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ВЛАСНИК

ОСНИВАЧ
ЈОВАН ПАВЛОВИЋ

Ко све узима новац
од ђачких екскурзија

цена 40 динара

У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 10. МАЈА 2019.

Број 4813, година CLI

ЗАШТО ЋЕ ПАНЧЕВАЧКИ РАДИЈАТОРИ ОСТАТИ ХЛАДНИ УПРКОС ХЛАДНОМ ВРЕМЕНУ

ТОПЛАНЕ СЕ ПРЕРАНО УГАСИЛЕ
Због техничких разлога смрзавају се грађани у Нишу, Новом Саду, Суботици, Новом Пазару и Панчеву…
док су радијатори у Београду, Краљеву, Шапцу, Бору… топли ових дана кад зими време није страна 8
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Градска власт
Шта ће бити
грађено од
обећаних милиона
» страна 2

Прошли празници
Ради ли се у Србији
мање него код других?
» страна 7

Наши суграђани

Изумитељи свега
и свачега корисног
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Позовите нас, питаћемо
надлежне уместо вас
n Крстаримо улицама и
уочавамо шта ружи град
n Недељна искључења
воде и струје страна 8
n

ЗАВОД „ПАНЧЕВАЦ” ОБАВЕШТАВА
ВЛАСНИКЕ ОРУЖЈА:

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

Како смо преживели
ђубре из Румуније
БОЋАЊЕ У ПАНЧЕВУ

Жал за Далмацијом
Кад су пошли с приморја, понели су са собом нагласак и дрвене
кугле за спорт који се раније није играо у Банату.
страна 29

Милош Николић:
Атеље једне младости
» страна 11

Село
Користите мед као
храну, да га не бисте
узимали као лек
» страна 12

Спорт
Титула остаје
у Новом Саду?
» страна 35
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ДРУГА СТРАНА
ГРАЂАНСКА
ПРОМАТРАЧНИЦА

О ОБЕЋАНИМ ИНВЕСТИЦИЈАМА У НАШ ГРАД

Пише: Александар Живковић

Празник
(не)рада
Прође и то. Баш како и доликује „ударницима” који су се
током године „нарадили”, свечано је обележен дан роштиља, тањираче, ражња и котлића, познат и као Први мај,
Међународни празник рада.
Иако време слављеницима
нимало није ишло наруку, јер
су хладноћа и тмурни облаци
најављивали „смак света”, а потом је и лило као из кабла, у
среду, па и у четвртак, Србија
је практично стала. Улице су
опустеле, али зато су надстрешнице, гараже, шупе, па и ливаде и шуме, али и свако згодно место где је могло да се
нешто баци на жицу, били претесни да приме све „ударнике”.
Потпаљивала се ватрица, бар
за роштиљ, ако већ није било
места и за друге скаламерије у
којима би се припремале месне првомајске „шпеције”.
Како већ обичаји и традиција налажу – где су ватра и месо, мора да буде и алкохола. У
великим количинама. Дугачак
је тај први дан петог месеца у
години. Ваља поранити, заузети место, па се распазарити,
сецкати разне салате, пећи... И,
наравно, пити. Од ране зоре.
Такође, увек ваља и одвалити
музику. Што јаче. Буде ту разних песама, али жанр је готово увек исти...
Е, онда, када се саберу умор,
алкохол, холестерол и нервоза, онда се ваља мало и помакљати. И то је већ постало
традиција. Тако је готово сваке године, па ни ова није била
изузетак.
Стопа незапослености у нашој земљи прилично је велика, је л’ да? Па ко је, у ствари,
онда прослављао Празник рада? Многи запослени радили
су и током „нерадних” дана, па
је очигледно да су за припремање месних специјалитета
морали да се активирају и они
на чије се радне књижице
одавно навукла прашина. И
шта смо у ствари прославили
1. маја? Дан незапослености
или празник рада?
Ма, кога још занима првобитна идеја и мајска борба чикашких радника из 1886. године, када је око 60.000 људи
обуставило рад? Сада је само
важно „окренути” што више
прасића, јагњића, јарића и
осталих живуљки, јер боже мој
– празник је!

