојио” и гајде, јер је желео вољство. У данашње време брзог жида кроз ове инструменте допринесе во та, ви шка оба ве за и
мањка времена задовољочувању наше традиције.
Гајде су веома посебан и редак ин- ство је и част имати свој
струмент и да би се на њима успешно тренутак опуштања и ужисвирало, потребно је дуготрајно уче- вања у традиционалним
звуцима – нагласио је Томислав.
Он је до дао да се у
КУД-у „Стан ко Па у но вић” негује традиција и
ради на подстицању младих људи да наставе да
се баве свирањем традиционалних инструмената и да верује да ће ускоро би ти још мла дих
гајдаша.

Чаробни фрулаш

Томислав Ћирић

Бојан Бољанац (31) открио је Панову фрулу пре
једанаест година случајно, на ле тев ши на ин тернету на снимак концер та Ру му на Ге ор геа
Замфира.
– Заволео сам је на прво слушање.
На њој није лако свирати, јер има
двадесет једну цев и треба погодити
прави тон. Ниједан други инструмент
нема такав звук. Важан је и угао под
којим се инструмент наслања на усне
– каже Бојан.
Он је завршио средњу музичку школу и основни инструмент му је саксофон. Пошто на Академији у Београду
не постоји одсек за саксофон, није
наставио студије музике, већ енгле-

ског језика. Свира још и флауту, фрулу и кавал.
– Музика на Пановој фрули мало
се тражи... Најчешће свирам румунске
игре у Народном оркестру из Банатског Новог Села – каже Бојан и додаје да, поред њега, на територији Панчева овај инструмент свира само још
један младић из Глогоња.

У духу традиције
Васа Петровић (31) свира фрулу у
оркестру Радио- телевизије Србије.
За вр шио
је
Средњу музичку школу „Мокрањац” у Београду и желео
да
сту ди ра
фрулу, али на
београдској
академији постоји само одсек за етномузикологију где
се изучава теорија. На препоруку је почео да
свира на телевизији и тамо
је већ осам
година.
Ка же да је
пресудила генетика, јер је његов чу кун де да
сви рао фру лу.
Као ма ли је
учио да свира
код браће Бајић, који су га упознали
са овим инструментом.
– Своје вештине сам усавршавао
свирајући у фолклорном ансамблу у

Александар Таушан (36) успео је, захваљујући својим успесима на разним
такмичењима, да 2012. године заради титулу народног гуслара. Љубав
према инструменту гаји још од најмлађих дана, а свој први јавни наступ имао је у петој години!
У његовој фамилији Херцеговаца
сви свирају гусле, али се он једини
тиме бави професионално.
– Код гусала је специфично то што
све радиш по слуху. Свако моје гуслање је различито. Током година сам
научио неке шаблонске захвате прстима, али у основи је гуслање ствар
срца: док свирам о Косовској бици,

Бојан Бољанац

стало ми је да се публика осећа као
да учествује у њој... Важан је комплетан драмски наступ... – прича нам
Александар.
Прошле године је UNESCO
певање уз гусле уписао у листу нематеријалног културног наслеђа Србије, након чега су, према Александровим
речима, гусле добиле на популарности. Међутим, у Панчеву тренутно нема младих
заинтересованих за овај инструмент. Поред њега, постоје још два старија гуслара.
– Сваки гуслар је посебан.
Важно је одакле вучеш корене, јер се то одражава на
висину гласа, јачину певања
и само казивање – објашњава Александар, додајући да
су гусле лековите и да опуштају. Стих једне песме каже: „Највише кад се разочарам, узмем гусле па се разговарам”.
Овај инструмент се израђује
од оне врсте јавора од које
Васа Петровић се праве и клавири и виолине.
Тајна добрих гусала се не зна;
Старчеву и Баваништу. Тома Бајић узимају се у обзир надморска висина
ме је препоручио Бори Дугићу, који на којој дрво расте, осунчаност, врста
је тада организовао манифестацију коже која се разапиње... Цена гусала
„Сабор фрулаша” у Крагујевцу. Тамо креће се од стотинак па до три хиљасам први пут наступио пред огром- де евра, у зависности од намене, јесу
ном публиком. На том догађају сам ли за кућно свирање или такмичење,
упознао Драгана Јововића из Београ- и богатства украса...
Александар наступа широм Србије
да, код којег сам наставио да учим –
и региона, а веома често организује и
прича Васа.
За развој свог талента захвалан је хуманитарне концерте, на којима и
родитељима, који су му све време да- сам свира.
вали велику подршку.
Мирјана Марић

„Марсова соба”
Рејчел Кушнер
Роми Хол, самохрана мајка
петогодишњег
сина, радница
у ноћним клубовима и некадашња зависница од дроге, починила је наизглед неопростиво, необјашњиво убиство, за
које је кажњена по закону, ни мање ни више. Сад
је на почетку издржавања двеју узастопних доживотних казни. Напољу је свет од којег је одсечена: Сан
Франциско њене младости и њена
породица. Унутра је нова стварност:
хиљаде жена које се отимају за потрепштине нужне за голи живот,
блефирање и глума уз насиље једнако међу стражарима и међу затвореницама, апсурдност институционализованог живота.
Два читаоца који до 12. јуна, у 12
сати, СМС-ом на број 1201 пошаљу најдуховитији одговор на питање: „Шта је за вас казна?”, наградићемо по једном књигом. Одговоре ћемо објавити у наредном броју „Панчевца”.
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

„Мистерија
Монмартра”
Брите Рестлунд
Тре ба ло је,
на рав но, да
Елена Фоласади каже не.
Не по зна је
чо ве ка ко ји
јој се обра тио, а још
мање господи на Бе ли вјеа,
и
сасвим је сигур на да га
не чека. Међутим, из пуке досаде
и хира, она прихвата игру: понуђена јој је лепа свота да седи за компјутером и прослеђује имејлове господину Беливјеу. Испоставиће се
да су имејлови кодирани, а уз загонетне букете цвећа које добија
сваке вечери, мистерија постаје
још већа.
Два читаоца који до 12. јуна, у 12
сати, СМС-ом на број 1201 пошаљу најдуховитији одговор на питање: „Колико су ваше жеље нереалне?”, наградићемо по једном књигом. Одговоре ћемо објавити у наредном броју.
Правило за слање СМС-а је следеће:
укуцајте КО (размак) Алнари (размак)
текст поруке и пошаљите на 1201. Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у
ВИП мрежи, 39,60 динара у Теленор
мрежи и 38,64 динара у мт:с мрежи.

НАГРАДЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА
У прошлом броју смо вас питали
колико су ваше жеље нереалне.
Књиге из „Вулкана” добиће аутори
следећих порука:
„Моје су жеље реално нереалне,
јер да су нереално реалне, не би
биле неостварене.” 063/8434...
„Колико и жеље свих људи у Србији који желе да им од плате преостане толико да могу да плате бар
по један одлазак у позориште, у
ресторан и у спа центар.” 064/1131...
„Лагуна” ће наградити ове одговоре на питање колико често се
мешате у туђа посла:
„Просто ме тера да се мешам у
послове разредне и директорке
основне школе. Као маргарин – у
све се мешам.” 060/0539...
„Приморан сам да се мешам у
посао колега који се улизују шефу.
Много им времена оде на увлачење, па ја морам да обавим њихове
радне задатке.” 065/5129...
Д. К.
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КУЛТУРА

Музика
Четвртак, 6. јун, 20 сати, Римокатоличка црква Св. Карла Боромејског: отварање Међународног фестивала класичне камерне музике „Класик фест”.
Петак, 7. јун, 16 сати, БИГ Панчево: свечана додела награда
осмог међународног БУДИ конкурса „Оно што те чини срећним” и концерт хора „Вокал кидс”.
Петак, 7. јун, 16 сати, Музичка школа „Јован Бандур”: матурски концерт пијанисткиње Олгице Милосављевић.
Петак, 7. јун, 17 сати, Музичка школа „Јован Бандур”: матурски концерт пијанисте Исидора Јоновића.
Понедељак, 10. јун, 16 сати, Музичка школа „Јован Бандур”:
матурски концерт пијанисте Давида Месароша.
Петак, 7. јун, 17 сати, Музичка школа „Јован Бандур”: матурски концерт пијанисткиње Нине Ђоковић.
Понедељак, 10. јун, 20 сати, Светосавски дом: концерт под
називом „Заљубљени” („Класик фест”).
Субота, 8. јун, 20 сати, Светосавски дом: концерт под називом „Чаробни дувачи” („Класик фест”).
Недеља, 9. јун, 20 сати, двориште Народног музеја: концерт
под називом „Movie Classic 3” у извођењу ансамбла Балканске
камерне академије („Класик фест”).

Тематски програм
Субота и недеља, 8. и 9. јун, 10 сати, Дом омладине: филмска радионица „Најглупљи филм на свету”, коју води Милош
Томић.
Уторак, 11. јун, 19 сати, Галерија Милорада Бате Михаиловића: промоција романа Александра Бећића „Први чин”.

ПРЕМИЈЕРА НОВОГ БАЛЕТА „ЛАБУДОВО ЈЕЗЕРО”

ПАНЧЕВКА У ГЛАВНОЈ УЛОЗИ
Костиме радио
италијански дизајнер
Ренато Балестра
Нова кореографска поставка балета Петра Иљича Чајковског
„Лабудово језеро”, у ком главну
улогу игра Панчевка Татјана Татић, премијерно је изведена 2.
јуна на Великој сцени Народног позоришта. „Лабудово језеро” је на сцени Народног позоришта први пут постављено
1925. године, у кореографији
Александра Фортуната.
Нову верзију овог чувеног дела режирао је Константин Костјуков, док је костиме који су
балету дали бајковитост урадио италијански модни креатор Ренато Балестра.
Суштину овог антологијског
дела чине заклетва као искушење љубави и преваре, сазревање кроз одлуке, људско двојство, лукавост, жртвовање, сједињавање у фиктивној смрти
и апотеоза идеалне љубави.
Лирску, нежну и крхку Одету, односно злу, демонску Одилију, играла је Татјана Татић,

Игор Пастор и Татјана Татић
а у улози принца Зигфрида био
је Игор Пастор.
– „Лабудово језеро” је врхунац каријере за сваку балерину, тако да је огромна част доби ти уло гу Оде те/Оди ли је.

ФОТО: ВОЈКА НИКАЧЕВИЋ

Културни телекс
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Свака балерина, још од малих
ногу, сања да игра ово, што значи да се мени лично сан остварио – рекла је Татјана Татић.
Она је објаснила да је био
веома тежак задатак донети обе

НА МУЗИЧКОМ ФЕСТИВАЛУ ДЕЦЕ ВОЈВОДИНЕ

Два злата „Пауновићу”
Изложбе
Уторак, 11. јун, 19 сати, галерија Градске библиотеке: отварање изложбе слика „Надушице” Александра Алимпића.
Среда, 12. јун, 20 сати, галерија Дома омладине: изложба цртежа и слика Жељка Комосара.

МОЈ

избор

МОЈ

Тамо доле
Тијана Барашевић,
дипл. правница,
намерно залутала у просвету
КЊИГА: Бил Брајсон је један
од оних писаца чије књиге
редовно купујем, читам по
неколико пута и радо поклањам људима које волим. Књига „Тамо доле” је путопис са
ауторовог путовања по Аустралији, написан (као и већина његових дела) духовитим језиком, понекад у тој
мери да у посвети обавезно
пишем и упозорење: опрезно
читати у јавности, због гласног и необузданог смеха током читања. Поред тога што
је духовито, дело нам заиста
на једноставан начин приближава ту далеку земљу-континент, изазивајући, уз смех, и
жељу за путовањем, иако је,
како каже аутор, „Аустралија
махом празна и веома удаљена”, али се и „изнад свега, понаша пристојно”.
ФИЛМ „Флоренс Фостер Џенкинс”, у режији Стивена Фрирса, пожелела сам да погледам
пре свега због главних глумаца. Хју Грант и Мерил Стрип
спадају у оне које увек могу
да гледам и верујем да би чак
и у најлошијем филму они
били маестрални. Овај њихов
заједнички пројекат је одличан и представља пријатно изненађење. Морате се спремити да, попут Ренеа у серији
„Ало, ало”, ставите сир у уши,
али је чак и то ужасно певање
главне јунакиње препуно шарма. Уосталом, како другачије
приказати истиниту причу о

Страну припремила

Мирјана
Марић

На 58. музичком фестивалу деце Војводине, одржаном 2. јуна у Бачкој Тополи, дечји ансамбли КУД-а „Станко Пауновић НИС–РНП” остварили су
запажене наступе и високе пласмане.
Дечји ансамбл нижих разреда извео је игре из Темнића, у
музичком аранжману Грацијана Петровића и кореографији
Дејана Трифуновића. Осамнаест играчких парова, узраста
од седам до једанаест година,
у пратњи четрнаесточланог народног оркестра, оставило је
изузетно добар утисак како на
публику, тако и на петочлани
жири, који су чинили три кореографа и по један етномузиколог и етнолог.
За изведену кореографију најмлађи играчи „Пауновића” оцењени су са 96,67 бодова, што је
било довољно за пласман на
прво место и освајање златне
плакете.

У старијој категорији (виши
разреди) представило се шеснаест играчких парова у кореографији „Игре из Врањског
поља”, у којој су приказане народне игре и песме сеоског становништва из околине Врања.
Изузетно надахнуто и успешно
извођење оцењено је са 97,50
бодова и они су освојили златне
плакете и пласман на 14. смотру дечјих фолклорних ансам-

бала Србије, која ће бити одржана 8. јуна у Ваљеву. Дечјем
ансамблу виших разреда додељена је и специјална награда за
оригиналност костима.
Панчевачка публика моћи ће
да види награђене кореографије и ансамбле у програму
целовечерњег концерта који ће
бити одржан 7. јуна, од 19 сати, у дворишту Дома омладине у Панчеву.

улоге у једној вечери, јер је бели
лабуд лиричан и романтичан,
док је црни карактеран и зао.
– Ова улога без неколико месеци рада не може да се уради
како треба. Игор и ја смо званично почели да се спремамо
у фебруару. Мислим да је нова
верзија донела неку свежину,
због начина на који је режирана, савременија је, а наравно
да су комплетном утиску допринели и костими – истакла
је Татјана Татић.
С Константином Костјуковим ради већ неколико година
и каже да је он веома захтеван,
али пун знања које уме да пренесе на своје играче.
Татјана Татић је завршила
основну балетску школу „Димитрије Парлић” у Панчеву у
класи Светлане Бучевац и средњу „Лујо Давичо” у Београду у
класи Иве Бојовић. Пре шест
година положила је аудицију
у Народном позоришту. До сада је играла главне улоге у балетима „Дон Кихот”, „Копелија”, „Успа ва на ле по ти ца”,
„Крцко Орашчић” и „Лабудово језеро”.

ИЗЛОЖБА ГРАФИКА
МИРОСЛАВА САВКОВА

Огледало
стварности
У Галерији Милорада Бате Михаиловића у среду, 29. маја,
отворена је изложба графика
Мирослава Савкова под називом „Портрети – огледало наше стварности”.
– Моје графике су производ
настојања да употребљене и одбачене делове метала, пластике и дрвета оплеменим. Наиме, од искоришћеног материјала колажирам матрице с којих отискујем „нове”, рециклиране људе. Преображавањем
индустријског отпада и одбачених предмета покушавам да
им припишем и нову контекстуалност – каже аутор.

ДЕВЕТИ МЕЂУНАРОДНИ ФЕСТИВАЛ КЛАСИЧНЕ КАМЕРНЕ МУЗИКЕ

Четири дана уз чаробне ноте
Улаз на све концерте
је бесплатан
богатој наследници која, упркос томе што не уме да пева,
покушава да оствари свој животни сан и постане оперска
певачица. Мале беле лажи су
свакодневица која чини наше
животе лакшим, али филм вас
тера да размислите о томе до
које размере је једна лаж добронамерна и корисна, а када
прелази у нешто сасвим друго. Измешана осећања љубави, сажаљења и неверице, у
правој сразмери, чине овај
филм вредним гледања.
МУЗИКА: Откад знам за себе, не могу да замислим свој
живот без музике. Прошла
сам разне фазе и, има томе
сад већ десетак година, немам више ни омиљеног певача или омиљену групу, нити
омиљену врсту музике – постала сам сваштар и слушам
ама баш све, од џеза до народњака, некад и помешано,
а све то зависи само од расположења. Најчешће слушам
радио, од раног јутра, а захваљујући интернету постоји
безброј станица, па тако увек
проналазим музику која одговара мом (често променљивом) расположењу.

Од 6. до 9. јуна у више простора у Панчеву биће одржан девети Међународни фестивал
класичне камерне музике –
„Класик фест”, у организацији
Културног центра Панчева. Специјални гост овогодишњег програма биће холандски виолиниста Данијел Роланд.
Прве фестивалске вечери, у
четвртак, 6. јуна, у 20 сати, у
Римокатоличкој цркви Св. Карла Боромејског у Панчеву на
програму ће бити концерт „Viva

Vivaldi!”, на којем ће наступити
и солисти из иностранства: флаутисткиња Милена Липовшек
(Словенија) и челисткиња Маја Богдановић (Француска).
У петак, 7. јуна, од 20 сати, у
Светосавском дому биће одржан концерт симболичног назива „Заљубљени”, када ће публика моћи да чује композиције Јозефа Хајдна, Роберта Шумана и Астора Пјацоле у извођењу Данијела Роланда, угледног холандског виолинисте. Вече касније, у суботу, 8. јуна, у
истом простору, на програму ће
бити концерт „Чаробни дувачи”.

Данијел Роланд је професор виолине на Краљевском музичком колеџу у Лондону, који се
етаблирао на међународној сцени као врло харизматични музичар. Концертне перформансе у 2018. години изводио је
континуирано, укључујући и наступ с Филипом Гласом.
Последње фестивалско вече
традиционално је резервисано за гала концерт „Movie Classic” и биће одржано у недељу,
9. јуна, у 20 сати, у башти Народног музеја Панчево. Музику из највећих филмских хитова изводиће Ансамбл Балканске камерне академије с
гостима, под диригентском палицом Александра Којића.
Циљ фестивала је афирмација камерне музике и професионално извођење музике високе уметничке вредности и
едукација младих, кроз њихово квалитетно укључивање у
свет музике. Уметнички директор фестивала је кларинетиста Огњен Поповић, оснивач Балканске камерне академије и члан Београдске филхармоније на месту првог соло кларинета.
Фестивал су и ове године финансијски подржали Министарство културе и информисања
Србије и Град Панчево.

Мирослав Савков је рођен
1953. године. Ликовно се самостално формирао. Члан је СУЛУВ-а од 1990, а статус самосталног уметника има од 2013.
године. Од 1986. до сада излагао је двадесет три пута, и то
колаже, цртеже, скулптуре и графике. Учествовао је и на триста
двадесет колективних изложби
и осамнаест ликовних колонија. Добитник је значајних уметничких признања и награда.
Изложба ће бити отворена
до 12. јуна.

У ОКВИРУ ЈУБИЛЕЈА

Наше
благо и у
Смедереву
Ретроспективна изложба поводом обележавања педесете
годишњице Ликовне колоније
„Делиблатски песак” Панчево,
под називом „Сведочанство времена”, биће представљена ликовној публици у Смедереву у
петак, 7. јуна, у 19.30.
Дела учесника Ликовне колоније биће изложена у Галерији Центра за културу Смедерево, у оквиру сарадње те установе и Културно-просветне заједнице Панчево.
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НАШ ГОСТ: ВЕРА ЦАРИНА, ДИРИГЕНТКИЊА

СТАРИ ЗАТВОР

МУЗИКА КАО СУДБИНА

Проклета авлија
у центру града

Вера Царина (56) рођена је
Панчевка. Одрасла је у срцу
града и детињство је провела
спуштајући се бициклом кроз
Касапиновићеву улицу ка прузи која се некада налазила код
Силоса. Завршила је средњу
музичку у Београду и Грађевинску школу у Панчеву и почела да студира на Рударско-геолошком факултету. Иако је
била одличан студент, одлучила је да прекине ове студије и
да се посвети само музици.
ПАНЧЕВАЦ: Одакле је потекла та љубав према музици?
ВЕРА ЦАРИНА: Кад год бих
се вратила с неког испита на
Рударском факултету и добила добру оцену, моја бака би
села за клавир, извадила ноте
и рекла: „Кад ово одсвираш,
онда ћемо да разговарамо”.
Увек ме је враћала музици. Од
ње сам добила добила први пијанино „петроф”. Пре тога сам
имала старински „брудер микула” прелепе дрвене конструкције с дуборезом, али превише
стар да би на њему могло да се
свира. Она је прва тражила да
наставим да се бавим музиком.
l Како сте се онда нашли
на Рударско-геолошком факултету?
– Тата је инсистирао на техничким наукама, говорио је да
се од музике не живи. Због њега
сам завршила Грађевинску школу и започела студије на Рударском. Али није то било за мене,
нисам могла! Дошла сам на један писмени испит после одлично урађених колоквијума...
Погледала сам тест и помислила како све знам и како ћу сигурно положити с највишом оценом, а после тога ћу добити вољу да наставим студије и то ме
је уплашило. Устала сам, вратила папир и рекла професорки да више не желим то да студирам. Нисам никада више отишла на тај факултет.
l И он да сте се вра ти ли
музици?
– Јавила сам се у Уметнички
ансамбл ЈНА. То су били професионални хор и оркестар при
Армији. Отишла сам да се распитам да ли су им потребни
певачи, па су ме примили као
хонорарца. То је било 1982.
Имала сам пристојну плату од
које сам могла себи да купим

Када се вратимо с
неком наградом,
заустављају ме људи
на улици и честитају
што смо осветлали
образ нашег града.
То ми много значи.
понеки део гардеробе, да плаћам карту од Панчева до Београда и назад, пиће у кафићу...
Радили смо с великим диригентима и композиторима, а
наступали смо пред високим
страним делегацијама и у Центру „Сава” за неке важне празнике. Често смо путовали, одлазили смо у Титову вилу у Бугојну, где је он за живота дочекивао разне државнике. Било
је јако занимљиво, али било је
и непријатних ситуација. Као,
на пример, када је Дража Марковић, који је био на сваком
наступу, наложио да се из првог реда хора уклоне старије
жене и да напред стоје само
младе и лепе... Тамо сам упознала Олгу Мирковић, која је
долазила када нам је било потребно појачање, односно добри сопрани. Једног дана сам
се дрзнула да је питам да ли
би радила са мном. И она је
радо пристала. Ишла сам на
часове певања код ње након