Петак, 10. мај 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

Трилатерални разговори
између „Србија воза”,
Београда и Панчева

РЕД МЕСА, РЕД КУПУСА

Ради се на пројекту
комплетне реконструкције
Опште болнице
Током неколико последњих месеци у
Панчево су долазиле бројне политичке делегације из Београда које су, листом, обећавале нова улагања из републичког буџета у наш град.
Истовремено, на привредном плану
такође се дешавају нове ствари, које
прате нова обећања.
Покушали смо да оне најкрупније
приче поређамо и видимо колико су
извесне и реалне.
Два нова кружна тока
Пот пред сед ни ца Вла де РС Зо ра на
Михајловић недавно је на конференцији за новинаре у холу панчевачке
Град ске упра ве на ја ви ла да ће
„држава обез бе ди ти до дат них 1,5
ми ли јар ди ди на ра за раз вој пут не
инфраструктуре у Јужнобанатском
округу”.
Градска власт не сумња да ће тај
новац бити обезбеђен, а нас је занимало на колико од те милијарде и по
може да рачуна Панчево. Градоначелник Саша Павлов није могао прецизно да одговори на то питање, али је
подвукао да је Град инсистирао на финансирању реконструкције дела Јабучког пута – од надвожњака до Надине кривине.
– То нам је неопходно, када имамо
у виду северну индустријску зону и
конекцију два нова кружна тока: на
издвајању за Качарево и код Надине
кривине. Ради се о државном путу, па
нисмо ми радили пројекат и зато не
знамо вредност радова. Документација ће бити готова током 2019, а биће
и започети радови. Такође, рекли су
нам да ће реконструисати пут од улаза у Панчево, кроз Улицу Стевана Шупљикца, преко Котежа 2 и Книћанинове. Поред коловозних трака, радиће
се тротоари, бициклистичке стазе,

Ускоро нова композиција?
модерно осветљење... Око 4.000 људи
ће се туда свакодневно кретати – објашњава Павлов.
Кад смо већ код индустријске зоне, хајде да подвучемо црту испод
са би ра ка у ве зи са ово го ди шњим
улагањима ZF-а. Током јуна ће, кажу упу ће ни у град ске фи нан си је,
Немци отворити фабрику (већ „убележених” скоро 100 милиона евра),
па се отвара простор за нов доток
новца: друга фаза радова ZF-а „тешка” је 60 милиона евра, без научноистраживачког центра, који је део
следеће етапе.
У плановима је и реконструкција
железнице. Незванично, на видику су
трилатерални разговори између „Србија воза”, Београда и Панчева.
Ремонтовање документације
Канцела рија за упра вља ње јав ним
улагањима Владе РС преузела је на

себе завршетак радова на згради Завода за јавно здравље. Обећана инвестиција: 136 милиона динара. Потпи сан је уго вор, а људи који во де
Град надају се да ће сада, пошто су
инвеститорска права прешла на
Панчево, ствари кренути брже да се
одвијају.
– Преко расписивања јавних набавки бићемо у могућности да направимо евентуално пројектну документацију ко ја сада недо стаје или да
„ремонтујемо” постојећу. Ове године би требало да буду завршени радови. Уз то, поред 136 милиона динара, као до датне инвестиције из
истих финансијских извора, а ради
се о огромном новцу, биће рекон струисани још неки објекти здравствене и социјалне заштите: Геронтолошки центар, Дом слепих и дом
„Срце у Јабуци”. Тренутно радимо
пројекат комплетне реконструкције

На Јабучком путу, код скретања за Качарево, „нићи” ће кружни ток

Опште болнице, што подразумева сва
одељења заједно са управном зградом, те партерно уређење – набраја
градоначелник.
У вези са здравством јесте и једанаести пут заредом добијена инвестиција од 15 милиона динара у оквиру
програма „Заједници заједно” „НИС–
Гаспромњефта”. Сада ће паре бити