посла, а она ме је, на тражење
мог тадашњег момка, касније
мужа, посаветовала где бих могла да наставим да школујем
свој глас.
l Уписали сте студије у иностранству?
– Захтев за студије у иностранству предала сам 1984.
године, а у августу 1985. добила сам обавештење да се јавим
у Кијев крајем тог месеца. Тамо сам провела шест година.
Годину дана сам учила језик, а
после тога завршавала основне студије.
Поред певања завршила сам
и клавирску сарадњу – корепети ци ју. Мно го су за је та мо
проливено и много сати проведено у вежбању. Да би се

се због послова мог супруга често селили. Живели смо у Словенији, Бугарској, Москви, Кијеву и Лозани у Швајцарској. У
Москви сам случајно упознала
професорку која је радила на
Конзерваторијуму „Чајковски”
и преко ње почела да радим
као илустратор – певач који
пева композиције које су потребне студентима музике. Ја
сам им и бирала програме које
су изводили. Након неког времена јавила сам се професорки из Кијева са идејом да тамо
упишем магистратуру камерне музике и то сам урадила
1995. године. Ми смо се због
супруговог посла и преселили
тамо 1997. Магистарске студије су трајале три године. За то

Вера Царина
свирање довело до перфекције, било је потребно устати рано и већ у седам ујутру доћи
на конзерваторијум како би се
заузео добар клавир. Онда вежбаш док те не избаце и не
почну предавања у пола десет.
Касније опет вежбаш до десет
увече. Сваке вечери смо посећивали врхунске концерте и
представе. И када све то чујеш
уживо, није ти тешко да положиш теорију музике. Овде, на
пример, студенти немају прилику за то. Имала сам и сјајну
професорку, чији је супруг био
диригент Кијевске опере, па
сам често и преко њих добијала карте за оно што сам желела да слушам. А с њима сам се
и често дружила и кроз та дружења пуно учила о музици.
l Шта је то најважније што
сте научили од њих?
– Често сам се тамо присећала журки у Србији. Сви су
волели да дођем и понесем гитару. Певала сам, а Срђан Миковић је увек седео негде иза
мене. Он није добро певао, али
је знао текстове свих песама
напамет. Умела сам да направим атмосферу да свима буде
опуштено и лепо... То сам касније видела и код професора
у Кијеву: мораш да ослушкујеш околину док певаш или
свираш, да се играш звуком који ти се врати. Све што учиш у
школи потребно ти је, али када то савладаш, мораш да се
издигнеш из тога и да замислиш шта је композитор хтео
када је ту музику писао. Није
он у глави имао ноте, него музику. Из тог техничког дела потребно је да дођеш у стање где
ћеш пренети мисао и емоцију
композитора. На томе смо много радили.
l Вратили сте се у Србију,
али се нисте дуго задржали
овде?
– Кад сам се вратила, почела сам да радим у панчевачкој
Музичкој школи. Тада сам се
удала за свог другог мужа, с
којим имам троје деце. Али после годину дана морала сам да
напустим рад у школи, јер смо

време требало је да припремим три целовечерња концерта са елаборатом о томе како
је програм састављен, зашто
баш ти композитори и слично... У Србији сам касније нострификовала обе дипломе.
l Када је уследио коначан
повратак?
– Када смо се преселили у
Швајцарску, брак ми је био на
климавим ногама. Мој супруг
је тада отишао у Казахстан, а
након неког времена одлучила
сам да се ја коначно вратим у
Србију. То је било 2000. године. Убрзо сам се запослила у
Музичкој школи и паралелно
почела да диригујем у Панчевачком српском црквеном певачком друштву. Још као мала
ишла сам с баком у цркву и
слушала тај хор. Била сам његов члан осамдесетих и деведесетих, а на позив Боже Марошана и уз благослова оца
Милована, диригент сам без
прекида од 7. октобра 2000. године до данас.
l Колико вам значи рад с
црквеним хором?
– Водим хор као да је моје
чедо. На почетку сам добила
десетак певача. Половина њих
је имала слуха, док су остали
имали велику жељу да певају.
Била сам јако срећна када сам
после шест месеци, 19. априла
2001, одржала први ускршњи
концерт са шездесет шест певача у Светоуспенском храму.
Схватила сам да је на мени да
научим певаче техници и да
треба да из ничега зидам нешто што вреди зидати. У хору
су певачи са мном научили да
је прва ствар у вокалној музици текст. Мелодија је ту да помогне, да те понесе, али однос
текста и музике је оно што наш
хор разликује од других. Сви
воде рачуна о музици, а без текста суштине нема. Од почетка
сам и ја пуно учила, како се
певају литургије и уопште о
историјату Друштва. Претходни диригент, мој бивши свекар
Димитрије Стефановић, у почетку је долазио на литургије,
а ја сам водила пробе.

l Колико вам је значило то
што сте познавали Димитрија
Стефановића?
– Увек сам у њему имала поузданог саветника. Била сам и
ја, као и сви млади, искључива, али ме је он кориговао, опрезно ми говорио шта и како треба, а ја сам то схватала на прави начин. Често сам га питала
за мишљење. Радо ми је давао
сугестије, али је најчешће одобравао све што сам ја урадила.
l Већ осамнаест година радите у Музичкој школи „Јован
Бандур”.
– Као што волим црквени
хор, тако ми прија и рад с децом. Запало ми је да предајем
камерну музику, што је веома
интересантно, али је у почетку
било прави изазов. Ђаци раније нису озбиљно схватали овај
предмет, па сам прве године
имала њих осамнаесторо на поправном, наредне троје и тако
све док нису почели редовно
да долазе и вредно вежбају.
Сматрали су ме веома строгом,
али како су године одмицале,
настајали су добро ансамбли
који су освајали међународне
награде. Наступали су на свим
важним догађајима, организовали смо им концерте у Културном центру, тако да сада
сви желе да буду у мојој класи.
l Веома често освајају значајна признања на такмичењима.
– Не волим такмичења, јер
мислим да су стресна, али деца
често, кад знају да иду на такмичење, побољшају ритам вежбања и желе да одмере снаге
са својим вршњацима. Ове године сам имала три лауреата,
сто поена на републичком такмичењу, око петнаест првих места и неколико других. Углавном су увек међу најбољима.
l На шта сте највише поносни до сада?
– Поносна сам што је ПСЦПД
вратио сјај који је имао. Било је
и неких фантастичних успеха,
на пример када смо у Белорусији добили прву награду. Тада
су ми први пут кренуле сузе од
изненађења и среће. На том великом такмичењу са огромном
конкуренцијом пришао ми је
композитор који је био председник жирија и рекао: „Моју
композицију нико није извео
тако као ви”. То је стварно прави комплимент. Такође, једне
године смо били на „Нишким
хорским свечаностима” и нисмо сачекали резултате. Међутим, у поноћ ми звони телефон
и јаве ми да смо добили гран-при, прву награду и награду за
најбоље извођење Мокрањца.
Ми нисмо ни наступили у такмичарском делу, а они су то занемарили. Замислите то.
l Да ли осећате да људи цене то што радите за културу
овог града?
– Када се вратимо с неком
наградом и медији то објаве,
заустављају ме људи на улици
и честитају што смо осветлали
образ нашег града. То је лепо и
јако много ми значи. Град Панчево нас такође подржава. Имају разумевање, поштовање и поверење за оно што радимо.
Постигла сам и то да сваки
хорски диригент зна моје име и
за ПСЦПД. Често ме зову за мишљење и у жирије, и ја им отворено кажем да слободно питају
и траже ноте и савете, јер знам
колико је потребно помоћи у
неким првим корацима.
l Шта волите у Панчеву?
– Живим у овом граду јер
осећам да му припадам. Свако
се у свом граду најбоље осећа.
Имам своје двориште и башту,
а живот чине и пријатељи. Град
није само град као такав. Без
обзира на то што се број пријатеља смањује, лепо је да идеш
улицом и да имаш коме да се
јавиш. Панчево је мој град у
сваком смислу.
Мирјана Марић

Још увек је неизвесно када ће
Министарство правде Србије
уступити затвор у Његошевој
улици градским властима у
Панчеву, што је најављено када је завршен нови затвор на
Баваништанском путу.

Сем тога, лети је ту било неподношљиво вруће, а зими
хладно.
С друге стране, осуђеници
су били на посебним мукама
с обзиром на место где се затвор налазио. Будући да су

Под знаком питања је и
шта ће одговорни у нашем
граду урадити са затвором у
Његошевој када буду добили његове кључеве у руке.
Како је раније за „Панчевац”
изјавио градоначелник Саша Павлов, најпре је потребно да се сними стање и сагледа у каквом је стању зграда
и колико новца треба инвестирати да би та грађевина
могла да настави да живи
новим животом. После тога
биће одлучено да ли ће то
ме сто би ти пре тво ре но у
музеј, простор који би користило више градских установа културе или у бизнис
IT инкубатор.
Подсећамо, крајем прошле
године 123 лица која су издржавала казну у Његошевој
улици и у Вршцу пресељена
су у нови затвор на Баваништанском путу. Тиме је грађевина у Његошевој 6, што је
би ла ду го го ди шња адре са
Окружног затвора у Панчеву,
заувек изгубила своју досадашњу функцију.
Историја сада већ бившег
затвора почиње давне 1804.
године, у време владавине
Марије Терезије. Тада је на
периферији града саграђена
двоспратна грађевина с подрумом у коме су се налазиле самице где је казне могло
да из др жа ва сто ти нак за твореника.

прозори затвора током летњих месеци били стално отворени, до њих су допирали звуци му зи ке из обли жњих
кафића, а нема сумње да им
је још теже било у вечерњим
сатима, у време док је Његошева била корзо, јер су тада
том улицом свакодневно пролазиле стотине расположених
ше та ча. Тре ба ло је све то
издржати.
Колико је Панчево било у
апсурдној ситуацији због места на коме се до прошле
године налазио затвор, најбоље се видело када су градо на чел ник на шег гра да
Саша Павлов и бивши министар правде у Влади Србије
Никола Селаковић полагали
камен темељац за нови затвор на Баваништанском путу. Селаковић је тада рекао
да у Србији има још градова
у којима је затвор у центру
града, али да нигде није као
у Панчеву.
– То би било исто као када
би у Београду постојао затвор
усред Кнез Михаилове улице
– рекао је он тада.
На срећу, та времена су сада прошлост, као и оне туробне слике рођака затвореника у Његошевој који су, да
би их видели, сатима чекали
с пакетима стојећи у реду насред улице, чак и онда када
је падала киша, или су биле
неподношљиве врућине.

С временом се град ширио,
па се крај у коме је био затвор нашао у строгом центру,
на главном шеталишту Панчеваца, окружен бутицима и
кафићима. Зграда затвора била је архитектонски очувана
и заштићена законом као споменик културе и простирала
се на укупној површини од
око десет ари.
Издржавање казне у затвору у Његошевој улици било је
двострука казна. С једне стране, унутрашњост те грађевине била је претрпана, јер је у
њој увек било више затвореника него што је предвиђено.

Сада су услови вишеструко
повољнији и за њих и за затворенике који издржавају казну у затвору на Баваништанском путу. Између осталог, у
том објекту постоје одлично
опремљене теретане, кошаркашки терени, просторије за
оне који се баве уметношћу,
лекарске ординације, као и
кухиња у којој се спрема храна попут оне у врхунским хотелима. Захваљујући свему томе затвор у Његошевој почеће да живи новим животом, а
оно што је представљао готово два века постаће део панчевачке историје.
М. Г.
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ОКОЛНЕ РЕКЕ БЛИЗУ НИВОА РЕДОВНЕ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА

ЗАСАД НЕМА БОЈАЗНИ ОД ИЗЛИВАЊА
Дунав мало преко
линије
Тамиш под
контролом
Ових дана приметан је пораст
водостаја на нашим рекама. На
срећу, како ствари стоје, нема
разлога за узбуну, као што је
рецимо било 2006. или 2014.
године.
Ипак, надлежне службе помно прате ситуацију, па је водостај на Дунаву (важи и за близину Иванова) такав да је већ
могуће прогласити редoвну одбрану од поплава, док је на Тамишу, бар у нашем региону,
ниво воде јoш увек довољно далеко од те линије.

Појачано осматрање
водотокова
Руководилац надлежне службе
за заштиту од спољних вода
Јавног предузећа „Воде Војводине” Божидар Белош потврдио је поменуте наводе о тренутној ситуацији на овдашњим
рекама.
– Иако је на Дунаву превазиђена кота редовне одбране
од поплава, још увек није проглашена, и то због колебања
во до ста ја. Још увек Ђер дап

управља нивоом воде. Тако је,
рецимо, у уторак, 4. јуна, ниво
био 534 центиметра, а на 530
је кота одбране. У случају да
то остане или дође до пораста,
следе мере редовне одбране,
које подразумевају појачано
осматрање у току радног времена, и то двапут у просеку.
Иначе, то је кота када вода почиње да излази из природног
корита и пуни такозване инутације, то јест просторе између њега и насипа. Предвиђања
су да ће у наредних четирипет дана Дунав благо расти за
20 до 30 центиметара. Наша
највећа река је под утицајем
акумулације Ђердап и засад
нема бојазни да ће остати у
прописаном режиму – каже
Белош.
Што се Тамиша тиче, он каже да је истог дана од Томашевца до границе с Румунијом
ушао у фазу редовне одбране.

Јабучке уставе и даље
у функцији
Овај банатски водоток још увек
није близу редовне одбране код
Глогоња и Јабуке, што значи
да није потребно затварати тамошње уставе.
Председник Савета МЗ-а Јабука Слободан Илић у сталном је контакту с надлежним

Месне актуелности
Банатски Брестовац: Сеоска
слава Спасовдан биће обележена пригодним програмима,
почев од наступа предшколске групе ОШ „Олга Петров”
и кадрила малих матураната
у четвртак, 6. јуна, у 17 сати,
на платоу испред Дома културе, закључно с гађањем глинених голубова у недељу, 9.
јуна, у 9 сати, на полигону
покрај Поњавице.

Тамиш тихо отиче
службама и обавештен је да
нема озбиљне опасности од
изливања.
– То значи да ће наше уставе
и даље бити у функцији. Оне
су неопходне како би подземне и надземне воде биле усмераване ка Тамишу, јер је наше
село географски ниже подручје. Када водостај порасте до линије редовне одбране од поплава, уставе се затварају да
вода из реке не би ушла у село.
У том случају су улице Омла-

динска и Гоце Делчева најугроженије зато што су најниже. И тада се великим пумпама и ватрогасним цевима вода
испумпава у реку. Иначе, три
пумпе одржава наш ЈКП „Водком”, једну „Воде Војводине”,
а претходних дана су темељно
очишћене. Како су околни канали пуни, било је и много наплавина, кеса, флаша..., па се
надамо да ће грађани Јабуке и
други посетиоци што мање бацати смеће – каже Илић.

Банатско Ново Село: Млађи
фолклорни ансамбл је на кореографију Марије Вукославчевић под називом „Влашке
игре ђердапског Подунавља”,
за коју је музички аранжман
урадио Жанијел Шубља, освојио злат но од лич је на 53.
музичком фестивалу деце Војводине, одржаном у недељу,
2. јуна, у Бачкој Тополи. Удружење жена „Новосељанке/Boboacele” уче ство ва ло је на
трећој манифестацији „Etnology Fest” у Београду.
Долово: Комисије Месне заједнице за екологију, безбедност и омладину, ради сигурности деце, заједнички су у
уторак, 28. маја, организовале акцију чишћења тротоара
и скидања одроњене земље.
Истог дана су сређиване зелене површине на брегу око

НАРЕДНИХ ДАНА У БРЕСТОВЦУ

Разноврсно за Спасовдан
Обележавање брестовачке славе почеће у четвртак, 6. јуна, у
организацији Месне заједнице,
Дома културе и других тамошњих институција, у јутарњим
сатима, светом литургијом у
православној цркви, а нешто касније Месна заједница приредиће резање славског колача.
Кул тур но-умет нич ки про грам стартоваће у 17 сати на

платоу испред Дома културе,
ка да ће на сту пи ти пред школске групе ОШ „Олга Петров”, а одмах затим биће одржан и кадрил малих матураната. Пола сата касније предста ви ће се КУД „Чи гра” из
Панчева, плесна група „Ромашка” и мажореткиње. Концерт
народне музике најављен је за
19.30, а сат и по након тога

реповаће чланови састава „Крушевац гето”. Напомене ради, у
случају кише цео програм биће пре се љен у са лу До ма
омладине.
Наредног дана у 19 сати у
галерији Ватрогасног дома биће отворена изложба уметничке фотографије под називом
„Пејзажи” Милана Марковића из Ваљева, а у суботу од 8

са ти Удру же ње ри бо ло ва ца
„Златни караш” организоваће
на По ња ви ци так ми че ње у
спортском риболову за децу,
под називом „Пецањем против дроге”.
Последњег дана, у недељу,
9. јуна, у 9 сати, надомак поменутог водотока биће органи зо ва но га ђа ње гли не них
голубова.

НАШЕ ПОЗОРИШТАНЦЕ У СЕВЕРНОЈ МАКЕДОНИЈИ

Овације за јабучке глумце у Тетову
На позив Удружења за културу
и уметност „Иљо Антески Смок”
из северномакедонског града
Тетова, позориштанце „Мали
принц” учествовало је од 20.
до 22. маја на Првом интернационалном фестивалу „Панче
Васоски Камџик – 2019”.
Јабучки дечји театар већ првог дана извео је представу
„Острво с благом” (и то двапут), по тексту Бранка Милићевића Коцкице, у режији Драгане Вујасиновић.
Она је врло задовољна пријемом и посетом публике.
– Наше мале глумце гледало
је 1.200 деце са својим пратио-

цима, од којих смо добили сијасет аплауза. Стога и овим путем захваљујемо домаћинима
на предивном дочеку, као и на
томе што су нам омогућили да
стекнемо нова пријатељства и
да се упознамо са знаменитостима Тетова и околине – навела је Вујасиновићева.
Целокупан тим „Малог принца” добио је „Златну плакету”
за најбоље изведену дечју представу, а чинили су га Јована
Миноски, Зорана Стојановски,
Нина Пршић, Мирослав Величковић, Никола Столески,
Драган Величковски, Милош
Па вић и не из о став ни члан

Иваново: Чланови еколошке
секције ОШ „Моша Пијаде” у

Качарево: Месна заједница организоваће кречење стабала
ветрозаштитног појаса на оба
улаза у насеље. Удружење жена „Етно-кутак” у четвртак, 30.
маја, посетили су представници Покрајинске владе и „Телекома”, од којег је „Етно-кутак” добио донацију од 200.000
динара. Дом културе обавља
поправке у својој згради.
Омољица: Обележена је двадесетогодишњица од погибије војника и официра за време НАТО бомбардовања у близини села. Млади фудбалери
„Младости” учествовали су на
међународном турниру у Бечу за игра че ро ђе не 2008.
године (и млађе). У току је
уређење локалне депоније, а
ускоро ће почети и радови на
постављању подлоге на рукометном и кошаркашком терену у дворишту школе.
Старчево: Изложба фотографија „Монголија отвореног
срца” аутора Мирољуба Кршанина отворена је у среду,
5. јуна, у галерији „Боем”. Друштво „Милутин Миланковић”
донирало је књиге Дому културе. Старчевачки извиђачи
организовали су протеклог
викенда тродневни бивак у
околини села, заједно са скаутима из Велике Плане.

Омољчани путују
у Женеву
тима – техничар Жарко Софронијевски.
Деца из Јабуке и Тетова већ
годинама размењују културне

програме, а овај пројекат су
подржали Покрајински секрета ри јат за кул ту ру и Град
Панчево.

„Путујућа срца” у Брестовцу

иницијативу наставника Срђана Ћурчина, засађено је дрво
пријатељства, а на Поњавици је
Немања Лугић организовао такмичење у старим и заборављеним играма – круњењу кукуруза, надвлачењу конопца, бацању

Глогоњ: Месна заједница ће
наредних дана организовати
сађење цвећа на више локација у селу. Фолклорна секција Дома културе освојила
је златно одличје на 53. музичком фестивалу деце Војводине, одржаном у недељу,
2. јуна, у Бачкој Тополи.

Јабука: ЈКП „Вод-ком” редовно чисти уставе услед повишеног водостаја Тамиша. По
налогу Месне заједнице овлашћени извођач започео је радове на одржавању коловоза
(крпљење рупа).

ВЕЛИКИ УСПЕХ ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”

НАСТАВЉЕНО ДРУЖЕЊЕ НАШИХ И СЛОВЕНАЦА
Ученици и наставници брестовачке школе „Олга Петров” недавно су угостили пријатеље из
братске словеначке школе из
Видема код Птуја. Они су, поред
обилазака наставе и размене искустава, имали и бројне друге
активности, које су подразумевале учење, играње, дружење.
Све то део је пројекта „Путујућа срца из Словеније ка
Србији”, чија је реализација почела радионицом на којој су
ученици седмог разреда, под
вођством наставнице Ружице
Чуљаковски, правили сапуне од
природних материјала и лековитих биљака. Потом су њен
колега Ђурица Јанковић и педагог Кристина Пинтарић
приказали презентацију о борби против дигиталног насиља.
У школском дворишту, на

школе. Постављена је лампа
с логом Долова.

среду, 4. јуна, присуствовали
су завршној манифестацији и
про гла ше њу по бед ни ка у
оквиру пројекта „За чистије
и зеленије школе Војводине”
у Сремским Карловцима. Наставничко веће је за ученика
генерације изабрало Марију
Балог. Две дечје представе одигране су у среду, 5. јуна, у
Дому културе, када су у гостима били ученици из Ковина и Плочице.

камена удаљ... Том приликом
чланови локалног риболовачког удружења кували су рибљу
чорбу и учили ђаке да пецају.
Поред тога, породице домаћих уче ни ка су са сво јим
гостима обилазиле Панчево,

Београд и Смедерево, а наставници су водили колеге на једнодневни излет у Вршац.
Врхунац дружења и сарадње била је заједничка двојезична приредба у организацији Јасмине Петровић и Горана
Јанића. Том приликом су на
духовит начин представљени
ученици осмог разреда брестовачке школе. Они су одиграли
већ традиционални матурантски плес, који су припремили
уз помоћ учитељице Богданке
Галовић и наставника Срђана
Ћурчина. Свечаност је завршена уз звуке полке, а на подијуму су плес започели директори двеју школа – Далиборка
Бојковић Брети и Роберт Мурко. Напослетку су ученици пуштали голубове пријатељства
и љубави.