Саша Павлов:
„Рекли су нам да ће
реконструисати пут од
улаза у Панчево, кроз
Улицу Стевана Шупљикца,
преко Котежа 2 и
Книћанинове. Поред
коловозних трака, радиће
се тротоари,
бициклистичке стазе,
модерно осветљење...”.
усмерене ка здравственој заштити
младих – говори се о неколико пројеката, међу којима су и набавка возила хитне помоћи и реконструкција
дечјег стоматолошког одељења Дома
здравља.
И поред овде поређаних крупнијих
цифара и пројеката, укупан износ који треба да стигне у Панчево у 2019.
години – немамо. Ипак, изнето је
много обећања, па ћемо пажљиво пратити њихову реализацију и извештавати јавност о томе.
На коју год страну приче да крену.
С. Трајковић

КАНЦЕЛАРИЈА МАКЕДОНАЦА У ЈАБУЦИ

Уједињени грађани у новом простору
Доказ сарадње,
поштовања и
међусобног уважавања

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Празничне чаролије.
На Тамишу, ових дана
Снимио: Милан Шупица

Његова екселенција амбасадор Северне Македоније у Србији Александар
Попевски, градоначелник Панчева
Саша Павлов, председник Националног савета Македонаца Борче Величковски и председник Удружења Македонаца
„Илинден”
Добре
Трајковски увеличали су у Јабуци, 25.
априла, у склопу Дома културе „Кочо
Рацин”, свечано отварање Регионалне канцеларије Националног савета
македонске националне мањине у Србији и Удружења грађана припадника македонске Националне заједнице „Илинден” из поменутог места.
Александар Попевски казао је да има
част и задовољство да присуствује отварању Регионалне канцеларије и додао:

– У своје лично име, у име Амбасаде, као и Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, желим вам све најбоље, да
користите ове просторије које су после много година оспособљене, као оне

Александар Попевски:
„Користите ове просторије
што су објединиле све
Македонце, и не само
Македонце”.
што су објединиле све Македонце, и
не само Македонце, у Јабуци. Ово је
један од примера, на нивоу региона,
како треба радити. Искористићу прилику да захвалим на подршци и по-

моћи Граду Панчеву, а свима вама желим да још много година будете уједињени у овом простору.
Павлов је истакао да Град Панчево
учествује у неговању и заштити културне баштине, језика, обичаја и традиције националних заједница.
– Македонска заједница у Панчеву, као и у Републици Србији, негована је и очувана, што и на овај начин
показујемо. Ово је доказ сарадње, поштовања и уважавања између македонске заједнице у Србији и локалне
самоуправе, јер заједнички радимо с
циљем друштвеног развоја и културног и економског бољитка свих грађана који живе на територији града
Панчева и посебно у овом случају македонске националне мањине.
Сви присутни су изнели очекивање
да ће се кроз рад Регионалне канцеларије побољшати квалитет живота
грађана у Јабуци.
С. Т.
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Петак, 10. мај 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

ОДРЖАН САЈАМ ЗАПОШЉАВАЊА

НОВЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ

НЕМА ПОСЛА ЗА КУПЉЕНЕ ДИПЛОМЕ

Завод „Панчевац”
први у свему

Кинези и ZF највише
траже радну снагу

Отвара се и „Јужни ток”, чија
ће централа бити у Ковину, у
Опову се покреће једна дрвна
индустрија, у Алибунару се проширује производња, тако да се
у јужном Банату ситуација поправља – рекао је Лукач.

Без заната, ништа
од плата
Појединци из велике групе од
око 8.200 незапослених, колико их тренутно има у Панчеву,
имали су прилику да у среду, 8.
маја, окушају срећу и пронађу
посао на Сајму запошљавања,
који су на Корзоу организовали панчевачка филијала Националне службе за запошљавање
(НСЗ) и Град Панчево.
Понуда је заиста била разнолика, будући да је четрдесет
послодаваца огласило чак 438
радних места.

Велика потражња
Тражила се радна снага најразличитијих профила и степена образовања: спремачице, помоћни и грађевински радници, продавци, магационери,
бравари, кувари, ауто-механичари, економисти, правници,
физиотерапеути, пројектанти,
дипломирани инжењери, доктори стоматологије, архитекте, војници по уговору и разни
други. Потребу за највећим бројем радника, њих 80, огласила
је кинеска фирма „Велика јабука 555”, а како смо сазнали,
Кинези траже раднике за рад
на изградњи термоелектране
код Ра фи не ри је. Не мач ка

Има наде

Коме ли ће се осмехнути срећа?
фирма ZF огласила је потребу
за 50 радника у производњи, а
Војска Србије за исто толико
војника по уговору.
Као и сваке године, на Сајму запошљавања владала је велика гужва, а Ђорђе Лукач, директор филијале НСЗ у Панчеву, каже да ефекти тог скупа, који се прате шест месеци
након његовог одржавања, показују да се проценат запошљавања овим путем креће између 25 и 30 одсто.
– Од прошлог сајма до данас
око 800 људи је запослено, али
се упоредо и око 1.000 особа
нашло на евиденцији НСЗ, јер
је у септембру прошле године

престала да ради „Азотара”. Сада у граду има око 8.200 незапослених, а на територији јужног Баната 15.400 и тај број
се из године у годину смањује.
Захваљујући отварању нових
фабрика, очекујемо да ће до
краја ове године стопа незапослености пасти испод 10 одсто.
Компанија ZF ове недеље врши селекцију првих група радника, а рачуна се да ће се до
краја децембра тамо запослити око 400-500 људи, а касније
још толико. Такође, очекује се
да ће у последњем кварталу
2020. године око 400-500 људи
почети да ради у термоелектрани–топлани у Рафинерији.

Он је напоменуо и то да НСЗ
сарађује и са средњим школама и да се заједнички раде на
томе да се у први план истакну она занимања за којима реално има потребе.
– Данас се највише траже занатска занимања. Притом не
мислим само на класичне занате, за које је довољна трогодишња школа, већ и на оне за
које вам треба факултет – информатичке технологије, ветеринарство и слично. Нема места за оне с купљеним дипломама, послодавци једноставно
не желе да плаћају раднике који немају реално, употребљиво
знање – нагласио је Лукач.
Према речима Сузане Јовановић, чланице Градског већа
задужене за рад, запошљавање
и социјалну политику, која је
заједно са Ђорђем Лукачем присуствовала свечаном отварању
сајма, град је за реализацију
програма и мера активне политике запошљавања ове године
издвојио преко 54 милиона динара, што је за 22 милиона више него лани.
Д. Кожан

ОБЕЛЕЖАВАЊЕ НЕДЕЉЕ ЦРВЕНОГ КРСТА ОД 8. ДО 15. МАЈА

И вежба може да спасе живот
Поводом Светског дана Црвеног крста, 8. маја, и Недеље Црвеног крста, која траје од 8. до
15. маја, панчевачки огранак те
организације осмислио је низ
акција, од којих су неке већ реализоване, а остале су испланиране за предстојеће дане.
У среду, 8. маја, на Корзоу и
у Градском парку промовисани су сви програми Црвеног
крста: прва помоћ, приказ повреда и стања, програм борбе
против трговине људима и добровољно давалаштво крви. У
четвртак, 9. маја, Црвени крст
је донирао униформе Служби
хитне медицинске помоћи.
Акценат обележавања Недеље Цр ве ног кр ста би ће ове

године стављен на информисање грађана о огромној улози
волонтирања, као најсмисленијег начина искоришћавања
слободног времена. Тако ће у
суботу, 11. маја, од 17 до 19
сати, у просторијама Црвеног
крста о значају волонтеризма
говорити волонтери Црвеног
крста и представници Удружења за помоћ МНРО. Дечји сајам превенције трговине људима биће одржан у уторак и среду, 14. и 15. маја, од 9 до 12
сати.
Градска акција добровољног
давања крви биће уприличена
у уобичајено време – у среду,
15. маја, од 9 до 12 сати, у Црвеном крсту.
Д. К.