Ученици ОШ „Доситеј Об ра до вић” из
Омољице, заједно са
својим ментором наставником Миодрагом Тасићем, настави ли су да ни жу
успехе из предмета
техничко-информатичко образовање.
Они су по но во
остварили највише
пласмане на државном
так ми че њу
основних школа под
називом „Шта знаш
о саобраћају”, одржаном 24. и 25. маја
у Београду, међу сто
двадесет ученика из
тридесетак региона у Србији.
Екипу су чинили Вељко Поткоњак, Милица Милатов и
Стефан Живанов, а двоје последњих су као најуспешнији
обезбедили себи место у четворочланој репрезентацији
која ће представљати Србију
на европском првенству наредног септембра у Женеви.
И селекција ученика из Јужнобанатског округа, за коју
су на сту па ли и по ме ну ти
Омољчани, освојила је високо друго место на овом најста ри јем и нај ма сов ни јем
надметању основаца у познавању саобраћаја и вештини

вожње бицикла у организацији АММС-а, Министарства
просвете, науке и технолошког развоја и других.
Омољичкој школи то није
први успех ових размера на
такмичењу „Шта знаш о саобра ћа ју”, па ће та ко већ
четврти пут неко од ученика
из овог села репрезентовати
Србију у Европи.

Страну припремио

Јордан
Филиповић
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НА МОТОЦИКЛУ ПО ЕВРОПИ, СВИМА ДОСТУПНО

НАСТАВАК ВЕЛИКОГ ПУТА
Поздрављање десном
ногом
Опасности у Андори
У прошлом броју објавили смо
путопис Бранислава Бјелице,
који је пропутовао Европу, с
циљем да покажемо да је таква авантура доступна сваком
ко има мотоцикл, храброст – и
жељу. Ово је други, завршни
део.

Шпанија
На пут ка Шпанији кренуо сам
куд и сви мотористи овог континента кад из Француске хоће
у Шпанију. Не можеш да замислиш колико је мотора на том
путу! Не можеш! То све иде у
колонама и групама по десет,
двадесет, педесет! И ја сам...
Тих петсто и кусур километара превалио сам ко од шале. И само сам махао десном
ногом кад претекнем неке мотористе и левом руком кад неко претекне мене. Код возача
мотора је обичај да се, кад се
сретну или мимоиђу, поздрављају десном ногом или левом руком. Као да се сви знамо. А не знамо се, немамо појма који смо, само знамо да
нам је лепо.
Е, једино није било лепо кад
ме је негде код Монпељеа ударио врабац ил’ тако нешто. Главом у главу! Срећа па сам имао
кацигу, иначе не бих ово сад
писао. Пуче ко гром да ме удари, али имам искуства у тим
ситуацијама, а и добру кацигу,
па сам жив. А врабац – сумњам да јесте.
У Љорет де Мару сам био
два дана. Два дана се мотор
одмарао од вожње, а ја сам се
одмарао и од њега и од вожње. Обојици је то било добродошло. Е, само смо једно
вече отишли до Барселоне, да
попијемо пиће, чисто да оверимо и тај град. Све остало
било је сунце и плажа. За мене који не волим море – два
дана таман.

Па сам некако стигао у Андора ла Вељу. То им је главни
град. И у том је граду све –
фри-шоп. Цигарете, чоколаде,
пиће – џабе. Била је недеља,
осми дан пута; кренуо сам са
33 степена Целзијуса из Љорета, прошао кроз 13 степени на
Пиринејима и дошао на 34 у
Андора ла Вељу. Читава та промена температуре десила се у
пола сата! Мало сам био побрљавио од свега тога, па није ни
чудо да замало нисам пао кад
сам се спуштао ка Француској.
Једино ми је жао што нисам
купио магнетић за фрижидер,
била је недеља, полицајка није
знала да ми објасни где то да
купим, ја нисам знао да је питам, моје махање рукама и објашњавање како изгледа мој
фрижидер и како се ставља магнет на фрижидер није помогло
ич и онда... шта ћу – седи на
мотор и вози даље. Ионако више нема места на фрижидеру.

Назад у Француску
Француска је огромна земља.
Из Андоре сам изашао брзо (јер
она је мала) и кренуо ка следећој тачки – ка Лиможу. Тамо је
тренер највећег кошаркашког

четрдесет година, рекао сам
да ћу једном отићи у тај Регензбург јер сам на географији научио да је Дунав одатле
плован. И добио сам био петицу јер сам то знао и реко’ ај
кад ми је успут, да и то видим. Код Панчевачког моста
Дунав је огроман, код Голупца тек, а код тог Регензбурга...
ко Тиса лети. Некако малечак. Ко би реко да ће већ код
Беча да се претвори у онолику силу.
У поређењу са мном, Дунаву је
лако: он тече и не требају му
паре за бензин, за путарину, за
хотел, а ја без тога не могу. Ни
мотор ни ја. Кад би могло да
се путује без пара, путовао бих
више од Дунава. Е, али!

Повратак у Борчу

Андора
Ис пред хо те ла у Ли мо жу
сретнем неке Литванце, камионџије. Мало на руском, мало
на српском, мало на енглеском
и старословенском, и они ми
помогну да уђем у хотел, пошто у хотелу нема особља, само неки аутомати и шифре и
неке цаке... да није било њих,

Андора
Најризичнији део Пута био је
пут ка Андори. Двапут ми је
пала концентрација и једном
се због тога замало нисам просуо низ Пиринеје. Прекривудав пут, често мокар, хладан...
баааш мораш да будеш пажљив.
Ал’ ваљда би ме неко спасао да
сам треснуо, тамо је толико моториста да можда не бих ни
стигао да паднем.

Дијеп, Нормандија
клуба у граду био човек коме је
најдража књига исто као и мени, па сам хтео да га видим,
послао сам му поруку, али ми
није одговорио. Књига се зове
„Сахраните ми срце крај Рањеног Колена”, ако већ хоћете да
знате. Ако нећете, нема везе.

Нотр Дам

мислим да бих спавао испред
улаза. Ал’ добро, хвала им. То
што сам ја чуо за Сабониса, а
они нису за Дивца (а Дивац и
Сабонис ортаци), па ме гледали бело (шта ли овај прича?),
то нема везе. Ми у Србији све
знамо! И у све и свашта смо
упућени. Код нас сваком на
улици можеш да кажеш: „Где
си, комшија?”, на пример, да
прозбориш коју, а у Француској... но. Тамо је, колико сам
видео, много тога дехуманизовано. На много пумпи нема људи, него апарат. Па куцаш кол’ко ’оћеш горива. На наплатним рампама нема људи, па
убацујеш картицу и оно те пусти. У хотел ако дођеш касно
(а ја сам долазио касно јер цео
дан возим), исто причаш са
апаратом. Можеш и да га псујеш док не провалиш како ради, он ништа неће да ти каже,
само тражи паре.
Осам дана нисам чуо српски, а онда је дошао и тај дан!
Париз! Кренуо сам код другара из детињства, који се у Паризу снашао као нико његов и
нико мој! Волим кад се људи
својим поштеним радом снађу
у животу и кад не кукају. А
Ива, за та три дана колико смо
провели заједно, ниједном није закукао. „Шта има да кукам,
океј ми је.”
Каже Ива: „Идемо на вечеру, да видиш Париз ноћу”. Ја
реко’ идемо метроом, кад он:
„Ма какви, Тања и ја на мотор,
ти иза”. Тања му је девојка. И
кренемо. И возимо... И возимо... И... и у једном тренутку
скренемо налево и ја видим –

Тријумфална капија у даљини!
Ау, човече! Па ми смо... па ја
сам... на Јелисејским пољима!
Овако Иго, овако Балзак, овако ја! Па кад сам почео да урлам кроз кацигу: „Ооооо, Шанзелизеееее! Ооооо, Шааанзееелииизеееее!” Негде на неком
семафору Тања ме пита: „Па
ти певаш?!” Ја је погледам, очи
ми цакле, и кажем јој: „Ооооо,
Шааанзееелизеее!” Гледају ме
људи из кола, чују да се дерем,
а ја се окренем ка њима и весело им викнем: „Ооооо, Шанзелизеее!” Они се смеју, немају појма одакле сам, ал’ виде
да сам весео!
Каже Ива: „Није ти далеко
Нормандија, ми идемо често,
лепо је. Па ако те не мрзи...”
Чуј, двеста километара да ме
мрзи! И тај један дан он оде на
посао, а ја на мотор, па у Дијеп. То ми се учинило лепо, тај
Дијеп. Ту су се, кажу, савезници прво искрцали, па онда наставили даље на Немце.
Одем до Дијепа, па онда опалим кроз нека прелепа месташца уз обалу, а оно све оне
стенчуге што стрмо пропадају
у Атлантик. Кад сам се вратио
с пута, показујем ортаку фотке, а он ми каже: „Знам ово,
играо сам ту игрицу. Човече,
све исто ко у игрици!” Е, таква
је то тамо обала, и природа, и
све. Као у игрици. Плаже су
камене и мало ко легне да се
сунча, ал’ ја нисам ишао да се
сунчам, него да оквасим ноге у
Атлантику, пошто је и Ламанш
део Атлантика. Ако и није, нема везе, ја сам био тамо! И тамо и у још два градића поред
тог Дијепа.
Вратим се у Париз увече касно, а Ива ме чека с новим левим ретровизором! Који је он
цар! „Пошто ретровизор, Иво?”
Каже: „Платићеш пљескавицу
кад дођем у Србију”. И да се не
бисмо свађали, ја кажем: океј,
наместимо то како треба и ја
ујутро кренем даље.

Немачка
Париз–Карлсруе, то ти је петсто и кусур километара. Значи, лаганица. Е, али да бих мало продужио пут, решим да
свратим у Домреми ла Писел.
Нисам имао појма шта је то,
али сам читао нешто о Јованки Орлеанки и видео да је рођена ту и видео да ми је то успут и онда реко’ ајд да свратим. И свратим и одушевим се
како су од једног села где нема
ни сто становника направили
туристичку атракцију и свраћају људи са свих страна света,
па чак и ја један/јадан из Србије, који се јееедва с неким
мештанима споразумео како се
зове Јованка Орлеанка – Жан
д’Арк, ако сам их добро разумео, нисам ишао да „гуглам”.
У Карлсруе стигнем по мраку. Како сам стао пред хотел,
тако је киша почела. И то не
нека слаба, него... Лудило. Има
већ, мислим, пет година како
возим којекуде и кад год сам

ишао кроз Немачку, хватала ме
је таква киша да ми није јасно
како неку упалу плућа ил’ тако
нешто нисам покупио успут!
Сутрадан, окупан и сув, одем
на кафу и на колаче (неки се
радници буне по улицама, неке демонстрације; новогодишња расвета им виси окачена,
а средина је лета, све неки млад
свет по том Карлсруеу...), е,
али не знам немачки. А и енглески ми није неки... Покажем конобарици да бих онакав колач као онај човек што
је узео, ал’ она ме не разуме.
Ја опет на енглеском нешто,
ал’ не иде... Одмахнем руком
и кажем: „Е, јебига...” Каже
она: „Ајде ти одлучи шта ћеш,
па ћу ја да дођем”. Тим речима. Реко’, значи, разумемо се?!
Одакле си? Из Славоније. Е,
реко’, дај ми онакав један колач и велику кафу и, ето, снашо сам се и на немачком! Дала ми и вај-фај, па сам израчунао да ми до Беча треба једно
седамсто километара, али сам
пре тога хтео да свратим до
Регензбурга; то је једно триста
педесет км, то ми је зачас.
Кад сам био пе ти-ше сти
основ не, а има то ме ско ро

Пошто је то тако како је, кренем ка Бечу, где не морам да
плаћам хотел и храну. Имам
брата тамо, рођен у Пожаревцу, живи у Бечу, класика. Заправо, скоро увек кад се враћам кући из Европе, свратим
до њега и снајке и деце, једем,
преспавам, не платим, поздравим се и ето. Од Беча до Београда сам возио већ више пута, ко да сам гастарбајтер, па с
тог пута и немам неке утиске.
Све остале утиске одмах сам
одјурио да испричам Лалету.
Лале живи у Зрењанину, па сам
му на Хоргошу написао: „Стављај кафу, ето ме пре шест!”
Лале исто вози мотор, али ове
године није могао са мном. Ал’
кад је видео слике, реко ми је:
„Ко ја да сам био!”
Биће прилике, још ћемо ми
да поживимо, па ћемо да се
возимо докле нас точкови носе! Е, једино ако ме не убије
нека будала овде у Србији, једино тако нећу моћи. Све остало ћу моћи. Јер – ево још само
ово да кажем! – прошле године сам возио кроз четрнаест
држава и прешао четири и по
хиљаде километара са сломљеним ребром. И, шта? Ништа!
Ништа ми се није десило!
Бранислав Бјелица

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.

Мала
Мешанка с генима енглеског малог
хрта невероватно је паметна и веома
активна, а највише воли да протегне
своје дуге ноге у парку или на плажи.
Мала је брза и живахна, а воли и
много да трчи и прави је избор ако
неко тражи компањона за дуге шетње. Добро се слаже с другим псима,
умиљата је и привржена људима, а
сада јој је потребно безбедно двориште с високом оградом.
Све друге информације могу се добити на телефон 062/375-004.

Ретривер
Овај лепотан с више имена (Цврле,
Меда, Муња...) налази се у центру
града, где га хране и мазе, али недавно је имао упалу плућа и сада
када је оздравио, хитно му је потребан дом.
Ниједном псу није место на улици, а камоли једном ретриверу, који је изузетно осетљив.
Контакт-телефон: 062/204-573.

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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marketing@pancevac-online.rs

РАДНО ВРЕМЕ БЛАГАЈНЕ: понедељком и уторком од 8 до 18, средом од 8 до 15, а четвртком и петком од 8 до 13 сати
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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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РАСПРОДАЈА новог намештаја, столови од 4.500,
Столице од 1.600. 060/60014-52. (278287)

ВОЗИЛА
ПОНУДА

СЕАТ леон 2001, аутоматик,
бензин, плин, као нов.
063/766-59-18. (278027)

КЛИК-КЛАК лежајеви, нови, од 12.900, избор мебла
по жељи. 060/600-14-52
(278287)

АУДИ 80 ТДИ, 1989. године,
регистрован, власник, повољно. 063/833-17-96.
(278339)
ВЕКТРА у екстра стању, без
улагања, 1.6, мотор, регистрован до фебруара.
060/143-62-10. (278362)
МИЦУБИШИ колт 1992. годиште, регистрован до
априла 2020. у одличном
стању. 063/883-43-40.
(278311)
ХЈУНДАИ санта фе, беспрекоран, 2003. годиште.
064/194-53-96. (278376)
ФИЈАТ 500 л, у изузетном
стању, очуван и гаражиран.
064/158-10-16, 062/101-3173. (278382)
ФЛОРИДА, 2007, солидна,
повољно. 064/194-53-96.
(278376)
ФИЈАТ сеићенто 1.1, 2002.
година, црвене боје, регистрован до августа, 1.150
евра. 062/121-01-48.
(278379)

ОГРЕВ
ПРОМЕТ
Сушени вреоци
комад
13.300
Штаваљ коцка 13.800
Пљевља
12.600
Костолац
8.000
Ковин коцка
7.500
063/893-89-87
065/893-89-87
ИСПОРУКА ОДМАХ

ПРОДАЈЕМ фијат пунто
1.108 цм, регистрован до
15. маја 2020. 069/369-6993. (278453)
ОКТАВИЈА а 4, 1.9 ТДИ,
2008, власник, регистрована, гаражирана, повољно.
063/345-837. (278383)

ПОВОЉНО продајем исечену стару грађу, погодно за
огрев. Звездан. 063/224435. (278365)

ПЕЖО 207, дизел, 2010. годиште. 064/337-79-38.
(278405)
РЕНО ПРЕМИМУМ узор,
2002. годиште, са приколицом, снаге 303/412.
063/103-04-33. (278435)

КУПУЈЕМ возила од 70 до
1.300 евра, у било ком стању. 062/193-36-05.
(278229)

ПЕЖО 206, 1.4, 2004, металик плав, власник, одличан,
гаражиран. 064/142-55-93.
(278487)

ГАРАЖЕ

СУЗУКИ свифт 1.0, 1997. годиште, бензин. 060/311-29- ИЗДАЈЕМ/ПРОДАЈЕМ гаражу на Тесли, 25 квм.
64. (278492)
063/313-848.
ПРОДАЈЕМ астру караван,
1996. годиште. Тел.
АПАРАТИ
063/413-223. (278496)
ОПЕЛ корса, 2005. годиште,
ВЕШ-МАШИНА, кухињски
тек регистрован, власник.
бојлер 10 л, мини ел. шпо065/549-92-02. (278506)
рет и половни делови вешПРОДАЈЕМ брако приколимашина. Тел. 013/252-05цу или мењам за скутер.
10, 063/703-76-07. (4817)
065/865-93-29. (1278522)
НА ПРОДАЈУ пунто 1998.
годиште, добар. 064/90190-41. (278523)
ТОЈОТА Д 4 Д, 2.0, 2005,
160.000, први власник, еуро
кука, додатан сет алу-точкова. Повољно. 063/270492. (278525)
РЕНО клио 1.5 ДЦИ, 2005.
годиште, повољно. 063/11204-85. (278526)
ШЕВРОЛЕТ калос, 2006. годиште, 1.500 евра, само регистрација. 060/656-59-18,.
(278561)

ОПЕЛ астра 1.7, 2001, петора врата, у првој боји, сва
опрема. 064/130-36-02.
(278395)
ФОРД мондео караван 2.0,
ТДЦИ, 2003, фул опрема, у
првој боји. 064/130-36-02.
(278395)
СКУТЕР хусар 45 м, жуте
таблице, све папире на моје
име. 061/685-14-01.
(278403)

ВОЗИЛА
ПОТРАЖЊА

НАЈПОВОЉНИЈИ откуп
свих врста возила, катализатора, продаја делова, долазим на адресу. 069/20300-44, 066/409-991. (277571)

ПРОДАЈЕМ дводелну судоперу и металне прозоре.
063/150-84-18. (278368)
ПРОДАЈЕМ половну дрвену
столарију, пет једнокрилних
прозора, двоје балконских
врата и велика и мала улазна врата. 064/201-43-26.
(278326)
КОРИШЋЕНИ дрвени прозори, већих димензија, једнокрилна балконска врата,
шалон. 062/121-01-48.
(278379)

РЕНО МЕГАН 1.9 ДЦИ,
2002, клима, даљински, регистрован годину. 065/68963-89. (278242)

КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

КАЗАН за ракију, ложишта,
табарке, лула, мешач, дно.
331-586, 063/805-74-60.
(278021)

ПРОДАЈЕМ шпорет алфа
врање 9, ТА пећ, антидфекубит душек. Тел. 371-408.
(278522)
ПРОДАЈЕМ машину за производњу натрон џакова.
Купци и обука обезбеђени.
Тел. 064/424-95-10. (278553)
ПРОДАЈЕМ четвороделни
регал и електрични шпорет.
Повољно и договор.
061/237-13-89. (278536)
ПРОДАЈЕМ свињске полутке.
Могућност обраде. 060/063- ПРОДАЈЕМ кухињске елементе са судопером, судо22-79.
пера 3.000 динара, нова.
АДРИА камп приколица и
371-568, 063/773-45-97.
пента 7, први власник.
(278475)
066/408-426. (278426)
ПРОДАЈЕМ замрзивач верПРОДАЈЕМ замрзивач са
тикални, веш-машину, може
фиокама, веш-машина кан- компензација ваше неисди, веш-машина горење, ис- правно уз доплату. 064/129правно. 065/251-28-97. (278469) 73-60. (278486)

УГРАДНА рерна, судо-машина, тросед мојца, угаона
гарнитура, компјутерски
сто, комода, сточићи, шиваћа машина, фотеља. Тел.
063/861-82-66. (278477)

ПРОДАЈЕМ машину за
одвајање коштица из воћа.
Ново, јефтино. 064/201-7216. (278248)
ПРОДАЈЕМ машину за мешање меса и топ за кобасице. 063/154-93-91. (278268)
ПРОДАЈЕМ абрихтер и циркулар мотори, 4 и 5 кв. Тел.
065/829-41-91. (278283)

ОТКУП возила, алата, гвожђа, остало, продаја делова, долазим на адресу.
063/782-82-69, 061/211-5915. (277571)

ДВА ДВОСЕДА као нова,
стаклени сто, столице, тепих, телевизоре, видеорикордер. 064/206-30-24.
(278291)

КУПУЈЕМ аутомобиле од 80
до 1.500 евра, стање небитно. 063/165-83-75. (278229)

ПРОДАЈЕМ полован цреп
кикинда 333. 063/246-368.
(278350)

КУПУЈЕМ старо гвожђе,
фрижидере, замрзиваче,
веш-машине, телевизоре.
064/158-44-10, 063/101-1147. (276999)
КУПУЈЕМ перје, стари новац, сатове, сифон флаше,
слике, старо покућство.
063/705-18-18, 335-930.
(278270)
КУПУЈЕМ значке, ордење,
медаље, новац, сатове, пенкала. Тел. 013/313-458,
063/199-60-36, 064/481-1477. (р)

ПРОДАЈЕМ опрему за фризерски салон: две столице,
ентеријерски сто и колица.
064/149-68-35. (278277)

ПУРОМАТ, шпорет на дрва,
мали бојлер, мењач ауди.
Тел. 061/644-62-07.
(278093)

ПУНТО 1.3 мултиџет, дизел,
2004/5, петора врата, фул
опрема, власник. 064/13036-02. (278395)
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КУПУЈЕМ старо гвожђе,
фрижидере, замрзиваче,
веш-машине. Долазак на
адресу. 064/158-44-10,
063/101-11-47. (278364)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

ДРВЕНИ кревет бонели са
душецима, 2 комада, ТА
пећ 4,5 кв, плинска пећ са
боцом. 063/770-23-25.
(278488)
ПРОДАЈЕМ прасиће, кукуруз и прекрупу, доносим на
кућну адресу. Тел. 064/12945-43. (278490)
ЈАГЊАД бела и месната,
прасад на продају, клање
гратис. 060/444-55-01.
(278498)
ПРОДАЈЕМ ТА 2.5 кв, лежај
витрину, беби седелицу.
Тел. 065/880-47-35.
(278514)
ПРОДАЈЕМ електрични котао 24 кв. 065/853-93-29.
(278552)

ВЕШ-МАШИНА горење WA
60105 велика врата, у одличом стању. 063/248-104.
(278517)
ДВА бицикла КТМ genezis
алуминијум, у одличном
стању, из Немачке.
063/248-104. (278517)

ПЛАЦ 4 ара са кућом 80 +
60 квм, Ј. Максина, Панчево 063/231-442 (СМС)

КУЋА у Иванову, видети,
договор, 063/372-428.
(278249)
ПРОДАЈЕМ кућу, 250 квм, у
Мраморку, 7 ари плаца,
ограђено (асвалт, вода,
струја, плин. Може и мањи
стан у Панчеву. 063/763-0061. (278245)
КУЋА, бања Врујци, 60 квм,
6 ари, продајем/мењам.
064/955-51-85. (278305)
ДОЛОВО, кућа, на продају.
063/707-19-64. (278309)
КУЋА, Старчево, легализовано, 12 ари плаца, подрум.
Помоћни објекти. Тел.
064/190-34.-49. (278312)
КУЋЕ, насеље Топола, 71
квм, на 7 ари плаца, три помоћна објекта, 19.500.
066/464-340. (278316)
ПРОДАЈЕМ кућу, Баваништански пут. Тел. 061/263144. (278318)

ПРОДАЈЕМ кућу на Стрелишту са мањим плацем и помоћним објектима.
063/570-897. (СМС)

ПОТРАЖЊА

ВИКЕНДИЦА спратна, на
Девојачком бунару, 200 м
од раскрснице, легализована. 061/206-30-46. (276370)

АМБАЛАЖУ пива јелен, лав,
тегле, флаше ракијске, виски, купујем. Тел. 061/14223-69. (278520)

КУЋА, реновирана, усељива, Јована Гавриловића 16а, власник. 064/295-50-95,
Пера. (278440)

СТРЕЛИШТЕ4, кућа 53 квм,
помоћне просторије 27 квм,
све легализовано на три ара
плаца, 24.000 евра.
063/771-42-24. (278276)

КУПУЈЕМ полован намештај, плинске боце, перје,
гвожђе, бакар, акумулаторе. 066/900-79-04. (278261)

КУЋА, нова Миса, 210 квм
на 2,3 ара, укњижена, близина вртића „Петар Пан”,
власник, 56.000 евра.
063/826-97-09.

ПРОДАЈЕМ две куће на једном плацу, Војловица, воћњаком, легализовано.
013/232-21-30, 063/162-5000. (278275)

ВЕЋА салонска кућа на лепом месту. Максима Горког
60/а, Панчево. 063/771-4698, 063/770-03-31. (277749)

КУЋА, центар, 140 квм, 16
ари, помоћни објекти, може
замена, Иланџа. 064/07523-67. (278292)

ПОЛОВИНА кућа, Баваништански пут, улични део са
двориштем, 35 квм, реновирано, 17.000 евра. 065/22455-14. (278078)

ПЛАЦ у близини Родића, 96
ари, договор. (188), „UnaDalli”, 064/255-87-50. (278354)

КУПОПРОДАЈА

ПРОДАЈЕМ двоспратну кућу у Качареву, 250 квм, локација одлична. Тел.
063/401-052. (277932)
ПРОДАЈЕМ легализовану
кућу и 16 ари плаца.
064/704-70-27. (278238)
ПРОДАЈЕМ кућу у Старчеву, 400 квм, легализована,
има канализацију, топлотну
пумпу, у одличном стању.
064/252-52-33. (278245)

Петак, 7. јун 2019.

ПОНУДА

КУЋА, две јединице новија,
5 ари, сређена, помоћни
објекти, 120 квм, Цара Душана. 064/075-23-67.
(278292)
КОТЕЖ 2, једноипособан,
44 квм, V, ЦГ, 26.000. (188),
„UnaDalli”, 064/255-87-50.
(278354)
ЦЕНТАР, двособан, IV, ТА,
49 квм, 30.000. (188), „UnaDalli”, 064/255-87-50.
(278354)
ПЛАЦ, продајем, Миса, дозвољена градња. 064/86623-36. (278352)
КУЋА, новија, спратна 120
+ помоћни објекти 80, легализована. Тел. 064/421-0271. (278401)
БАВАНИШТАНСКИ пут, нова кућа, 5 ари, без улагаа,
25.500. (679), „Трем 01”,
063/836-23-83. (278346)
ТЕСЛА, 100 квм, 3 ара, колски улаз, 47.000. (679),
„Трем 01”, 063/836-23-83.
(278346)
ГОРЊИ ГРАД, 3 ара, 80
квм, гас, добар објекат,
52.000, договор. (242),
„Кварт”, 064/125-62-67,
346-392. (278484)
КУЋА на продају, плац 5,4
ара, Цара Душана. Тел.
064/119-65-63. (278357)
ПЛАЦ, Кудељарац, уз Техномаркет, 17 ари (170 х
10), повољно. 063/729-7286. (278363)
ПРОДАЈЕМ локал 13 квм,
центар, Браће Јовановић
27. Власник. 061/278-10-89.
(278370)
ПРОДАЈЕМ кућу, већу, на
Тесли. Тел. 063/849-94-07.
(278372)
ШИРИ центар, 100 квм, 5
ари, 58.000. (679), „Трем
01”, 063/836-23-83. (4817)
ЦЕНТАР, салонска ,
115.000, близу центра кућа
за рушење. „Лајф”,
061/662-91-48. (278459)
ХИТНО повољно стара Миса, кућа, 5,5 ари, 25.000;
Старчево, Шумице, 140
квм, 40.000. „Лајф”,
061/662-91-48. (278459)
КУЋА, 100 квм, уписана,
струја, вода, плац 4.5 ара,
Раваничка 5, Стрелиште.
063/612-42-09, 064/555-0336. (278478)
У КАЧАРЕВУ кућа, 100 квм
на 11 ари, повољно, усељива. 064/172-86-12. (278423)

КУЋА реновирана, усељива.
Јована Гавриловића 16-а.
Власник.
064/295-50-95, Пера. (7/278440)

КУДЕЉАРАЦ, 88 квм, реновирана, 4,85 ари, 33.000.
(398), „Кров”, 060/683-1064. (278483)
БАНАТСКИ БРЕСТОВАЦ,
новија, 110 квм, 7,45 ари,
17.000. (49), „Мустанг”,
062/226-901. (278481)
СТАРА МИСА, 83 квм, 4
ара, трофазна, канализација, 35.000. (49), „Мустанг”,
062/226-901. (278481)
СТАРА МИСА, 46 квм + гаража, 2.5 ари, добра,
26.000. (49), „Мустанг”,
062/226-901. (278481)
ПРОДАЈЕМ плац-башта,
11+ 3 ара, Панчево, Иве
Курјачког 149. 064/110-1280. (278385)
ПРОДАЈЕМ плац 18 ари, на
Кудељарцу. Тел. 062/81825-05. (278384)
ПРОДАЈЕМ/ИЗДАЈЕМ за
пословне делатности кућу
100 квм, на Корзоу. Живојина Мишића 6. Тел.
023/857-315, 064/575-5704. (278389)
ПРОДАЈЕМ воћњак 18 ари,
1/1, ограђен, уређен. Кудељарски насип. 063/472-669.
(278390)

ПРОДАЈЕМ, нова Миса, нова кућа, укњижена, употребна дозвола, власништво
1/1. 064/221-36-12. (278446)
ХИТНО продајем/мењам
легализован стамбени са
помоћним објектима, 1/1.
062/886-91-50. (278448)
КУЋА, Стрелиште, 49 квм,
одмах усељива, 32.000
евра, Утвина колонија.
063/852-77-72. (278445)
ПРОДАЈЕМ кућу у Војловици, две стамбене јединице,
ЦГ. Тел. 367-261, 062/348137. (2788456)
ПЛАЦЕВИ, грађевинско земљиште, погодно за хале,
мини фабрике. 064/212-5252. (278457)
ТРОСОБАН стан, 110 квм,
Карађорђева, Панчево, два
нивоа, два куаптила, велика
тераса, сопствена башта,
игралиште за децу, додатни
магацински простор.
069/342-00-85. (278565)
ПРОДАЈЕ се намештена
комфорна кућа у Мраморку. 069/255-87-86. (278459)
ПЛАЦ, Баваништански пут,
ограђен, вода, струја, 7 ари.
060/700-50-72, 063/163-97ТЕСЛА, трособан, ЦГ, 80
17. (278463)
квм, IV, терасе, власник, доСОДАРА, издајем намештеговор. 013/331-079,
ну гарсоњеру, приземље,
063/770-45-55. (1277119)
кабловска, интернет.
060/656-59-18. (278561)

ДОО „Кутко” издаје локале од 50 квм до 250 квм, на
Новосељанском путу 37, у комплексу иза Максија.
Издаје се магацински простор од 500 до 3000 квм.

Контакт: Љупко, 063/313-844,
Маријана 063/693-944, Далиборка 063/693-291.
МИСА, три етаже, 65.000;
Ново Село, новија кућа
50.000. „Јанковић”м, 348025. (278391)
КУЋА, старија, 5 ари, иза
амбуланте Горњи град, само 71.000. 069/113-96-04.
(278409)
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ЧЕТВОРОСОБАН, Котеж 2,
сунчан, две терасе, трећи
спрат, лифт. 063/856-74-02.
(278348)

66 КВМ, ПР + двориште,
22.000 евра, Миса, Маргита, 690 евра/квм. 063/377835., (277301)

СТАН, 66 квм, строги центар града, 61.000 евра.
064/171-22-70, 064/090-1092. (278353)

ОМОЉИЦА, строги центар,
једноипособан, плац код
Бање, 7,6 ари. 064/021-1931. (и)

НОВА МИСА, нов трособан,
103 квм, I, ТА, 46.500.
(300), „Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52. (278354)

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

КОТЕЖ 1, двоипособан, 57
квм, III, ЦГ, 35.000. (300),
„Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52. (278354)
ЦЕНТАР, гарсоњера, 24,
к20.500; Содара, 2.5, II,
42.000. (338), „Јанковић”,
348-025. (278391)

НОВА МИСА, нов стан, трособан, 83 квм, II, ТА,
41.000. (300), „Ћурчић”,
362-816, 063/803-10-52.
(278354)
СТРОГИ центар, 40 квм, тераса, салонски, могућност
поткровља. (470), „Дива”,
345-5434, 064/246-05-71.
(278411)

ШИРИ ЦЕНТАР, једнособан, 25 квм, IV, TA, без улагања, 20.000. (336),
„Олимп”, 351-061, 063/274951. (278466)
КОТЕЖ 2, двоипособан, 66
квм, II, ЦГ, сређен, 43.000,
договор. (336), „Олимп”,
351-061, 063/494-898. (278466)

НОВ СТАН, пословни проХИТНО јефтин плац, 10 ари, стор, центар града, 42 квм,
приземље, повољно, Жарка
Скробара, подрум, 3.500
Фогараша 22. 063/109-78евра. 060/346-51-11. (и)
88. (278551)
ВОЋЊАК 15 ари, викендица Баваништански пут, друКУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ги ред, друго немачко поље.
ПОTРАЖЊА
064/368-04-77. (278422)

КОТЕЖ 2, код обданишта,
већи двособан, први спрат,
комплетно намештен,
45.000 евра. 064/205-03-15.
(277936)
ПРОДАЈЕМ једноипособан
стан у центру Панчева.
060/505-54-25. (278106)

СТРЕЛИШТЕ, ново, 49 квм,
56 квм, 88 квм, ЕГ на гас,
власник. 650 евра/квадрат.
060/011-98-11. (278397)

ПРОДАЈЕМ кућу на новој
Миси, може и етажно , власништво, 1/1. 064/327-6075. (278421)

ТЕСЛА, преко пута „Лидла”,
високо приземље, 50 квм,
ЦГ, реновиран, 40.000 евра.
060/441-11-23. (278237)

ЈЕДНОИПОСОБАН, ЦГ, ВП,
центар Стрелишта. (470),
„Дива”, 345-5434, 064/24605-71. (278411)

ПРОДАЈЕМ/ИЗДАЈЕМ једнособне станове, сређени,
Краљевића Марка, насеље
Тип Станко. 064/506-25-97.
(278193)

КОТЕЖ 1, 2.0, двостран, 50
квм, I спрат. 064/121-58-06.
(278450)

СТРЕЛИШТЕ, трособан, 66
квм, VI, ЦГ, 30.000, договор. (336), „Олимп”, 351061, 063/494-898. (278466)

ДВОСОБАН, Котеж 2, 57
квм, 6 квм тераса, ВП, повољно. (470), „Дива”, 3455434, 064/246-05-71. (278411)

ТЕСЛА, двособан, 53 квм,
III, ЦГ, усељив, 35.000, договор. (336), „Олимп”, 351061, 064/234-36-01. (278466)

ПРОДАЈЕМ плац 33 ара са
кућом, Новосељански пут
131. 064/276-08-08. (278521)
ДВА ланца земље на Новосељанском путу, 200 метара
пре пумпе. 063/103-04-33.
(278435)

ПОТРЕБНИ плацеви за инвеститоре. Агенција „Тесла
некретнине”, 064/668-8915. (278511)

СТАНОВИ
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ двособан стан
од 60 квм. 064/052-03-53.
(278304)

КОТЕЖ, 65, двоипособан,
42.000; 56 квм, двособан,
28.000. (324), „Медиа”,
315-703, 064/223-90-20.
(278068)
ШИРИ ЦЕНТАР, 28 квм,
једнособан, тераса, намештен, усељив, 20.000, договор. (324), „Медиа”, 315703, 064/223-90-20. (278068)
КОТЕЖ 2, 37 квм, једнособан, ЦГ, VII, није последњи,
лифт, 24.000. (679), „Трем
01”, 063/836-23-83. (278346)
ВОЈНЕ ЗГРАДЕ, троипособан, ЦГ, VI, лифт, три спаваће собе, велика тераса,
лифт, 24.000. (679), „Трем
01”, 063/836-23-83. (278346)
СОДАРА, двособан, ЦГ, IV,
тераса, сређен екстра, без
улаањаа, 32.000. (679),
„Трем 01”, 063/836-23-83.
(278346)
СОДАРА, 74 квм, ЦГ, VII,
екстра сређен, без улагања,
лифт. (679), „Трем 01”,
063/836-23-83. (278346)
НОВ СТАН, 60 квм, други
спрат, у близини амбуланте,
школе, вртића. Власник.
060/314-61-45, 060/388-8989. (1278445)

КОТЕЖ 1, 1.0, 34, 22.000;
Содра, 2.0, ТА, 23.000.
(338), „Јанковић”, 348-025.
(278391)

МИСА, једноипособан, 50
квм, I, TA, 25.000. (336),
„Олимп”, 351-061, 064/23436-01. (278466)
СТРЕЛИШТЕ, лукс трособан, 78 квм, I, ЦГ, лукс,
усељив, 62.000. (336),
„Олимп”, 351-061, 063/494898. (278466)

МЛАДОСТ, ВПР, трособна
етажа са гаражом и двориштем, 45.000. 063/252-559.
(278433)

Прање тепиха

„ Д А Ј Л А”
064/422-52-40

(3/274498)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ОГЛАСИ

Бесплатан превоз

КОТЕЖ 2, двособан, 64 квм,
договор; Книћанинова новији 46 + Т, I, гас, 27.500.
„Лајф”, 061/662-91-48.
(278459)
СОДАРА, двособан, ТА,
ПВЦ, IV, 30.000; трособан,
III, TA, ПВЦ, паркети,
40.000. „Лајф”, 061/662-9148. (278459)
ЦЕНТАР,. Ново, трособан, II,
ЕГ, 90 квм, 73.000; Содара,
војне, троипособан, VI, за
сређивање, 50.000. „Лајф”,
061/662-91-48. (278459)
ТЕСЛА, већи двособан, III,
ЦГ, 64 квм, договор, једноипособан, реновиран, ВП,
28.000. „Лајф”, 061/662-9148. (278459)
СОДАРА, 85 квм, X спрат,
50.000; Стрелиште двособан, II, ЦГ, 30.000 и 28 квм,
ТА, ПВЦ, договор. „Лајф”,
061/662-91-48. (278459)
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СОДАРА, једнособан, VII,
35 квм, ЦГ, 25.000. (353),
„Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. (278511)

СТАНОВИ
ПОНУДА

ТЕСЛА, Горњи град, новији
стан, одличан, 32 квм, III,
гас, тераса, 225.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-64. (278483)
МИСА, леп једнособан, 32
квм, сутерен, мало двориште, 14.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (278483)
КОТЕЖ, дуплекс, 83 квм,
двоипособан, терасе,
42.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (278483)
ТЕСЛА, двособан, 54 квм,
II, ТА, добар, 35.000. (049),
„Мустанг”, 069/226-66-58.
(278481)

КОТЕЖ 2, једноипособан,
64 квм, VIII, 25.000, повољно. (242), „Кварт”, 064/12562-67, 346-392. (278484)

ЦЕНТАР, четворособан 100
квм, I, ЦГ, нов стан, гаража,
96.000. (242), „Кварт”,
064/125-62-67, 346-392.
(278484)
КОТЕЖ 2, комфоран сређен двособан стан, 65 квм,
ВПР, 38.500. „Тесла некретнине”, 064/668-89-15.
(278511)
СТРЕЛИШТЕ, двособан, 57
квм, тераса, II спрат,
30.000. (238), „Тесла некретнине”, 064/668-89-15.
(278511)

СТРЕЛИШТЕ, двособан, 55
квм, ТА, приземље, сређен,
две терасе, 29.000. (049),
„Мустанг”, 069/226-66-58.
(278481)
ЦЕНТАР, V спрат, мањи једнособан, новији, 19.000.
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (278511)

marketing@pancevac-online.rs

КОТЕЖ 2, једнособан, 52
квм, III, 29.000, договор.
(242), „Кварт”, 064/125-6267, 346-392. (278484)
КОТЕЖ 1, двособан, 58 квм,
V, 40.000, договор. (242),
„Кварт”, 064/125-62-67,
346-392. (278484)

АГЕНЦИЈИ „Тесла некретнине” потребан стан на
Стрелишту, 24.000, исплата
одмах. 064/668-89-15. (278511)

ПРОДАЈЕМ стан у Тамиш
капији, 62 квм, IV спрат,
800 евра/квадрат. 063/329340. (278507)
ТИП СТАНКО, једнособан,
КОТЕЖ 1, двоипособан, 58
32 квм, I, TA, добар, празан, квм, III спрат, 35.000. (238),
21.500. (49), „Мустанг”,
„Тесла некретнине”,
062/226-901. (278481)
064/668-89-15. (278511)

ИЗДАЈЕМ мањи намештен
стан на Тесли. Тел.
063/849-94-07. (2789372)

ИЗДАЈЕМ намештен двособан стан у центру. 064/32084-32. (2788386)

ПОТРЕБНА кућа са двориштем, може и старија, на
дужи временски период у
Панчеву. 065/954-95-49.
(278518)

ИЗДАЈЕ се намештена гарсоњера, 20 квм у центру.
Тел. 062/640-020, 013/343028. (278388)

СТАНОВИ
ПОТРАЖЊА

МАРГИТА, четворособан, I,
105 квм, гража, гас, 65.000.
(353), „Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. (278511)

КУПУЈЕМ 1.5 или 2.0 стан,
може и стан за адаптирање.
066/642-15-66. (278208)

ТРОСОБАН стан, кућа, I
спрат, улаз засебан, ЦГ, кабловска. 064/866-24-30.
(278399)

КУПУЈЕМ једнособан, једноипособан, исплата одмах.
062/207-004. (278351)

ИЗДАЈЕМ ексклузиван намештен стан, 75 квм, у Ружиној. 063/313-848. (278412)

СТАНОВИ

КУПУЈЕМО станове на свим
локацијама. Брза исплата.
(353), „Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. (278482)
КОТЕЖ 1, двособан, II, 60
квм, ЦГ, 36.000. (353),
„Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. (278511)

ИЗДАЈЕМ једнособан, намештен, стан на Тесли.
063/748-66-49 (СМС)
ИЗДАЈЕМ велики спрат
(стан) на новој Миси, празан 063/231-442, Зоран.
(СМС)
ИЗДАЈЕМ двоипособан
стан, 85 квм, стан је у саставу куће, високи партер.
Интернет, кабловска, етажно грејање. Полунамстен
стан. Стрелиште близу Авив
парка. Тел. 060/320-51-41
(СМС)
ИЗДАЈЕМ мањи двособан
ненамештен стан, без грејања, Тесла. 064/426-27-09,
064/238-09-46. (2783159

ИЗДАЈЕМ кућу на Јабучком
путу преко „Пивашевића”.
060/348-19-88. (278392)
СТРОГИ центар, двособан,
56 квм, намештен, ренвоиран, ЦГ, паркинг. 064/15979-54. (278398)

ИЗДАВАЊЕ

ТЕСЛА, добар двособан, 54
квм, тераса, II спрат, ТА,
35.000. „Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (278511)
НОВА МИСА, сутерен +
приземље, 146 квм, 46.000.
(49), „Мустанг”, 062/226901. (278481)

НОВО у Агенцији „Тесла некретнине”, посебне погодности за продавце некретнина. 064/668-89-15. (278511)
ПОТРЕБАН трособан стан
празан, на дуже време.
060/711-03-08. (277935)
МАРГИТА, једнособан, II,
34 квм, гас, 26.000. (353),
ИЗДАЈЕМ једнособан стан у
„Премиер”, 352-489,
центру. 064/314-00-68.
063/800-44-30. (278511)
(278265)
ШИРИ центар, двоипосоНАМЕШТЕН двособан стан,
бан, новија зграда, III, ЦГ,
строги центар, 55 квм, 150
42.000. (353), „Премиер”,
евра. 301-165. (278269)
352-489, 063/800-44-30.
ИЗДАЈЕМ стан, Котеж 1,
(278511)
једнособан намештен, Радова зграда. Тел. 061/112АГЕНЦИЈИ „Тесла некрет78-48. (278273)
нине” потребни станови.
ИЗДАЈЕМ собе за раднике и
064/668-89-15. (278511)
самце. 064/305-73-01. (278274)