РПЦ ОБЕЛЕЖИЛА
ВЕЛИКИ ПРАЗНИК

РАГБИ У СТАРЧЕВУ

Нови иконостас на
Источни петак

Поводом великог хришћанског
празника који се назива Источни петак Румунска православна црква у Панчеву приредила
је освештавање новог иконостаса и олтара. Том чину је у петак, 3. маја, у простору те верске заједнице у Његошевој улици, поред других свештеника
из околине, присуствовао и владика РПЦ Силуан.
Председник локалног црквеног одбора Трифу Дамјан истакао је да је иконостас стигао
из Темишвара, а да је његово
постављање финансијски помогао Град Панчево.
Ј. Ф.

Србија против Словеније
У суботу, 11. маја, на стадиону ФК-а „Борац” у Старчеву биће одиграна рагби утакмица између Србије и Словеније у оквиру квалификација за Rugby Europe International Championship.
Словенија важи за главног фаворита у групи, али
уз велику подршку с трибина Србија може остварити
добар резултат.
Меч је заказан за 14 сати,
а предигра ове утакмице биће завршни турнир Купа Србије у конкуренцији пионира и петлића, који почиње у
11 сати.
А. Ж.

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

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

СВАКЕ СУБОТЕ
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕД
КАРДИОЛОГА И ЕКГ

Цена: 3.000 дин
УЛТРАЗВУК СРЦА

Цена: 4.000 дин
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕД КАРДИОЛОГА
+ УЛТРАЗВУК СРЦА

Цена: 7.000 дин
Прегледе обавља

dr sc. med.
Слободан Томић
(Институт „Дедиње”)
Заказивање

радним данима 7–14

Телефон: 013/21-90-900

Акција у Градском парку

ПРОЈЕКАТ УДРУЖЕЊА
„ПСИХОГЕНЕЗА”

ПОВОДОМ НЕДЕЉЕ
ЗДРАВЉА УСТА И ЗУБА

Саветовалиште
за труднице

Пошаљите радове
до 13. маја

Следећег четвртка, 16. маја,
почиње да ради бесплатно психолошко саветовалиште намењено трудницама и њиховим
партнерима с циљем што боље
припреме за родитељство.
Покренуто као пилот-пројекат
удружења „Психогенеза”, уз подршку Министарства здравља,
саветовалиште ће радити у
наредна четири месеца.
Према речима Јадранке Грујичић Ђурић, координаторке
пројекта, једном недељно
организоваће се радионице које
ће водити психотерапеут, психијатар и гинеколошко-акушерска сестра. Упоредо ће индивидуалну психолошку подршку
будућим мамама и татама пружати психолог – породични
психотерапеут, и то сваког уторка од 12 сати.
За мај су предвиђене следеће
радионице: 16. маја „Психофизичка припрема за труднице”,
23. маја „Дојење” и 30. маја „Нега новорођенчета у кућним условима”. Све радионице почињу у
16 сати. Број телефона за пријаве и додатне информације је
061/64-72-290.
Д. К.

У периоду од 13. до 19. маја
обележава се 29. недеља здравља уста и зуба. Тим поводом
је Институт за јавно здравље
Србије „Др Милан Јовановић
Батут” расписао ликовни и литерарни конкурс „Орално здравље чувамо од најранијег узраста”, намењен деци у вртићима и ученицима основних школа у Србији.
Циљ конкурса је да се
под стак не
здравствено-васпитни рад с
децом на
тему очувања оралног здравља. Вртићи
и школе могу да доставе по три
најбоља ликовна рада у категорији предшколски узраст и по
три најбоља литерарна и ликовна рада у категорији основаца I–IV и V–VIII разреда Центру за промоцију здравља Завода за јавно здравље Панчево,
Пастерова 2, с назнаком: „За
конкурс 29. недеља здравља уста
и зуба”. Рок за слање је понедељак, 13. мај.
Д. К.