СТАН, Стрелиште, I спрат,
46 квм, Слвбодоан од 1. јула. 064/231-58-96.
СТАН на Тесли, 32 квм,
лифт, централно, на дуже.
064/164-93-67. (278326)
ИЗДАЈЕМ кукћу намештено,
празно, двориште, травњак,
прелепо – мирно, Милорадовић. 061/295-40-84. (278211)
ПОРЕБАН мањи стан или
кућа за изнајмљивање, пожељно Содара. 064/065-2338. (278337)
ИЗДАЈЕМ једнособан стан,
ученицима, самцима, ЦГ,
Ул. Лава толстоја, Тесла.
063/824-50-38. (278319)

КОД Авива издајем намештену гарсоњеру, самцу,
150 евра. 065/353-07-57.
(278342)

ИЗДАЈЕМ двособан кућу на
Тесли., 063/809-59-66.
(278425)

ИЗДАЈЕМ полунамештен
стан 50 квм, Ул. Иве Курјачког 18. 063/784-70-05. (278377)

НАЈУЖИ центар, мањи двособан, 43 квм, изузетно добро опремљен и намештен.
Тел. 064/171-19-88. (278439)

ИЗДАЈЕМ дуплекс погодан
за смештај запослених, центар,1 30 квм. 064/320-8432. (278386)

ИЗДАЈЕМ собе за раднике,
самце, раднички смештај,
центар. 063/502-211.
(278449)

ИЗДАЈЕМ намештену нову
гарсоњеру, Ослобођења.
064/320-84-32. (278386)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру у Самачком. 063/839-73-94.
(278494)

ИЗДАЈЕМ једнособан стан,
нове ствари, интернет, кабловска, клима, ЦГ. 335807. (278402)

ИЗДАЈЕМ кућу у Старчеву,
полунамештену, са баштом,
окућницом. 064/842-91-11,
064/125-86-86. (278548)

НОВО У НАШЕМ ГРАДУ, ОД 1. МАРТА

ОР ДИ НАЦИ ЈА ЗА СПОРТСКУ МЕДИ ЦИ НУ
„ПАНЧЕ ВАЦ СПОРТ”
ОСНОВНИ И ПРОШИРЕНИ
СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕДИ ЗА УЧЕШЋЕ
У СПОРТСКИМ АКТИВНОСТИМА
Вука Караџића 1

Заказивање радним данима од 7 до 14 сати.
Информације на телефон 013/21-90-900.
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ШЉУНАК, песак сејанац
одвоз шута малим кипером
до два кубика. 064/664-8531, 013/342-338 (СМС)

СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

ИЗДАЈЕМ двособан намештен стан на Тесли.
063/852-25-12. (278502)
ТЕСЛА, издајем празан двособан стан. Тел. 061/20851-51. (278500)
ИЗДАЈЕМ гарсоњеру у центру. 064/202-76-95. (278528)
ИЗНАЈМЉУЈЕМ намештену
гарсоњеру, центар, искључиво запсоленима, wi/fi, кабловска, повољно. 065/69188-23. (278554)

ПОТРЕБАН возач Ц и Е категорије. 063/666-755 (СМС)
ИЗДАЈЕМ локал 80 квм, више канцеларијских простора. АЦ „Звезда”, Стевана
Шупљикца 88. 063/278-250.
(278608)
ЛОКАЛ код Зелене пијце,
више средњих школа и
основне. 063/617-421. (278505)

ПОТРЕБАН водоинсталатер
са искуством за рад у БГ.
Моб. 060/133-01-62. (СМС)
WEIFERT дистрибуцији пића потребни возачи Б и Ц
категорије, физички радници и виљушкаристи.
062/446-285. (286098)
РАЗРАЂЕНОМ салону у
НАМЕШТЕН једнособан,
центру потребан фризер са
довришни стан, ТА, 80 евра,
искуством. Плата 30.000.
код Хотела „Тамиш”.
064/470-74-43. (277573)
064/122-48-07. (278550)
ПОТРЕБНА продавачица,
ТРАЖИМ да чувам кућу или возач у пекари. CV на mail:
стан за малу собицу. Пензи- pekarasmiljanic@mts.rs
064/217-48-56. (277652)
онер. Тел. 064/280-32-95.

СТАН за издавање, Војловица. 013/348-139. (278549)
ЈЕДНОСОБАН, центар, намештен, у згради, трећи
спрат, звати после 17 сати.
Тел. 063/459-056. (2785559

ЛОКАЛИ

ПИЦЕРИЈИ потребни возачи
Б категорије, до тридесет
година. 061/264-80-00 (27785)
КАФЕУ „IMPERIAL” потребна девојка за рад. 063/372221. (278195)
ПОТРЕБНИ вредни и одговорни људи за поделу флајера. 064/241-45-14. (278164)

ЛОКАЛ 84 квадрата издаје
се, на почетку Улице Моше
Пијаде. 060/070-56-78 (СМС)

ПОТРЕБАН фризер са исксутвом Estetik studiu In live.
CV слати на email: estetikstudioinline.zaposlenje@gmail.com (278250)

ИЗДАЈЕМ локале 50 квм у
Моше Пијаде. 069/352-5544. (276657)

ПОТРЕБАН радник за посао
трговца на бувљаку.
063/836-70-61. (278255)

ИЗДАЈЕМ локал у Тамиш
капији, 21 квм. 064/588-8464. (278146)

РЕСТОРАНУ Poco Loco” потребан возач. 064/874-0301. (278272)

ТЕСЛА, фризерско-козметички салон, опремљен,
нов. 060/441-11-23. (278237)

ФИРМИ потребни водоинсталатери са искуством и
помоћни радници. Тел.
060/035-53-98. (2783139

ИЗДАЈЕМ/ПРОДАЈЕМ локал, угао Карађорђева-Његошева 60 квм + башта 50
квм застакљена, кафић или
друга делатност. 060/44111-23. (278237)

ПОТРЕБАН возач Б категорије за дистрибуцију штампе. 069/867-72-07. (278280)
ПОТРЕБНА продавачица у
пекари. 062/404-144. (278468)

ИЗДАЈЕМ ЛОКАЛ у центру Панчева (42 квм + подрумска просторија). Бивша кладионица „Mocart”, Ул. Браће
Јовановића. Улаз са улице, излог. Тел. 063/101-69-37.
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ локал
од 39 квм, у центру Стрелишта. Тел. 064/267-71-74.
(278358)
ИЗДАЈЕМ локал код улаза у
пијацу, преко пута три школе. 060/351-03-56. (278382)

ПОТРЕБАН возач Ц и Е категорије. Обавезно да има
АДР са искуством. 062/10277-00, Unagass. (2784447)

ПОТРЕБАН кувар (м/ж).
ИЗДАЈЕМ локал од 40 квм,
у центру, повољно. 064/850- 061/623-16-15. (278450)
70-69. (278558)
ПОТРЕБАН конобар и шанкер ресторану(м/ж).
ПОСАО
061/623-16-15. (278450)
ПОНУДА

(278542)

ПОТРЕБНО особље за продају у пекари. Контакт mail:
pekarasmiljanic@mts.rs
064/217-48-56. (278434)

WORDRADE тражи менаджера грађевинског техничара или инжењера са искуством, може и пензионер.
Тел. 063/102-94-16. (278281)

ПОТРЕБАН возач достављач хране (м/ж). 061/62316-15. (278450)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгушења канализације, нове
инсталације, поправке славина, бојлера, водокотлића,
вентила, замена истих, тушкабина, фина монтажа, повољно. 013/377-930,
064/586-85-39. (277635)

Приватној фирми
потребни

КВ електричари
са и без радног искуства

062/847-00-95
(11/278513)

БРАЊЕ малина – Бродарево. Информације на тел.
062/187-27-15. Тодоровић.
(278491)
ПОТРЕБНА радница са исксутвом трговинској радњи у
центру. 061/653-57-67.
(278497)
ПОТРЕБНИ продавци за
уличну продају сладоледа.
Тел. 063/863-18-44. (278519)
ПОТРЕБАН возач, спремачица и продавачица у пекари. 063/606-330. (278532)

ИЗВОЂЕЊЕ свих врста грађевинских радова. 064/86625-76, 061/659-70-31. (278307)
ВОДОИНСТАЛАТЕР, поправка старих, уградња нових цеви, одгушења, монтажа санитарије. 063/812-4862. (278333)

КАМИОНСКИ превоз до
два кубика, кипер, шут, песак, шљунак. 062/355-154.
(277906)
Б и Ц категорију возио бих
комби, дуге релације.
063/774-84-42. (278186)
ВОДОИНСТАЛАТЕР, уградња, одржавање воде, канализације, кабине, славина,
бојлера, котлића. 063/83684-76. (278081)

КОШЕЊЕ траве, шишање
огрде и туја. Игор. Тел.
069/130-35-91. (278320)
ТРАЖИМ посао чувара, на
дуже време. 062/179-23-83.
(278360)
ШЉУНАК, песак, сејанац...
одвоз шута малим кипером
до два кубика. Лаза.
065/334-23-38. (278560)
КОШЕЊЕ траве, корова,
шибља, обарање стабала,
чишћења, рушења, кућа,
шупа, итд. 064/122-69-78.
(278371)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
КОМПЈУТЕРИ: сервис, порадови, кречење, глетовање, столарија, веома повољ- правка, инсталација нових
компоненти, одржавање.
но. 064/280-26-15. (278081)
Брзо, повољно. 060/351-0354. (278382)
Поправка старих кровова,
ОЗБИЉНА, поуздана жена
израда нових кровова,
чувала би старо лице.
израда баџа,
063/707-19-88. (278387)
постављање фасаде,
ЧИШЋЕЊЕ олука, висински
зидање и малтерисање
радови на крову. 065/535СЗР „Зоки”
24-56. (278393)
062/827-89-20

МОЛЕРСКО-ФАСАДЕРСКИ
радови. Квалитетно, ефикасно и уредно. 066/933-6790. (278407)

АДАПТАЦИЈА кровова, зидање, малтерисање. Тел.
061/133-40-38, 060/373-5601. (278239)

ПОТРЕБНА хигијеничарка
за одржавање хигијене у
локалу брзе хране. 063/89755-04. (2789541)

ЗИДАРСКЕ послове обављам, зидање, малтерисање, санација крова.
064/337-18-97. (278251)

КОШЕЊЕ траве, корова,
шишање живе ограде, дворишта, плацеви. 061/30149-58. (278413)

ПОТРЕБНА радница за рад
у ћевабџиници „Давид 013”.
064/187-37-54. (278545)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови и обрада шпалетни.
065/842-84-29, 013/252-0386. (278256)

ВОДОИНСТАЛАТЕРСКИ
радови, повољно. 060/68982-23. (278539)

ХИТНО потребна конобарица. Звати, 064/419-38-38,
061/275-54-35. (278557)

ПОСАО
ПОТРАЖЊА

јем, поправљам. 063/88225-09. (275330)

ЗИДАЊЕ, малтерисање, реновирање кровова, бетонирање, стиропор, бавалит
фасаде. 063/865-80-49.
(278271)
МОЛЕРСКО-ФАСАДЕРСКИ
радови, гипс, ламинат, најповољније у граду. Проверите. 061/141-38-02. (272323)
ТВ и сателитске антене,
монтажа, дигитализација
ТВ-а, ИПТВ и антена плус.
064/866-20-70. (278293)
АЛУ ПВЦ столарија, комарници, ролетне, венецијанери, уграђујем, поправљам,
замена гуртни. 064/181-2500. (278295)
МАТЕМАТИКА, статистика,
физика, информатика, могућност месечног плаћања,
професор. Центар,
013/353-569, 066/405-336,
061/603-94-94. (278340)
СЕРВИС и монтажа клима
уређаја, поправка беле технике и ситне интервенције у
кући. 061/637-07-50. (278394)

ПОТРЕБНА особа до 45 година старости за рад у
производњи фирми која се бави услужним сечењем
и кантовањем плочастог материјала. Пријаве mailom:
stefanymil@gmail.com и телефоном на 065/381-65-25,
радним данима од 8 до 16 сати.
КОМБИЈЕМ превозим робу,
ствари, селидбе и све остало, најповољније. 065/36113-13. (278432)
КРЕЧЕЊЕ, глетовање, гипс
радови, фасаде, кречење
улаза у згради. 063/304476. (278444)
ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгушење судопере, купатила,
адаптације, замене, поправке, одмах. 013/331-657,
064/495-77-59. (278464)

АЛУ-ПВЦ столарија, ролетне, комарници, венецијанери,т ракасте завесе, уграђујем, поправљам. 063/88225-09. (278540)

УСЛУГЕ
РУШЕЊЕ кућа, утовар и одвоз свих врста шута, разбијање и сечење бетона, ископ
багерима. 064/648-24-50.
(277251)

За рад у производњи потребно:

осам жена и два мушкарца.
Контакт тел. 062/365-414, Јагода
ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгушења канализације, адаптације купатила, сервис.
013/377-930, 064/586-8539. (278472)
ПОПРАВЉАМ, шпорете,
фрижидере, замрзиваче,
инсталације, Милан.
060/180-02-83. (278469)

РАДИМО све физичке послове: рушења кућа, зидова, ПОПРАВКА беле технике и
бетона, бетонирања, искокукћних апарата, брзо и попи, одношење ствари.
вољно. Купујем веш-маши064/122-69-78. (278371)
не. Милош, 063/831-05-26.
РУШЕЊА кућа, бетонира(278471)
ња, ископи, кошење траве,
обарање стабала, одношење КЕРАМИЧАР, припрема и
ствари, итд. 060/035-47-40. постављање свих врста керамичких плочица. Повољ(278371)
но. Тел. 063/744-08-24.
СТОЛАРСКЕ и браварске
(278483)
услуге. Александар.
064/157-20-03. (278375)

ПОТРЕБНЕ раднице за рад
у кухињи и за роштиљем.
Почетна плата 30.000 +
пријава + топли оброк.

ПОТРЕБНА радница за пекару. 063/130-75-40. (2783369

ПОТРЕБАН пица-мајстор
м/ж. 061/623-16-15. (278450)

песка и осталог.
064/158-44-10,
063/101-11-47
(3/278364)

МЕСАРИ „Цицварић” потребна радница за рад на
роштиљу. 013/251-54-48.
(278451)

КАФЕ „Љубичево” тражи
радник-цу са искуством.
069/364-10-04. (278485)

СТРАХОВИ, депресија, болести зависности – решавам. Психотерапеут, вишегодшње искуство. 063/354262. (278306)

ХОБЛОВАЊЕ, фуговање,
поправка и лакирање паркета као и бродских подова.
060/643-21-53, 064/341-79- ЕЛЕКТРИЧАР уграђује: видео надзор, аларме, табле
60. (277176)
са аутоматским осигурачима, купатилске индикаторе,
ОДВОЗ ШУТА
лед панеле, плафоњере.
064/134-30-18.
Превоз шљунка,

КЛИМЕ, сервис, продаја,
уградња, чишћење, демонтажа свих модела. 060/68173-88. (277622)

МОЛЕРСКО ГИПСАРСКИ
радови, мајстори из КоваРЕСТОРАНУ домаће кухиње чице. 060/066-08-60. (СМС)
ИЗДАЈЕМ локал од 86 квм,
потребне конобарице. Услокод Аутобуске станице.
ви одлични. 064/349-93-43. МОЛЕРСКО ГИПСАРСКИ и
063/278-421. (278404)
фасадерски радови, мајсто(278365)
ИЗДАЈЕМ канцеларијски
ри из Ковачице. 060/066простор у Његошевој улици, ПОТРЕБНА мушко-женска
08-60. (СМС)
110 квм. 063/313-848. (278412) фризерка са искуством, за
ПСИХОЛОГ. Избор школе,
рад у озбиљном фризерЛОКАЛ за издавање, 70
ском салону. Услови одлич- факултета. Млади, породиквм, Синђелићева 35.
ни. 064/255-57-31. (278369) ца, брак. 064/179-11-06 (СМС)
064/217-48-56. (278434)
ХИДРОИЗОЛАЦИЈА, ПанчеПОТРЕБАН конобар-коноИЗДАЈЕМ локале 30 и 23
во, машински сечемо влабарица
за
рад
на
бувљаку.
квм, код Аутобуске станице.
жне зидове. Гаранција.
064/132-98-12.
(274145)
352-105. (278436)
060/691-01-13. (277277)
ПОТРЕБАН радник. Зоки
ЛОКАЛ 30 квм, це тар, два
стакло. 064/131-72-85. (278415)
улична излога, издајем.
ДИМНИЧАР, чишћење дим066/344-033, 063/628-626.
ПОТРЕБНА радница на ду- њака, котлова и каљевих пе(278563)
же - „бувљак” - хитно.
ћи. 063/155-85-95. (277257)
063/337-851. (1278419)
ИЗДАЈЕМ локал 45 квм,
преко пута аутобуске стани- КАФЕТЕРИЈИ Bianco поАЛУ ПВЦ столарија, ролетце, поред Млечног царства. требно особље за рад. Тел.
не, комарници, венецијане062/465-777. (278495)
063/108-00-80. (ф)
ри, тракасте завесе, уграђуИЗДАЈЕМ локал у ТЦ З. Јовина 2. 065/853-93-29. (278552)

КОСИМ траву тримером,
дворишта, воћњаке и остали коров. Зоран, 061/68367-48, 064/438-12-46. (277366)

ПОТРЕБАН чекер, продаја,
примање поруџбина, резеравација. 061/623-16-15.
(278450)

ПЕКАР потребан. 062/404144. (278468)
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СЕЛИДБЕ, превоз друге робе. Панчево-даље. Цена договор. 013/366-843,
063/193-22-28. (277107)
ИСКОП темеља, канала, подрума, рушења одвоз шута.
Равнање, паркинзи.
063/771-55-44. (277013)
KIZZA – продаја квалитетних бехатон коцки и припрема терена са постављањем. 013/366-888,
063/218-894. (277251)
ИЗНАЈМЉИВАЊЕ камиона
са корпом за рад на висини
до 23 метра (орезивање
грања и сеча дрвећа.
064/648-24-50. (277251)

ATALIAN GLOBAL SERVICE-RS d. o. o. тражи
раднике оба пола за одржавање чистоће и
зеленила у новоотвореној фабрици ZF у
Панчеву.
Контакт 062/296-978
СПРЕМАМ канцеларије и
ординације. 063/430-409.
(278529)
СЕЛИДБЕ и превоз робе и
ствари, утовар/истовар,
монтажа и демонтажа намештаја. Дејан, 061/626-1450. (278532)
СВЕ врсте физикалија, утовар/истовар, рушење, чишћење, разбијање бетона,
кошење траве, одвоз шута,
непотребних ствари и сл.
Дејан, 061/626-14-50. (278534)
ТАПЕТАР који пресвлачи
намештај са искуством, тражи посао. 064/120-77-64.
(278547)

KIZZA – сечење бетона и
асфалта, разбијање бетона,
насипање и сабијање терена ваљцима и вибро плочама. 013/366-888, 063/218894. (277251)
ПАРКЕТ постављам и хоблујем, мајстор с дугогодишњим искуством из Дебељаче, с материјалом или без
њега. Ноле (имам и паркет),
013/665-220, 063/847-7438. (278067)
НАЈАМ виљушкара за утовар и истовар робе, телехендлера за висинске радове до 18 метара. 064/64824-50. (277251)
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СЕЛИДБЕ

УСЛУГЕ
KIZZA – рушење старијих
кућа и других објеката, утовар и одвоз шута, ископ багерима подрума, темеља,
канала, септичких јама.
013/366-888, 063/218-894.
(277251)
МАШИНСКИ утовар шута
са превозом, рушење објеката, разбијање бетона.
063/246-368. (277031)

061/288-28-38, 065/560-8585 „IVAN TRANSPORT”
ВЕШ-МАШИНЕ, фрижидере, замрзиваче, климе, шпорете, бојлере, поправљамо
квалитетно са гаранцијом.
„Фриготехник”, 913/361361, 064/122-68-05.
(278556)
ТЕПИХ сервис, дубинско
прање тепиха, намештаја.
Превоз бесплатан. 302-820,
064/129-63-79. (278559)

(7/274828)

KIZZA – превоз шљунка,
песка, сејанца и ризле.
Услуге виљушкара и великих виљушкара носивости
до 10 тона. 013/366-888,
063/218-894. (277251)

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

• Комплетна услуга транспорта • Монтажа и
демонтажа намештаја • Професионални радници
• Одвожење непотребних ствари

ПОПРАВКА беле технике,
монтажа и сервис климауређаја. Овлашћени сервис
Frigo Peđa. 013/301-300,
063/771-24-16. (277327)

ПРЕВОЗ малим и великим
камионом (шљунак, песак,
сејанац, ризла, шута).
064/648-24-50. (277251)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић”
Борис, све релације по Србији с комбијима, камионима, екипа радника, кутије,
фолија за заштиту намештаја, 0-24, сваког дана и недељом. Бесплатан долазак и
процена посла. Плаћање
могуће чековима и преко
рачуна. Борис. 013/352536, 063/253-028, 064/44466-74. bomboncicb@gmail.com, www.selidbe-bomboncic.com (278452)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић” –
Борис, комбијем и камионом, Војводина, Србија, са
или без радника. 013/352536, 063/253-028, 064/44466-74.(278452)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић” –
Борис – комбијима, камионима, професионално, екипа радника, све релације по
Србији, откуп намештаја.
013/352-536, 063/253-028,
064/444-66-74.(278452)
СЕЛИДБЕ и превоз робе
„Бомбончић” – Борис –
комбијима, камионима,
екипа радника, монтажа,
демонтажа, паковање ствари, кутије за паковање, фолија за заштиту намештаја.
Селите се без стреса!!! Борис, 013/352-536, 063/253028, 064/444-66-74. bomboncicb@gmail.com,
www.selidbe-bomboncic.com (278452)
ГЛЕТОВАЊЕ, кречење, гипсани радови, постављање
ламината, проверите.
062/816-66-78. (278533)
СЕЛИДБЕ, камионски, комби превоз, екипа радника.
064/280-30-16, 063/73177.67. Владимир. (278442)
СЕЛИДБЕ робе и ствари
комбијем и камионом, професионално, екипа радника, све релације по Србији.
Лена транспорт. 060/30730-76. (278452)
СЕЛИДБЕ комбијем и камионом Војводина, Србија са
или без радника, најповољније Лена транспорт.
060/307-30-76. (278452)
КЛИМЕ свих типова и произвођача сервисирамо, поправљамо и уграђујемо са
гаранцијом. „Фриготехник”,
013/361-361, 064/122-68-05.
(278556)
МАШИНСКИ ископи, рушења одвоз шута, шљунак,
песак, сејанац, ризла.
063/771-55-44. (278494)

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, 063/811-7489, Јовичин. (278334)
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ОГЛАШАВАМ неважећом
годишњу пензионерску ,арту издту од АТП-а на име
Јасмина Божић. (278544)
ИЗГУБЉЕНА лична карта на
име Мирослава Младеновић. Тел. 064/248-95-28.
(278552)

СОКОБАЊА, у центру, сезонски изнајмљујем трокреветни апартм комплетно
опремљен. 065/205-45-48.
(277662)
ИЗДАЈЕМ апартман у центру Златибора. Повољно.
063/709-44-97. (277596)
ХЕРЦЕГ НОВИ, Баошићи,
леп једнособан стан. Тел.
060/321-60-07. (277627)

ТУРИЗАМ

СОКОБАЊА, апартмани,
собе, близу центра, Сокотерме, ново. 061/636-08-57,
063/768-32-68. (277629)

СОКОБАЊА, издајем
апартман у центру, комплетно опремљен, по договору. 065/205-45-48.
(278418)

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ„ЗЕЛЕНИЛО”
ПАНЧЕВО
РАСПИСУЈЕ

К О Н К У Р С
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.

ПРЕВОЗ малим и великим
кипером. Шљунак, песак,
сејанац, ризла. 063/246368. (278350)

• 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.

РОЈАЛ МГ: уградња/поправке; ролетне, комарници, венецијанери, све завесе, тенде, хармо-врата, роло-заштита. 063/816-20-98,
013/351-498. (278400)

Рок за достављање понуда је 8 дана од дана објављивања Конкурса.

РАЗНО

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
РАДНИКА „ПАНЧЕВАЦ”
расписује

КОНКУРС
СЕРВИС телевизора, дигиталних рисивера, монитора,
даљинских. „Плус”, Д. Туцовића 28. 353-463, 063/87738-21. (278458)

МУШКАРАЦ, 56 година, материјално обезбеђен, жели
да упозна жену или девојку
до 40 година, ради дружења, излазака. Звати око 21
сат. Л013/352-203. (278427)

ПРЕВОЗИМ кипером песак,
шљунак, сејанац, ризлу, одвозим шут. 064/354-69-94.
(278645)

ОЗБИЉНИ људи гледали би
старије особе за кућу или
стан. 062/868-08-65,
062/821-64-05. (278493)

1) За избор једног НАСТАВНИКА (сва звања) за ужу
научну област Клиничка медицина.
Услови: докторат из области медицинских наука,
здравствена специјализација из патологије, као и
остали услови предвиђени Законом о високом образовању Републике Србије и Статутом Стоматолошког Факултета.
Радни однос се заснива на одређено време од пет
(5) година, изузев за наставника изабраног у звање
редовног професора.
Пријаве са биографијом и доказима о испуњености
услова из конкурса достављају се у року од 15 (петнаест) дана од дана објављивања конкурса на адресу: Стоматолошки факултет, Панчево, Ул. Жарка
Зрењанина бр. 179.
Све додатне информације могу се добити на телефон: 013/2351-292.

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту
животне средине, на основу члана 14. Закона о
процени утицаја на животну средину („Службени
гласник РС”, бр. 135/04) објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ
о поднетом захтеву за одређивање
обима и садржаја студије о процени
утицаја на животну средину
Носилац пројекта НИС а. д. Нови Сад из Новог
Сада, Улица Народног фронта бр. 12 поднео је захтев за одређивање обима и садржаја студије о
процени утицаја на животну средину за
ПРОЈЕКАТ Реконструкција цевовода S – 4300 са
уградњом опреме за on-line анализе деривата, у
оквиру постројења MHC/DHT S -4300, у склопу Рафинерије нафте Панчево на кп. Бр. 3566, 3567 и
3568 К.О. Војловица.
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 15 дана од дана
објављивања овог обавештења, могу доставити
своје мишљење у писаној форми на адресу Секретаријата.

расписује конкурс за радно место

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

КУВАР
Место рада: Панчево
Потребна амбициозна особа спремна да своје
знање и искуство из угоститељства примени у нашем ресторану, уз могућност напредовања
Опис посла:
– Припремање јела;

СТОМАТОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ у Панчеву

за избор у звање и заснивање
радног односа и то:

Ресторан „Panvivio” у Панчеву

за радно место:

Рок за конкурисање: 15. јун 2019.

РАСПИСУЈЕ КОНКУРС

Ближи услови Конкурса биће истакнути на огласним таблама Радне заједнице (Панчево, Димитрија Туцовића 7-а), Робне пијаце „Аеродром” и
Зелене пијаце у Панчеву.

– Управљање кухињом;
На основу одлуке Надзорног одбора донете на VI
редовној седници дана 27.05.2019. године, а све у
складу са Унапред припремљеним планом реорганизације који је усвојен правноснажним Решењем Привредног суда у Београду Рео.бр.28/15 од
20. 05. 2016 привредно друштво

ТЕХНОХЕМИЈА АД БЕОГРАД

– Бриго о исправности и року трајања намирница;
– Требовање намирница и складиштење истих.
Услови:
– ССС/ВСС
– Радно искуство од 3 (три) године у угоститељству на руководећим позицијама;
– Одлично познавање посла;

Вилине Воде 47

– Одговорност, посвећеност, тимски рад, менаџерске способности;

О Г Л А Ш А ВА

– Пожељно поседовање препорука.

продају непокретне имовине путем
јавног надметања
Предмет продаје је непокретна имовина и то:
1. Пословни простор у Панчеву, у улици Николе
Тесле бр. 5, укупне површине 138 м²( 87+51подрум), саграђен на кат.парцели 4148/2, уписан у лист непокретности 16129 КО Панчево,
чија је почетна и минимално прихватљива цена
53.000,00 евра у динарској противвредности по
средњем курсу НБС на дан уплате. Имовина се
купује у виђеном стању и постојећем правном
статусу, а може се разгледати дана 13. 06.
2019. год од 12 до 13 сати.
Право на учешће имају сва правна и физичка лица која уплате депозит у износу од 10% почетне
цене непокретности у динарској противвредности
по средњем курсу НБС на дан уплате са позивом
на редни број и то на текући рачун Продавца број
150-38526-87 Direktna Banka ad Kragujevac закључно са 19.06.2019. године.
Јавно надметање одржаће се дана 20. 06. 2019.
године у 12 сати на следећој адреси: Вилине Воде
47, 11000 Београд. Регистрација учесника почиње
у 11 сати, а завршава се у 11.50 , на истој адреси.
Ако проглашени купац не потпише записник, купопродајни уговор или не уплати купопродајну цену
у року од 8 дана од дана проглашења купца губи
право на повраћај депозита, а за Купца се проглашава други најбољи понуђач. Други најбољи понуђач има иста права и обавезе као проглашени
купац. У конкретном случају, купопродајни уговор
потписује се у року 3 радна дана од пријема обавештења којим се други најбољи понуђач проглашава за купца. Учесницима који на јавном надметању нису стекли статус купца или другог најбољег понуђача, депозит се враћа у року од 3 радна
дана од дана јавног надметања.
Особа за контакт – Милош Арсенијевић ,контакт
телефон 066/822-00-10.

300-820, 300-830

Нудимо захтевну и изазовну позицију уз добре
услове рада и могућности професионалног напредовања у успешном тиму.
Телефон: 060/700-82-40

У складу са чланом 45а Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС” број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/2013-УС, 50/2013УС и 98/2013-УС, 132/2014, 145/2014 , 83/18 и
31/19)
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА
Секретаријат за урбанизам, грађевинске,
стамбено-комуналне послове и саобраћај

ОГЛАШАВА
ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КАО УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ
на кат.парцели бр. 2708/1 К.О.Панчево, за изградњу вишепородичног стамбеног објекта спратности
П+2, у Улици Сердар Јанка Вукотића бр.1 у Панчеву, израђен од стране ДОО „Blockart” Панчево,
Жарка Зрењанина бр.3, за инвеститоре Драганић
Василија и Мијовић Владана из Панчева
Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у
згради Градске управе Града Панчева, Трг Краља
Петра I, бр. 2 - 4 у Панчеву, у холу VI спрата, у
Секретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај. Информације и сва обавештења о јавној презентацији можете добити на телефон 013/353-304, канцеларија 609 и 610, у времену од 10 до 13 сати у периоду трајања јавне презентације од 7 дана, почев од 07. 06. 2019. године.
Заинтересована правна и физичка лица могу поднети примедбе на Нацрт урбанистичког пројекта,
за време трајања јавне презентације, у писаном
облику, Градској управи Града Панчева, Секретаријату за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове, путем писарнице Градске управе Града Панчева, Трг краља Петра I, бр. 2 - 4,
Панчево.

Петак, 7. јун 2019.

УДРУЖЕЊЕ ОШТЕЋЕНИХ
од падавине града 2016.
године вас позива да се
јавите ради наплате,
најкасније до 15. јуна.
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После дуже болести преминуо је наш

062/872-79-11
29. маја 2019. у 95 години, преминула је наша

Последњи поздрав драгом супругу, тати
и деки

БОРИСАВ МИЈАТОВИЋ
1925–2019.
Сахрана је обављена 31. маја 2019, у 14 сати, на Новом гробљу
у Панчеву.
Ожалошћена породица МИЈАТОВИЋ

КОРНЕЛИЈА МАКСИМОВИЋ

(1/278229)

рођ. Томка
1924–2019.
Ожалошћени: снаја ДРАГАНА, унуке МАША и
ТАРА и остала родбина

Последњи поздрав
драгој

ДРАГОМИРУ ПАНТОВИЋУ
1931–2019.

(86/278379)

Последњи поздрав мојој драгој сестри

од супруге ЈЕЛИЦЕ, ћерки ЛИДИЈЕ
и ОЛИВЕРЕ са породицама

СТЕВА МАРЈАНОВИЋ
1957–2019.

БЕШКИ
Почивај у миру.

ЕРЖЕБЕТ ГИГИЋ

Е мој ћале сад када те нема нама фали, да нам неко
каже стани мала, стани мали.
Твоја слика и сад нам се јави кад не знамо који је
пут прави. Искушење кад нам душу вреба, о како
нама твоја помоћ треба.

МЕЛА и НИКОЛА

Последњи поздрав драгом ћалету од сина
МИЛУТИНА и ћерки ВЕРИЦЕ и ВЕСНЕ

(30/278296)

(81/278467)

(68/278417)

После кратке и теже болести преминула је наша

15. VIII 1935 – 30. V 2019.
Ожалошћени: брат АНТАЛ, снаја ВЕРИЦА,
братанице АРИЈАНА, ЕЛИЗАБЕТ, унуке МАРИ,
ПИА СОФИ и МИЛАН и остала родбина

Последњи поздрав

Последњи поздрав
вољеном мужу

НЕВЕНКА ЂОШИЋ
1948–2019.

(61/278373)

Отишла си тихо и неприметно, али никада нећеш из наших живота.

ДОБРИЛИ
КАНАЧКИ
од ЈОВАНА
КАНАЧКОГ
са породицом

ДОБРИЛА КАНАЧКИ
1924–2019.

СТЕВА
МАРЈАНОВИЋ
СТЕВИ
МАРЈАНОВИЋУ
1957–2019.
од супруге
ЈАСМИНЕ

(57/278355)

Наша драга мајка је преминула 30. маја, али ће
заувек живети у нашим срцима.
Твоји: унука ТАМАРА, праунука ОЛГИЦА, зет
ЗОРАН МИЛОСАВЉЕВ, унук ВЛАДИМИР са породицом и снаха ЉИЉАНА КАНАЧКИ

Последњи поздрав
комшији Влади

(79/278457)

Последњи поздрав
другу деди

(80/278467)

Последњи поздрав

Последњи поздрав

ВЛАДИМИРУ
ИВАНОВИЋУ
1948–2019.

1924–2019.
Увек си имала много
љубави за све нас.
Син ЗЛАТИБОР
КАНАЧКИ, снаја НАДА
КАНАЧКИ, унука
ЛИДИЈА КАНАЧКИ,
унука КСЕНИЈА
СТАЈИЋ, зет
СЛОБОДАН СТАЈИЋ
и праунук СТЕФАН
СТАЈИЋ
(90/27851)

Тата на небу ми напиши, јер јако се бојим...
Дај ми до знања да још
негде постојиш. Да ме
чуваш и иза мене стојиш.
Све што ти нисам стигла
речи исплакала сам татице мој. Где год био
мени си ти најближи од
свих.
Твоја мезимица ВЕСНА

(98/278531)

ДОБРИЛИ
КАНАЧКИ

1957–2019

КРУНИЦА
ГОШИЋ
КРУНА

Ожалошћени: синови ИВИЦА и НЕНАД, снаје
МАРИЈАНА и ЛИДИЈА, унук ОГЊЕН и унуке
АЊА, НАТАЛИЈА и НИКОЛИНА

(44/278329)

Поштованој сестри

НЕВЕНКИ
ЂОШИЋ

(58/278356)

(78/278467)

рођ. Несторовска
1948–2019.

Сестра РУСКА
са децом

Од брата БОШКА
са породицом
(45/278329)

(43/278329)

1957–2019

од станара
у Савској 16

НЕВЕНКИ
ЂОШИЋ

Заувек ћеш бити у
нашим срцима.

СТЕВИ
МАРЈАНОВИЋУ
од унучића МИТРА,
МАРКА, КРИСТИНЕ,
ВИКТОРА и ТЕОДОРЕ

Последњи поздрав
сестри

Наша

СТЕВИ
керамичару

22. IX 1933 – 31. V 2019.
Последњи поздрав драгој комшиници
С великим болом и неизмерном тугом опраштамо се од наше вољене маме и баке.

од породице
ВИШЊИЧКИ

БОСИЉКА ЗЕЉКОВИЋ
(82/278468)

Њене ћерке БИБА
и СОЊА и унуци
БОЈАН, МИЛЕНА,
МИЛАН и снаја
СУНЧИЦА

Станари зграде у Проте Матеје Ненадовића 5

(96/278526)

(24/278286)

1933–2019.
заувек нас је напустила.
У вечном болу.
Спокој њеној племенитој души.

КРУНИЦИ ГОШИЋ
300-820, 300-830

Синови, снаје, унуци...
(25/278239)
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Тужна срца јављамо свим пријатељима и познаницима да је 1. јуна 2019, у 72. години преминуо
наш драги

МИХАЈЛО ЈОВАНОВ МИША
1947–2019.
Сахрана је обављена 3. јуна 2019, на Католичком
гробљу у Панчеву.
Ожалошћени: супруга ГЕРДА, син АЛЕКСАНДАР,
ћерка ОЛИВЕРА, снаја МИЛАНА, зет САШО, унучићи АНАСТАСИЈА, АНДРИЈА и КОНСТАНТИН,
породице ЈОВАНОВ, ПАРИЗОВ и ДРАЖИЋ

Последњи поздрав
нашој мајци

30. маја 2019. године изненада ме је напустила
моја вољена супруга

СЛОБОДАНКИ
БОДИ
ВУЧКОВИЋ

СЛОБОДАНКА
ВУЧКОВИЋ
БОДА

из Качарева

28. V 1949 – 30. V 2019.

Са великом тугом обавештавамо да је 4. јуна, у 79. години,
преминуо наш драги

МИТАР СЛИЈЕПЧЕВИЋ

Изненада си нас напустила, али ћеш вечно
живети у нашим срцима.

1940–2019.

Твоји најмилији: ћерка
СЛАЂАНА, син МИЛАН,
снаја ОЉА, зет ВАЛТЕР,
унук СТЕФАН
и пријатељ ХОРСТ

Сахрана је обављена 6. јуна 2019, у Панчеву.
Његови најмилији: супруга МАРИЈА, ћерка МАРИЈАНА,
син ЈОВАН, зет ЉУБИША, снаја АЛЕКСАНДРА, унучад
АНАМАРИЈА, НАТАЛИЈА, МИХАЈЛО и УРОШ,
као и остала родбина и пријатељи

Последњи поздрав нашем вољеном

(12/278284)

Последњи поздрав
мојој сестри

(13/278284)

(83/278470)

3

Њен заувек ожалошћени
супруг СРЕТЕН

Последњи поздрав
вољеној тетки

БОДИ

(91/278512)

Последње збогом

Последњи поздрав нашем Диди

Заувек ћеш бити у нашем сећању и нашим срцима.

СЛОБОДАНКИ
ВУЧКОВИЋ
БОДИ

С љубављу и тугом супруга ГЕРДА,
син АЛЕКСАНДАР, ћерка ОЛИВЕРА,
породице ЈОВАНОВ, ПАРИЗОВ и ДРАЖИЋ

од њене братанице
СНЕЖАНЕ и ДРАГАНЕ
са породицама
и од снаје СТАНИЈЕ

МИХАЈЛУ ЈОВАНОВУ МИШИ
7. XII 1947 – 1. VI 2019.

МИТАР
СЛИЈЕПЧЕВИЋ

(84/2784709

Последњи поздрав

МИТРУ СЛИЈЕПЧЕВИЋУ

Почивај у миру у
друштву анђела, драги куме

од њеног брата
БОЖЕ БОЛЕТА
са породицом
(14/278284)

Последњи поздрв
својој сестри

(17/278284)

Последњи поздрав
драгој снаји

Породица РАЈИН
(102/278537)

БОДИ
МИХАЈЛУ МИШИ ЈОВАНОВУ
од другара из Савеза возача града Панчева: ТЕГЕЛТИЈА,
ЈАСМИНА, СНЕЖА, БОРА, ЉУБА НИНИЋ, МИЛАНЧЕ,
СТАНКО, МИРКО КРУГ, ДИМЕ, проф. СТЕВА и ДУЛЕ ФАР

Тугујемо за њим: син ЈОВАН,
снаја АЛЕКСАНДРА, унуци
МИХАЈЛО и УРОШ

Последњи поздрав сину

од сестре МИКЕ

БОДИ

(92/278512)

(73/278443)

која нас је изненада напустила у 70. години.

Последњи поздрав драгом пријатељу

Последњи поздрав нашем Диди

МИЛАНУ
ЂУКИЋУ

Твоја заова СЛАВИЦА
И РАДОВАН РУНИЋ
са породицом

(20/2781284)

Последњи поздрав
драгој снаји

(16/278284)

1992–2019.
од тате БАТЕ, стрица
МИШЕ, стрине ГОРДАНЕ, братића ДЕЈАНА и
ВЛАДИМИРА.
Сахрана је обављена 5.
јуна 2019, у 13 сати, у
Качареву
(94/278514)

МИТРУ СЛИЈЕПЧЕВИЋУ
Породица ДРОЊИЋ: АНТЕ, НАДА,
ВЕДРАН и ВЛАДИМИР

МИТРУ СЛИЈЕПЧЕВИЋУ

Последњи
драгој и
стрини

поздрав
вољеној

БОДИ
Изненада си нас напустила, али ћеш вечно
бити у нашим мислима
и сећањима.

Преминуо је наш

Твоја заова ОЛГИЦА
и зет ДРАГАН

(100/278535)

(15/278284)

Тугујемо за њим: ћерка МАЦА,
зет ЉУБИША, унуке НАТАЛИЈА
и АНАМАРИЈА са АЦОМ

Мајчице наша

(93/278512)

Последњи поздрав

Последњи поздрав тетки

БОДИ
ЂУРИЦА ТОШИЋ
1952–2019.
Ожалошћени
твоји најмилији
(28/278294)

Преминуо је мој брат

од НЕНАДА, ЦАКЕ
и НЕВЕНЕ

Последњи поздрав
прији

(18/278284)

Преминуо је мој брат

ДРАГАНА ЈОСИПОВИЋ
1954–2019.

БОДИ

Када се склопе очи анђела који је био нечији цео
свет, остаје само празнина у срцу, дан окупан тамом и живот пун туге.
Вечно ожалошћени: ћерке НЕНА и ВЕСНА, унуци
НИКОЛА, НЕМАЊА, МИХАЈЛО и ИВАНА и зетови
СЛОБА и МИЛЕ
(103/278546)

ДРАГАНИ
од сестре ВЕРИЦЕ
са унукама ТАЊОМ
и ТАМАРОМ
(76/278465)

ДРАГАНИ
од сестричине САЊЕ
и ДИМИТРИЈА,
КРИСТИЈАНА и АЦЕ
(77/278465)

ЂУРИЦА ТОШИЋ
1952–2019.
Ожалошћен брат
МИМИ са породицом
(27/278294)

ЂУРИЦА ТОШИЋ
1952–2019.
Ожалошћени: брат
ЖИВА са породицом
(29/278295)

од прије ЈЕЛКЕ
са породицом
ЗЛАТАНОВИЋ
(19/278284)

Петак, 7. јун 2019.

Последњи поздрав
колегиници

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

10. јуна 2019, у 11 сати, одржаћемо четрдесетодневни помен на
Старом православном гробљу нашем вољеном
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У петак, 7. јуна 2019, у 10 сати, одржаћемо четрдесетодневни помен, на
Католичком гробљу, нашем вољеном

БОЈАНИ
МИХАЈЛОВИЋ

СЛОБОДАНУ ВАСИЉЕВИЋУ
ДОРИНА СТАН
са породицом

5. X 1974 – 28. IV 2019.

ДУШАНУ НИКОЛИЋУ

(2/278238)

У понедељак, 3. јуна
2019. године било је
двадесет седам година откако нас је напустио наш вољени

Неутешни: супруга ЉИЉАНА, синови ВЛАДИМИР и СРЂАН,
снаје ЈЕЛЕНА и ИВАНА и унуци

Време пролази, али туга и бол никада, јер смо те прерано изгубили.
Отишао си заувек, код свог оца, тамо где рана и бола више нема.
Са љубављу и поносом ћемо те помињати и у мислима и срцима
чувати.
Твоји: мајка АНГЕЛИНА, брат АЛЕКСАНДАР и синовац АЋИМ,
тетке МИЛКА и БРАНКА са породицама и ујаци ЗОРАН,
ДРАГАН и ИЛИЈА са породицама

(85/278476)

12. јуна 2019, у 11 сати, на гробљу у Омољици, даваћемо
четрдесет дана нашој супрузи, мами, баки и прабаки

(70/278420)

У недељу, 9. јуна 2019,
дајемо четрдесетодневни помен

СЕЋАЊЕ

ЈОВАНОВСКИ
МИОДРАГ
КУНДАКОВИЋ
МИЛЕ
Прошле су године а
сећања на твоју љубав и бригу за нас никада нећемо заборавити.
Твоји најмилији

МАРИ ЧЕКОВИЋ
1955–2019.
Туга за тобом остаје заувек код твојих најмилијих...
Волимо те.
Супруг ГРАДЕ, ћерка АНДРИЈАНА, син БОЈАН, унуци
НИКОЛА, МАРИЈА, ВУК, НАТА, ДАМИР, праунука
ДУЊА, снаја САНЕЛА, зетови ЧЕДА и МИЋА

(99/278530)

(95/278516)

Пет година је прошло
откако нас је напустила
наша драга

У уторак, 11. јуна 2019, у 11 сати, на Новом гробљу даваћемо четрдесетодневни помен нашој драгој ћерки,
супрузи и мајци

ВЕЛИНКИ
ПЕТРОВИЋ
ЛИНКИ
Недостајеш нам много. Поносни смо што
смо те имали. Заувек
си у нашим срцима.
Твоји: супруг ЂУРА,
син НЕНАД и унука
НИКОЛИНА

ГЕНА

ДОНЧЕ

3. VI 1983 – VI 2019. 17. XI 1997 – VI 2019.

МИЛЕВКА БРАНКО
25. V 2011 – VI 2019. 30. IX 2016 – VI 2019.

Успомену на драге родитеље, сестру и брата у тишини вечног мира
чува од заборава ћерка и сестра ЗОРИЦА, унука и сестричина САЊА
и зет ЈОВИЦА СЕКУЛИЋ
(67/2278410)

(88/278504)

ПОМЕН
11. јуна 2019. навршава
се девет година од смрти нашег сина и брата

ЈЕЛИЦА
ТАДИЋ
5. VI 2014 – 5. VI 2019.
Чуваће успомену на њу
њена деца ДРАГАН,
ДРАГИЦА и ЗОРАН са
породицама

8. јуна, у 11 сати, на
Католичком гробљу,
даваћемо годишњи
помен нашем

МИРЈАНИ ПЕКОВИЋ
3. II 1968 – 3. V 2019.
С љубављу и поштовањем чуваћемо те од заборава.
Знала си колико те волимо али никада нећеш сазнати
колико нам недостајеш.
Твоји најмилији

Заувек у срцу га чувају његови најмилији

(101/278537)

(72/278436)

(75/278462)

9. јуна 2019. даваћемо
шестомесечни помен

Шест месеци је прошло како нас је напустио
наш вољени

8. јуна навршава се годину дана од смрти

8. јуна навршава се година од смрти драгог

ИВАН ИВАНОВСКИ
ЗОРАНА
МИЛКОВИЋА

АЛЕКСАНДРУ
БУКУРУ

СЕЋАЊЕ

2010–2019.

САБОВ

2018–2019.

Драги сине и брате, никада те нећемо заборавити. Бићеш увек у нашим срцима.

Време пролази а туга
за тобом никада.
Твоји најмилији:
мајка КАТАРИНА,
супруга ЈЕЛЕНА
и ћерка ТАРА

Твоја мајка ЉУБИЦА,
отац РАДОСЛАВ и брат
ГОРАН са породицом

ДАНЕТУ
ЈОВАНОВСКОМ

ДРАГАНА
ЈОВИЋА

ДРАГАНА
ЈОВИЋА

Никада те неће прежалити твоја сестра
БЛАГИЦА са породицом

Вечно ћеш живети у нашим срцима.
Супруга ДАДА, ћерка
ЈЕЛЕНА, унук ФИЛИП
и зет ИВАН

Хвала за проведене године, пажњу и тренутке
среће.
Породица
МИЛОВАНОВИЋ

(89/278509)

(7/278264)

(87/278501)

Последњи поздрав драгој снаји, ујни и баки

Прошло је шест месеци
како ниси више са нама

СЛОБОДАНКИ ВУЧКОВИЋ БОДИ
Заувек ћеш живети у нашим мислима и срцу. Недостајеш много.
ДУШКА МИЛОЈЕВИЋ са породицом
(39/278317)

САВА

ДАНИЦА

2005–2019.

2010–2019.

Време пролази, а љубав и сећање никада.

СЕЋАЊЕ
1969–2018–2019.

Ваши најмилији
(69/278417)

Двадесет година недостајеш

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

(65/278406)

(32/278300)

КАСИМ ЉАТА

АЛЕКСАНДАР
БУКУР

1930–2018.
Твоји никад неће да те
забораве и увек ћеш бити у нашим срцима.
Супруга, син,
ћерка, снаја,зет,
унуци и праунуци
(97/278527)

МИХАЈЛО БРАДИЋ
9. VI 1999 – 9. VI 2019.
Твоје НАДА и НЕНА
(71/278429)

Увек ћеш бити у нашем срцу.
Тетке МАРКА
и АНКА са децом
(74/278460)
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Петак, 7. јун 2019.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
СЕЋАЊЕ

ДРАГАН СТОЈСАВЉЕВИЋ
5. јуна 2019. године одржаћемо четрдесетодневни помен на православном
гробљу у Владимировцу.
Свемилостиви Господе, заступништвом Пречисте Твоје мајке и свих светих, помилуј слугу свога Драгана и усели га у места светла, у места спокоја и места одмора, где се од века веселе сви Свети Твоји.
Породица

ВЛАДИМИР МИРКОВИЋ

(51/278341)

7. VI 2009 – 7. VI 2019.

КАТАРИНОМ и ВЛАДОМ

2004–2019.
Године пролазе а празнина остаје...
У нашим мислима и срцима заувек те
чувамо.

Бескрјано тужна твоја сестра ЦАЛЕ са
ФИЛИПОМ, МИЛИЦОМ,

ДУШАН ЦВЕТКОВСКИ

10. јуна 2019. навршава се година без нашег
драгог

Породице ШУША и ЦВЕТКОВСКИ

(50/278338)

(46/278331)

Двогодишњи помен

У недељу, 9. јуна 2019. године, дајемо четрдесетодневни помен нашој драгој мами и баки

БОЖАНА
ДЕЧЕРМИЋ
Увек ћеш бити у нашим мислима и срцима.
Њени најмилији

ЈОВАНКИ СТЕФАНОВ

ЂУРЕ ЦАРИЋА
Недостајеш нам.
Супруга ДРАГИЦА, синови СТАНКО
и ВЛАДИМИР са породицама
(53/278345)

(66/278407)

НИКОЛИ МАРЈАНОВИЋУ
2017–2019.

1953–2019.
Знамо да тај ожиљак, остављен на нашој души,
никада неће зарасти...

Прошло је осам тужних година откада није са
нама наша

СЕЋАЊЕ
11. VI 2014 – 11. VI 2019.

Бол, туга и велика празнина без тебе.
Пуно нам недостајеш и носимо те у срцу.

Твоји: унук ДАНИЛО и ћерка ВЕСНА

Супруга са децом

(49/2378335)

(34/278301)

Годишњи помен

СТОЈАДИН
ВАСИЉЕВИЋ

ГОЈКА МИЈОВИЋ
11. VI 2011 – 11. VI 2019.
Сећање на њу чувају: супруг МИЛИНКО
и син ГОРАН са породицом

ИЛИЈАНА ВЕЛЧОВ
1958–2018.

Твоји вољени: мајка АНГЕЛИНА, ћерке ЈЕЛЕНА,
ИВАНА и МИЛИЦА, сестра ВИОЛА, унука АЛЕКСАНДРА и зетови ГОРАН, ВЛАДИЦА и НЕМАЊА

7. јуна навршава се десет тужних година откако нас је напустила наша
мама

Његови најмилији
(38/278314)

12. јуна 2019. године, у 11 сати, на Новом гробљу даваћемо помен

ДИВЈАК

12. VI 2015 – 12. VI 2019.
Заувек је у срцу и сећању.
МИЛКА, САША, ВУК и ДРАГАНА

Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Твоје ћерке ДАЦА,
СОЊА и ДРАГАНА
са породицама

(63/278378)

(47/278332)

Заувек у нашим срцима...

СТОЈАНКА
ЂОРЂЕВИЋ
1955–2012.
Волимо те заувек.

Никада те нећемо заборавити.

СЕЋАЊЕ

ЉУБИША ВИЦКОВ

НИКОЛЕ
МАРЈАНОВИЋА
2017–2019.

(52/278343)

ДАНИЦА
ЈОВАНОВ

Седам година је прошло... Ништа није
исто без тебе...

С поносом и љубављу
чувамо те од заборава.

(60/278361)

Знаш колио те волимо, али никада нећеш сазнати колико нам недостајеш.

ПОМЕН
5. јуна 2019. навршавају се две године од
смрти нашег брата

РАДИНКА

ЛАЗАР

1923–2016.

1917–1993.

Твоје сестре
МАРИЈА и ЉУБИЦА
са својим
породицама

Твоји: супруг САВА,
ћерке ЗОРИЦА
и МАЈА, зетови
НЕНАД и ЛАЗАР
и унуци НИКОЛИНА
и УРОШ

(33/278300)

(37/278310)

У недељу, 9. јуна, у 11.30, на новобежанијском гробљу,
даваћемо пола године драгом тати

Драги родитељи, били сте наш понос, наша подршка, несебична љубав и наши анђели чувари.
Воле вас ваши најмилији
(35/278302)

СЕЋАЊЕ

СЕЋАЊЕ

ГРГО ПАПАЦ

ЧУРЧИЋ

У мислима увек са тобом твоја ћерка ОЉА са породицом
(40/278321)

Шест месеци туге за вољеним

МИЛОСАВ
ПЕЈИЋ
2009–2019.
Заувек у нашим срцима.
Супруга ИВАНКА,
ћерке СПАСЕНИЈА,
МИЛИЦА и МИЛАНКА
са породицама
(62/278374)

ЖИВА

БОЈАН

ВЕРА

БОБА, ЛАНЕ, МИРЈАНА и ЗОРАН
(56/278352)

БЛАГОЈА
ЛОВРИЋ

БЛАГОЈА
ЛОВРИЋ

5. VI 1989 – 2019.

5. VI 1989 – 2019.

Тридесет година како
ниси са нама.
Твоји: супруга и син
са породицом

Увек те се радо сећамо.
Твој син са
породицом и мајком

(54/278345)

(55/278345)

ВИГ РУДОЛФОМ
Супруга РАДМИЛА, ћерка ИРЕНА, унука
АЛЕКСАНДРА и унук ПРЕДРАГ са породицом
(64/278396)

Петак, 7. јун 2019.

Прошло је четрдесет дана откако није са
мном мој драги супруг

ДОБРИВОЈ ЦВЕТАНОВСКИ
1947–2019.
Нека те моје мисли загрле, моје сузе пољубе и нека те у тишини вечног мира
прати моја љубав.
Твоја МИЛЕВКА

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Навршава се годину дана откако је преминуо наш драги

Парастос се служи 8. јуна у 11 сати, на Новом гробљу у Панчеву.
Његови: МИЛЕНА, ИВАН, ВУЛЕ, БОЈАНА и ЛУКА
(36/2788302)

6. јуна 2019. навршава се тужна година од смрти
нашег вољеног тате, дексија, деда-прадеде и таста

1947–2019.

(31/278299)

Твоји: супруга МИЛЕВКА и синови
САША и НОВИЦА са породицама

МИТА ЈАНКОВИЋ
2001–2019.

ЈЕЛИЦА
МАНАСИЈЕВИЋ

Сада си на неком бољем месту, тамо где и заслужујеш да будеш, поред твоје и наше вољене Соке.
Ниси са нама, али у нашим срцима заувек ћеш
живети.
Твоји најмилији

Много нам недостајеш.

СЕЋАЊЕ

Љубав којом си нас обасипао и твоја доброта и
племенита душа се не могу никада заборавити.
Време није ублажило тугу која траје и трајаће
вечно. Недостајеш нам пуно.

МИЛОВАН МАРИНКОВИЋ

ДОБРИВОЈУ
ЦВЕТАНОВСКОМ

9. јуна 2019. навршава се осамнаест тужних година откако није са нама наш

ОБРЕН КНЕЖЕВИЋ

(21/278285)

8. јуна, у 11 сати, на јабучком гробљу, даваћемо четрдесетодневни помен нашем
вољеном супругу, оцу и деди
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11. јуна 2019. године навршава се седам тужних
година откад није са нама наша вољена

(22/278285)

рођ. Џунић
2003–2019.

(10/278279)

1. јуна 2019. године навршило се четрдесет тужних дана откада са нама није наша вољена

Живиш у нашем сећању.
Драга наша мама и
Јело.
Твоји: супруг
МИЛОЈЕ, син ЗОРАН
и ћерка ЗОРИЦА
са породицама
(4/278259)

Десет година је прошло
без нашег драгог

С љубављу твоји: супруга НЕДЕЉКА, син
БРАНИСЛАВ и ћерка МИРЈАНА са породицама

12. јуна 2019. навршава
се четрдесет година откада нас је напустио
наш вољени супруг и
отац

МИЛОДАРКА КРСМАНОВИЋ
Живећеш вечно у нашим срцима и нашој души.
Недостајаћеш нам много. Док постојимо ти ћеш
увек бити ту.
Твој син ГОРАН, ћерка БИЉАНА, снаја МИЛКА,
унук НЕМАЊА и унуке ЛЕЈЛА и ЈАСМИНА
(11/278282)

ТАТЈАНА ТАЊА КУКОЛЕЧА
ДОБРИВОЈ
ЦВЕТАНОВСКИ
1947–2019.
од породице СТОЈКОВ
(23/278277)

Прошло је двадесет
година откако није
са нама наш

СЕЋАЊЕ
2007–2019.

Много је лепих успомена да те вечно с љубављу
и поносом памтимо.

ДАВОРА
ЂОКОВИЋА

Твоји најмилији: ПЕЦА и УКИ
(5/278260)

ЈАНОШ
ПЕЈОВ

1978–2009.
Године пролазе, туга
остаје. Бол у души не
престаје.
Твоји: мама, тата и брат

Увек ћеш бити у нашим
сећањима и срцу.
Супруга МАРИЈА и син
ТИБОР са породицом

(42/278325)

(3/278257)

ИЛИЈА ИКА ВУКМИРОВИЋ
9. јуна 2019. навршава се тужна година
откако није с нама
наш драги

ГОРДАНА БОГДАНОВ
1974–2019.
Вечно ћеш живети у нашем сећању и нашим срцима.
Наша љубав, наша душа, наше све.
Твоји најмилији
(48/

ЈОВАН
МАРЧЕТИЋ

(26/278290)

СЕЋАЊЕ

СРДАНОВ

БОГАТИНОВИЋ
ДРАГОЈА
ЗЛОЈУТРО

ЉУБИЦА
ГЛАВОНИЋ

1955–2018.

2011–2019.

(41/278324)

С љубављу носимо те
у срцу и чувамо од
заборава.

300-820, 300-830

С љубављу и поштовањем твоја породица

СЕЋАЊЕ
на моје родитеље и брата

30. V 1999 – 30. V 2019.
Сећамо те се и помињемо сваког дана.
Супруга ЉИЉАНА,
ћерке САЊА и АСЈА,
унуци БОРИС,
НАЂА, ДЕЈАН
и ЈОВАН и зетови
ДОРЕЛ и ДРАГИША

7. јуна 2019. године
навршава се осам година откад није са
нама драга мајка и
бака

ЧЕДОМИР КРСТАНА ЗАРИЈА ЗАРЕ
12. VII 1975 – 2019.28. VI 2005 – 2019.11. VI 2017 – 2019.

Твоји најмилији

Ваша ћерка и сестра ОЛИВЕРА
ВУКЛИШЕВИЋ са породицом

(6/278261)

(59/278359)

Толико година у срцима нашим твоје место стоји, док смо живи вечно ће болети.

КОСТА АНГЕЛИНА МИЛАН
КИЋА
2003–2019.

2006–2019.

9. VI 2012 –9. VI 2019.

Ћерке ВОЈКА и ВЕРА
са породицом

Никад прежаљени.
ЦИЦА, САША, АНЂЕЛИЈА, ИВАН и МИЛАН

(8/278267)

(9/278278)
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Петак, 7. јун 2019.
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ОКОНЧАНА КОШАРКАШКА СЕЗОНА

НЕМА ИЗНЕНАЂЕЊА НА КРАЈУ
Мега оправдала
улогу фаворита
Заслужено међу
најбољима

С ПЛИВАЧКИХ НАДМЕТАЊА

МАЛИШАНИ ПРАТЕ АЊУ
Пливачице и пливачи Динама били су веома активни у
последњих десетак дана. Учествовали су на неколико значајних такмичења и у свој
град донели велики број нових трофеја.
На међународном митингу „Бањалука опен 2019” наступили су такмичари из 65
клубова из: Америке, Литваније, Турске, Катара, Хрватске, Словеније, Македоније,
Србије и БиХ. У тако јакој
конкуренцији најуспешнија
пливачица Динама Ања Цревар освојила је четири златне медаље. Тријумфовала је

у тркама на 200 м делфин,
200 м мешовито, 400 м краул и 200 м краул.
Са четири најсјајнија одличја, Ања је проглашена за најуспешнију такмичарку у апсолутној категорији. Одмах после завршеног митинга Ања је
са својим тренером Марком

Спасовим отпутовала на припреме у Ријеку, после којих
јој предстоје и бројна контролна такмичења.
Успешни су били и најмлађи пливачи Динама који су
се прошлог викенда надметали на митингу „Змај” у Новом Саду. У конкуренцији 23
клуба Динамо је са освојених
седамнаест медаља заузео четврто место у укупном пласману.
Женска штафета Динама
коју су чиниле Јана Обрадовић, Марта Константинов, Андреа Пољак и Срна Милутиновић освојила је прво место
у трци на 4 x 50 м мешовито.
Дагмар Хусарик је са освојена четири трофеја била и
најуспешнија. Тријумфовала
је на 100 м делфин, сребро
јој је припало на 50 м делфин, а бронзе је зарадила у
надметањима на 50 м слободним стилом и 200 м мешовито.
Срна Милутиновић се окитила златом на 50 м делфин,
а бронзе су јој припале у тркама на 50 и 100 м слободним стилом. Јана Обрадовић
је освојила златно одличје на
50 м прсно, а Лазар Антонијевић био је најбржи на 200
м краул. Андреа Пољак и Даница Константинов биле су
треће на 50 м леђно, док је
Марта Константинов заузела
исту позицију у дисциплини
50 м прсно. Петар Ранковић
је заслужио сребро на 50 м
краул и бронзу на 100 м прсно. У тркама на 100 и 50 м
прсно Страхиња Шондић је
освојио сребрну односно бронзану медаљу.

АКТИВНОСТИ ВАТЕРПОЛО КЛУБА МЛАДОСТ

СВЕ СЕЛЕКЦИЈЕ У ПОГОНУ

Спуштена је завеса на још једну кошаркашку сезону у нашем граду. После трке за бодове у КЛС-у Тамиш је са успехом представљао Панчево и у
Суперлиги. Момци које предводи тренер Бојан Јовичић одлично су се носили с много јачим екипама, успели да остваре и два тријумфа, да „испусте” Партизан у „Пиониру”, као
и још неке ривале, па да је било само мало више спортске
среће, коначан исход могао је
да буде много другачији.
У последњем колу Суперлиге, које је одиграно 30. маја у
Хали спортова на Стрелишту,
није било никаквог изненађења. Екипа Мега Бемакса оправдала је улогу фаворита, а до
убедљиве победе стигла је и захваљујући изванредном проценту шута. Једноставно, Београђани су имали своје вече.
Што неко у публици рече: да
су бацили и веш-машину, и она
би прошла кроз обруч. Тамиш
– Мега Бемакс 69:121, по четвртинама 18:31, 18:30, 16:35
и 17:25.
Питање победника није се
постављало ниједног момента,
јер је Мега од самог почетка
утакмице загосподарила ситуацијом на терену и шутевима с
дис тан це до шла до осет не
предности, коју није испустила

до краја сусрета. Чак девет од
десет играча Меге уписало се у
стрелце иза линије 6,75, а на
крају утакмице гости су имали
скор од деветнаест „тројки”.
– Одиграли смо врло квалитетан меч. Били смо прецизни, јаки у одбрани. Ово
нам је била генерална проба
за полуфиналне дуеле у плејофу с Црвеном звездом. Честитам Тамишу и колеги Бојану Јовичићу на свему што
ради с тимом свих ових година. Тамиш је одавно постао
озбиљан спортски колектив –

рекао је на конференцији за
новинаре тренер Меге Дејан
Милојевић.
Тамиш је играо у саставу: Стефан Митровић (19 поена), Алекса Чабрило (пет), Александар
Илкић (осам), Саша Радовић,
Александар Бојовић, Душан Кнежевић (13), Александар Торњански, Дејан Бурић, Милоје
Шушић, Братислав Јековић (10),
Иван Смиљанић (осам) и Бранислав Лабудовић (шест поена).
– Нисмо имали никакве шансе. Физички смо потпуно пали, јер је умор учинио своје.

Мада, да смо били и сто посто
спремни, против оваквог тима
Меге не бисмо могли више. Завршили смо још једну сезону,
успешно. Хвала мојим сарадницима, свима у клубу, искрено верујем да ће Тамиш и убудуће бити конкурентан с најбољима у српској кошарци –
истакао је Бојан Јовичић.
Играчи ће ускоро на заслужени одмор, а пред агилном
управом КК-а Тамиш је време
за анализу свега урађеног и
прављење планова за следећу
сезону.

ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ У ДИЗАЊУ ТЕГОВА

ДИНАМОВИ ШАМПИОНИ
У Врању је у суботу, 1. јуна,
одржано Првенство Србије у
пауерлифтингу, на којем се надметало преко осамдесет дизача тегова из двадесет клубова.
КДТ Динамо су представљали:
Сашка Младеновић, Марко Шуља, Кристина Цвјетичанин и
Стефан Дрпа.
Сашка Младеновић је дебитовала на овом првенству. Наступила је у апсолутној категорији (преко 84 кг) у кадетској конкуренцији и освојила
прво место, а проглашена је и
за најјачу кадеткињу на шампионату. У истој старосној конкуренцији, у категорији до 120
кг, Марко Шуља је такође освојио златну медаљу. У конкурен ци ји се ни ор ки до 72 кг

најсјајније одличије припало
је Кристини Цвјетичанин, а ова

сјајна спортисткиња проглашена је и за најјачу такмичарку

на првенству. Код сениора, у
конкуренцији дизача преко 120
кг, наступио је Стефан Дрпа,
који се такође окитио златном
медаљом.
На овом првенству председник КДТ-а Динамо Филип Влајић, први пут до сада, имао је
улогу главног судије.
Наредног викенда Панчево
ће бити домаћин Првенства Србије за сениорке и ветеранке у
олимпијском дизању тегова.
Организатори такмичења су Савез Србије за дизање тегова и
КДТ Динамо, уз покровитељство Града Панчева. Такмичење ће бити одржано 9. јуна, од
11 сати, у просторијама Кросфит клуба Гвожђар.
Улаз за гледаоце је слободан.

СПОРТСКИ СУСРЕТ ПЕНЗИОНЕРА ЈУЖНОГ БАНАТА

ДРУЖЕЊЕ (ИПАК) НАЈВАЖНИЈЕ
Удру же ње свих пен зи о не ра
града Панчева било је овогодишњи до ма ћин „Про лећ них
спорт ских ига ра ју жног
Баната”.
Поред учесника из нашег града, надметали су се и пензиоПрошлог викенда је у нашем
граду, у организацији Ватерполо клуба Младост, одржан
девети меморијални турнир
„Миленко Петровић Метиљ”,
којим су евоциране успомене на свестраног спортисту,
некадашњег првака Југославије у пливању, шампиона у
триатлону и одличног ватерполисту Динама и Бечеја.
Учествовали су дечаци рођени 2006. и 2007. године, а
поред домаће Младости надметали су се и Војводина, Ваљево, зрењанински Пролетер,
Борац из Бањалуке и Нови
Београд.
Иако није имао никакву помоћ од надлежних институција, ВК Младост је овај турнир организовао на високом
нивоу, а играо се и одличан

ватерполо. Домаћи тим, који
предводи тренер Лазар Панајотовић, заузео је четврто
место. Тријумфовала је екипа Ваљева, испред Војводине
и Новог Београда.
У току су и надметања на
покрајинском нивоу, где Младост учествује са свим селекцијама, а два тима су се већ
пласирала у полуфинале Првенства Војводине.
Такође, сениорска екипа се
озбиљно припрема за почетак такмичења у Другој лиги
Србије, која ће стартовати почетком јула. Ову селекцију
предводи тренер Александар
Милошевић, а циљ свих у клубу јесте да шансу добију млади играчи и да кроз озбиљно
такмичење стичу неопходно
искуство.

нери из: Ковина, Вршца, Опова, Пландишта, Беле Цркве и
Ковачице. Овој манифестацији присуствовали су и први људи савеза пензионера Србије и
Војводине, као и градоначелник Саша Павлов.

Такмичење је одржано у четири дисциплине.
Прво место у пикаду освојили су Панчевци, у бацању
лопте у кош и шутирању пенала на мале голове најбоља
је била екипа из Ковачице,

ЛЕПО ТАКМИЧЕЊЕ У „МИКИНОЈ ШКОЛИ”

МАЛЕ ОЛИМПИЈСКЕ ИГРЕ
Међуокружно такмичење у полигонима, много познатије под
називом „Мале олимпијске
игре”, одржано је у ОШ „Мирослав Антић”. Тим поводом
у нашем граду су гостовали
ученици из Београда, те Средњобанатског и Јужнобачког
округа.
На Ма лим олим пијским
играма учествовало је 180 ученика и 20 наставника разредне наставе. Свечаном отварању присуствовали су градоначелник Панчева Саша Павлов,
председник Савеза за школски
спорт Панчева Душан Лукић,
те председник и генерални

секретар Спортског савеза нашег града Слободан Битевић и
Дејан Перић. Такмичење је
отворила директорка ОШ „Мирослав Антић” Драгана Крстић.
Ученици од првог до трећег
разреда основне школе надметали су се у четири различите
категорије, а Јужнобанатски
округ су представљале школе
„Мирослав Антић” и „Доситеј
Обрадовић” (Омољица).
Ђаци првих и других разреда из обе школске установе
освојили су прва места и тако
се пласирали на државни шампионат, који ће бити одржан
6. јуна у Крагујевцу.

док је вршачки тим тријумфовао у шаху.
На кра ју је пред сед ни ца
Удру же ња свих пен зи о не ра
Панчева Десанка Зурић захвалила свима који су помогли да
се ова манифестација одржи.
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ВЕСТ ПО ВЕСТ

ФУДБАЛСКА ДЕШАВАЊА ПРОШЛОГ ВИКЕНДА

НИНА НАЈБОЉА

ЕПИЛОГ – ДВА ПУТА 0:2

Много успеха прошлог викенда имали су и такмичари Џудо
клуба Панчево.
На Првенству Србије за старије пионире Нина Албијанић
је освојила најсјајније одличје.

Ри зни це ме да ља чла но ви
ЏК-а Панчево обогатили су и
после Првенства Војводине за
полетарце и јуниоре.
Шампиони покрајине постали су: Лазар Албијанић, Анђелија Рајковић, Мирослав Јакововић и Вук Рајковић.

ТРИ ТРОФЕЈА
Првенство Србије за старије
пионире у џуду одржано је у
суботу, 1. јуна, у дворани СЦ-а
„Шумице” у Београду.
ЏК Јединство из Качарева
учествовао је на овом такмичењу с пет бораца, који су остварили запажен успех.

Андријана Кртенић је освојила најсјајније одличје, док су
се Марта Пешић и Немања
Нишић оки ти ли брон за ним
медаљама.
Боје Јединства браниле су и
Александра Димитровски и Николина Тошић.

Александар
Живковић

Фудбал
СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Беочин: ЦЕМЕНТ – ДИНАМО 1945
Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР – Ц. ЗВЕЗДА
субота, 17 сати

„Дизелка”
тријумфовала
у Суботици
Ни претпоследње коло трке за
бодове у Српској лиги група
„Војводина” није донело потпуну радост поклоницима најважније споредне ствари на
свету у нашем граду и околини. Панчевачки „возови” су и
овог пута остварили половичан резултат, а много више разлога за задовољство имају симпатизери „дизелке”, која у финишу шампионата приказује
изванредне партије.
Динамо 1945 је на свом терену угостио ЧСК из Челарева
и претрпео једанаести пораз.
Гости, који се грчевито боре за
опстанак у лиги, као да су више желели тријумф у овом мечу. Имао је и „брзи воз” своје
прилике, али не и довољно среће да се од малобројних навијача опрости с повољним резултатом: Динамо 1945 – ЧСК
0:2 (0:0).
Тренер домаћег тима Душан
Ђокић поверење је поклонио
екипи у саставу: Томић, Марковић, Дашић, Терзић, Недучић, Вуковић, Булатовић, Јавор,
Јуриша, Кркобабић и Теофанов,
а прилику су добили и Јаковљевић, Симоновић и Рашић.
Победник је одлучен у финишу утакмице, у последњих
десетак минута, када су гости
из Челарева успели два пута
да матирају голмана Динама
1945 и тако дођу до бодова,

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Омољица: МЛАДОСТ–КОЗАРА
субота, 17 сати
ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Јабука: ЈУГОСЛАВИЈА–СТРЕЛА
Старчево: БОРАЦ–ВУЛТУРУЛ
Б. Н. Село: СЛОГА–ПОЛЕТ
све утакмице у недељу, од 17.30

Прошлонедељни
резултати
Рукомет
ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене
Јабука: ЈАБУКА–ПЕТРОВАРАДИН
мушкарци
Нови Сад: СЛАВИЈА – ОРК ПАНЧЕВО

највероватније, вредних опстанка у лиги.
„Брзи воз” је сада на седмом
месту на првенственој табели,
а у последњем колу путује у
Беочин, где ће одмерити снаге
с Цементом.
Фудбалери панчевачке „дизелке” настављају да нижу успехе у финишу сезоне. Момци
које с клупе предводи тренер
Небојша Петровић вратили су
се уздигнутих руку с тешког гостовања у Суботици, па су се с
новим бодовима приближили
врху првенствене табеле: Бачка 1901 – Железничар 0:2 (0:1).
Пред малим бројем гледалаца на стадиону „Крај сомборске капије” играо се врло добар

фудбал. С много енергије, темпа, дуела, пасова и проигравања... Имали су и Суботичани
своје шансе, али је голман Железничара Бранислав Катанић
био на висини задатка. И када
се учинило да ће се прво полувреме завршити без голова,
уследила је одлична акција панчевачког тима. Бојан Трипковић је упослио Николу Радисављевића, а овај је лопту послао
на право место – иза леђа голмана Бачке 1901.
Још отвореније се играло у
другом полувремену. Суботичани су заиграли агресивније,
желећи да што пре изједначе,
али одбрамбена линија „дизелке” није попуштала. У послед-

њим тренуцима сусрета можда
и најбољи актер дербија, Никола Радисављевић, и други
пут је матирао голмана домаћих и тако поставио коначан
резултат – 0:2.
„Жеља” је играо у саставу:
Катанић, Божовић, Трипковић,
Аничић, Танасковић, Радисављевић, Мандић, Шобат, Ковачевић, Павловић и Руњаић,
а шансу су добили и Петровић
и Амбруш.
„Дизелка” је сада на шестом
месту, са 45 бодова, а у последњем колу на свом терену дочекује Црвену звезду из Новог
Сада. Утакмица се игра у суботу, 8. јуна, од 17 сати, на СЦ-у
„Младост”.

ЕВРОПСКИ ШАМПИОНАТ У ВЕСЛАЊУ

НОВОСТИ СА АТЛЕТСКЕ СТАЗЕ

МИЛОШ НА ДЕВЕТОМ МЕСТУ

СЈАЈАН ДЕБИ МАРИНКОВА

На регатној стази Црвеног језера у швајцарском Луцерну у
петак, 31. маја, почело је Европско првенство у веслању, на којем репрезентација Србије наступа са четири чамца.

У скифу за лаке веслаче учествовао је и члан ВК-а Тамиш
Милош Станојевић, најбољи
лаки веслач у Србији. Он је у
конкуренцији осамнаест најбољих скифова у Европи пробао
да се домогне финала кроз квалификације. Вољом жреба Милош се на самом почетку нашао у групи с тројицом најбољих, па је шансу за полуфинале потражио у реперсажу, који
је одржан истог дана... Две квалификационе трке у једном

МИТИНГ У БАЊАЛУЦИ

ЗЛАТНА ЈОВАНА
На пливачком митингу „Бањалука опен” надметале су се и
такмичарке ПК-а Спарта из нашег града Јована Богдановић
и Дуња Стоев, које је предводио тренер Ненад Јовић.
Јована Богдановић је освојила златну медаљу у трци на
200 м прсно у апсолутној категорији, а с временом 2:31,01
поставила је лични рекорд.

24:23
36:26

Фудбал

дану, у кратком временском
интервалу, биле су превелики
терет за Милоша, па није успео да се пласира у финале.
– Ово такмичење било је само провера форме пред Свет-

СТРЕЛИЧАРСТВО

Стране припремио

Овог викенда

„Брзи воз” поражен
у Панчеву

У организацији Стреличарског
клуба Ниш, прошлог викенда је
у истоименом граду одржан „Куп
цара Константина”. Јаку конкуренцију чинили су такмичари
из целе Србије и Бугарске, а седам стреличара СК-а Панчево
освојило је шест медаља.

Највредније трофеје заслужили су сениори Марија Љубинковић и Данило Миоковић
у гађању сложеним луком, као
и старији пионир Лазар Андреев у надметању олимпијским
луком.
Сребрна одличја су освојили
ветеран Дејан Форго и кадет
Стефан Кљајић (олимпијски
лук) и сениор Стефан Жикић
(сложени лук).

СПОРТСКИ
ВОДИЧ

ско првенство у августу, када
ћу пробати да се до мог нем
олимпијске норме за Токио, што
је један од важнијих циљева током спортске каријере. С тренером ћу анализирати трке и
пробати да у следећем периоду
исправим уочене недостатке –
прокоментарисао је Милош Станојевић свој наступ на управо
завршеном Првенству Европе.
У ко нач ном пла сма ну ас
ВК-а Тамиш заузео је девето
место.

На Палићу је прошлог
викенда одржано Првенство Србије у ултрамаратону на 50 км и у
трчању на 12 и 24 сата,
а Динамо су представљали Михал Шуља и
Слободан Маринков.
Због повреде колена Михал је морао да
одустане после шест
сати трчања. У трци
на 50 км, чији је старт
био у шест сати ујутру, Слободан Маринков, који је први пут
на 300 м, с новим личним рекордом (40:64). У
надметању на 600 м освоји ла је сре бро, али је
остварила своје најбоље
вре ме (1,35). Стра хи ња
Стевшић је други стигао
на циљ у трци на 800 м и
поставио нови лични рекорд (2,04).
На Првенству Србије
у Сремској Митровици запажени су били и чланови АК-а Тамиш.
У трци на 600 м, иако
две године млађа од својих ривалки, Сања Марић
је освојила бронзану медаљу, остваривши лични
рекорд (1,38:84).
трчао у овој дисциплини, окитио се сребрном медаљом. Штоперицу је зауставио после три сата, 40 минута и 59 секунди, а да
је био само једанаест
минута бржи, испунио
би норму за Светско
првенство.
У Сремској Митровици је прошлог викенда одржано Првенство
Србије у атлетици за
пи о ни ре, на ко ме је
сво је пред став ни ке
имао и АК Динамо.
Ма ри ја Мр ке ла је
тријумфовала у трци

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Панчево: ДИНАМО 1945 – ЧСК
Суботица: БАЧКА 1901 – ЖЕЛЕЗНИЧАР

0:2
0:2

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Пландиште: СЛОГА–МЛАДОСТ

1:2

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Павлиш: Ц. ЗВЕЗДА – СЛОГА
Иваново: СТРЕЛА – ЈЕДИНСТВО (К)
Баранда: РАДНИЧКИ–ЈУГОСЛАВИЈА

4:2
3:0
1:1

ВЕСТ ПО ВЕСТ

ОГЊЕН ШАМПИОН
СРБИЈЕ

На Првенству Србије за старије пионире у Беогрaду Џудо
клуб Динамо освојио је друго
место у укупном пласману.
Огњен Ђуришић се окитио
златом, Филип Француз је заслужио сребро, а бронзе су зарадили Јелена Стојановски, Милица Секуловић и Урош Ћућа.
Активни су били и полетарци, који су се надметали на
Првенству Војводине у Степановићеву.
Највреднији трофеј освојио
је Павле Ћосић, а сребрне медаље су зарадили: Алекса Вујин, Андреј Нинић, Матеја Црњин, Дивна Станковић и Александар Поповић. Бронзама су
се окитили: Никола Видовић,
Павле Радивојевић, Дивна Милановић, Вукашин Станојковски, Ђорђе Чавошки, Милош
Јан и Виктор Јовановић.
Такође у Степановићеву одржано је и Првенство Војводине за јуниоре.
Анђела Ранђеловић је освојила златну медаљу, а Данијел
Маравић се окитио бронзом.

ШАХОВСКИ КУТАК
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Сг6)
Избор Р. Радојевић

ТРИАТЛОН КЛУБ ТАМИШ У ЈЕКУ СЕЗОНЕ

ОДЛИЧЈА СТИЖУ СА СВИХ СТРАНА

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Ања Давидовић у
центру пажње
Одлична организација
такмичења у Панчеву
Панчевачки триатлонци су у силном
налету. Њихова такмичарска сезона је
у пуном јеку, па се и искушења смењују
као на траци. А оно што је за поклонике
овог спорта најважније – трофеји, као
ни протеклих година, не заобилазе наш
град.
На Првенству Србије у спринт-триатлону, које је одржано на Ади Циганлији, ТК Тамиш се представио с тридесет
такмичара свих узрасних категорија.
Најуспешнија је била Ања Давидовић, која је освојила титулу најбрже јуниорке у Србији. Захваљујући оствареном резултату Ања је постала и вицешампионка државе у апсолутној конкуренцији, иза неприкосновене Виде
Медић.
Веома успешан био је и Ањин брат
Војин, који је освојио златну медаљу у
конкуренцији млађих кадета, а бронзама су се окитили Ива Божичковић и
Никола Галовић. Ружица Сарић је друга стигла на циљ у трци такмичарки
старијих од педесет једне године, док је
Филип Рудаковић тријумфовао у групи
триатлонаца од тридесет једне до четрдесет година.
Поред освајача медаља, добар наступ су имали и: Алекса Николић, Славка Павловић, Драгомир Живковић, Ненад Вељковић, Озрен, Огњен и Новак

Полет

Перишић, Стефан Бирка, Петар Савић,
Лука и Марко Глигорић, Алекса и Лазар Кежић, Стефан и Богдан Јелача,
Ана Костић, Милутин Јокић, Гаврило
Антић, Душан Лукић, Игор Соколовски и Богдан Недељковић, док трку
због повреда нису завршили Марко
Станковић, Владимир Коканов и Марјан Лукић.
Већ у недељу, 2. јуна, наши триатлонци били су на новом великом искушењу, како такмичарском, тако и организаторском, али су као и много пута до сада „испите” положили са чистом десетком.
На 26. „Панчевачком триатлону” учествовало је преко сто такмичара, што је
мање него протеклих сезона, али су на
посету утицали киша и право јесење

време неколико дана пре трке, што триатлонцима није погодовало.
У мушкој конкуренцији победио је
Владимир Данко из Новог Сада, други
је био Никола Медан из београдског
клуба 11ТРИ, а треће место освојио је
Петар Ивачковић из Триатлон клуба
Тамиш.
Прво место у надметању триатлонки
освојила је Валентина Вуковић из Сремске Митровице, а вицешампионска титула припала је нашој суграђанки Ањи
Давидовић. Треће место је заузела Миона Бошковић из Сремске Митровице.
Као и много пута до сада, организација „Панчевачког триатлона” била је
максимално добра, а на сам дан трке и
време је ишло наруку такмичарима.
А. Живковић

Створен је нов живот. Пупи.
Иде најпре системска школица, онда школа доживљавања.
Стварности, каква јесте и каквом бисмо је направили.
Незаобилазне су маштарије.
Али и реално упознавање појава и људи.
И, донекле, себе.
Прва усхићења, прве победе, прве љубави.
Полетност игре.

КАРАТЕ У БАЊАЛУЦИ

СОФИЈА ТРЕЋА НА БАЛКАНУ
Прошлог викенда у Бањалуци је одржано Првенство Балкана у каратеу за децу
до четрнаест година. Учествовало је преко 1.000 младих бораца из десет земаља.
У саставу репрезентације Србије биле су и четири такмичарке КК-а Младост: Сара Жунић, Тара Ђурђевић, Софија Стефановић и Тамара Гавриловић.
Најуспешнија је била Софија Стефановић, која је освојила бронзану медаљу
у групи девојчица до дванаест година.

Уметничке школе

Из КК-а Динамо у репрезентацији
Србије били су Антоније Ћулибрк, Борисав Јевремовић и Милица Гагић, али
нису успели да се оките медаљама.
Чланови КК-а Младост имали су много успеха и на турниру у Румунији, где
су освојили пет одличја. Златне медаље
су зарадили Николета Јовановић и Марко Милутиновић, док је Милош Милутиновић освојио два сребра, а Марко Милутиновић бронзу у катама.
А. Ж.

Дођу хитно, иако их не призиваш, сасвим спонтано и оне.
Зреле године.
Школа преживљавања.
Јасан је њен исход у несретним околностима попут ових наших.
Уметност преживљавања.
По дефиницији, требало би да је човек уметник узвишен.
Овај наш је слупан. Ми смо срозани.
Спремни за мешалицу, реконструкцију и нов почетак.

С РУКОМЕТНИХ ТЕРЕНА

ЈАБУЧАНКЕ НИСУ УСПЕЛЕ...
Рукометашице Јабуке имале су одличну
сезону у Другој лиги група „Север”, али
кроз бараж дуеле с Петроварадином нису успеле да се домогну вишег ранга.
У првој утакмици Петроварадин је
славио победу од 25:22, а онда је уследио реванш... У суботу, 1. јуна, у хали у
Јабуци није било слободног места. Бројни поклоници игре с лепљивом лоптом
дошли су да дају подршку Марији Ристић и њеним другарицама како би се
надокнадио „минус” од три гола из првог меча.
У правој бразилској атмосфери Јабучанке су одлично започеле меч. Головима Иване Пешић, Наташе Мисаљевић
Станчул и Марије Ристић повеле су с
3:0, а када је у 12. минуту Биљана Зубић
погодила за 4:1, учинило се да девојке
које су предводили Зоран Јовановски и
Милош Павић могу остварити подвиг.
Ипак, у наставку меча Петроварадин
се консолидовао, преузео контролу над
утакмицом и преокренуо резултат у своју корист. Нова нада појавила се у 56.
минуту, када је Дуња Миленковић из-

До бола

једначила на 22:22, али све што су домаће успеле да ураде до краја, јесте минимална победа од 24:23.
Најефикаснија играчица у редовима
Јабуке била је Дуња Миленковић, која
је чак девет пута погодила мрежу ривала. Марија Ристић је шест пута била
прецизна, а Биљана Зубић је постигла
четири гола.

Поред њих, играле су и: Александра
Рашета, Владана Грговски, Ивана Пешић, Сања Вучиновић, Анђела Дрча,
Сандра Стојановски, Анастасија Митић,
Наташа Мисаљевић Станчул, Анастазија Јамбрушић, Анђела Цветановски,
Мила Королија, Весна Жилевски и Мартина Трајановски.
А. Ж.

Кажу да онај одгоре види све.
Погледајте га у очи.
Реците му сами, јер ионако види сам.
За све сопствене погрешне процене и промашаје.
Причајте му о свим добрим, али и злим људима које сте срели.
Ипак, фокусирајте се на себе и своје слабости.
Своја лудила, свој бес и своје сузе.
Ништа вам неће помоћи онај одгоре, али искреност према
себи је највреднија.

µМ. Шупица ?С. Трајковић

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?
Аранђел Бакурски,
средњошколац:
– Овог викенда ћу
ићи на два осамнаеста
рођендана код другара.
Такође, треба да учим
биологију, јер морам
да поправим оцене.

Стефани
Нешковић,
средњошколка:

Теодора
Максимовић,
средњошколка:

– Викенд ћу
провести учећи историју,
као и друге предмете.
Поред тога, ићи ћу
на два рођендана.

– Нажалост, учећи
биологију, историју и
хемију. Надам се
да ћу се и одморити.
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