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

Не могу да кажем да је боље што сад морамо да знамо ко
је председник омладине неке странке и ко је портпарол
неке партије која једва прелази цензус, а не знамо можда
све добитнике „Стеријине награде”. Некад је то било
обрнуто. С друге стране, ми живимо у доба експанзије
тог агресивног садржаја. Рецимо, на насловним странама страних новина видиш тему о животу пчела или о
проблему воде. Ми нисмо дошли још до проблема воде.
Не дају нам старлете и председници странака да дођемо
до екологије.
(Писац и новинар Бранко Росић, „Блиц”, 5. мај)
***
Највећи проблем је био и остао што је средњи слој као
претпоставка за сваку суштинску промену друштва пропадао, а без његовог снажног усправљања и динамичког
присуства загарантована је стагнација, па и регресија
друштва. Такозвани елитизам новокомпонованих интелектуалаца делује и хуморно и карикатурално. Многи од
њих су се домогли високостатусних диплома, сумњивих
доктората и важних друштвених положаја. Стога није
необично што и сада нову квазиелиту чини новокомпонована естрада. Непрестана страначка „увезаност” интелектуалних зависника од политике и интелектуална аутономија не иду заједно.
(Професор социологије културе Ратко Божовић, „Дневне новине”, 2. мај)
***
Живимо у времену уцена, цензуре, претњи, у времену у
коме се ћутање купује, а нећутање кажњава. Дакле, у времену искривљења стварности, медијског брлога и сваког
другог понижења грађана који су умртвљени страхом,
дефетизмом или немањем информација. Али: „Ћути, може и горе”. У тренутно личној препирци коју власт води с
лидерима опозиције, они који се најређе помињу су грађани. То су они незадовољни људи који се на телевизији
тематизују само онда када треба рећи колико их је, мало
или много, у зависности од потреба. Само онда кад треба
рећи колико смо глупи, дивљи и насилни, или колико
смо пристојни, разумни и модерни, сви ми, та хомогена
маса о којој се говори с неколико грдних или похвалних
епитета. А наши животи? Они се већ мало кога тичу.
(Глумица Хана Селимовић, „Политика”, 2. мај)
***

Петак, 10. мај 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

ПОСЛАНИЦА ЉУПКА МИХАЈЛОВСКА О ИНЦИДЕНТУ НА ПАРКИНГУ

ЗБРКА ИСПРЕД НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ
„Моја намера је
свакако и да када не
будем више била
посланица, остане бар
то једно обележено
место за неке будуће
посланике са
инвалидитетом”, каже
наша суграђанка
Београдски медији су ових дана извештавали о, у најмању
руку, збрци која се догодила
на паркингу испред Народне
скупштине Републике Србије.
Реч је о паркинг-месту за особе са инвалидитетом.
Како је у првом плану те приче народна посланица из Панчева Љупка Михајловска, контактирали смо с њом да бисмо
добили информације са извора.

Џип где му место није

Проблем – 12. априла
Општепознато је да у центру
главног града нема довољно
паркинг-простора. То се, наравно, односи и на плац испред зграде највишег законодавног тела у држави.
Љупка Михајловска нам је
најпре рекла да нема довољно
места да се паркирају сви народни посланици. Додала је да
је на почетку мандата стално
имала потешкоће у проналажењу паркинг-места.
– То се, посебно, дешавало у
данима када се одржавају пленарне седнице. Често сам ангажовала асистента да ми причува паркинг-простор, али је и
то био велики изазов, јер је он
колегиницама посланицама и
колегама посланицима непрестано и изнова објашњавао за
кога чува место и због чега не
би требало да се ту паркирају.
Како испред Народне скуп-

штине није било обележеног
места за паркирање особа са
инвалидитетом, одлучила сам
да се дописом обратим Секретаријату Народне скупштине
и замолим да се, за моје потребе, означи једно такво место. Захтев је веома брзо усвојен и реализован – прича народна посланица.
То се догодило пре више од
годину дана. Љупка Михајловска подвлачи да се никада до
12. априла ове године није десило да неко од њених колегиница и колега паркира аутомобил баш ту.
– Моја намера је свакако и
да када не будем више била
посланица, остане бар то једно
обележено место за неке будуће посланике са инвалидитетом или за особе са инвалидитетом које долазе да посете Народну скупштину. Међутим, 12.

априла, негде око 13 сати, дошла сам и место је било заузето. Тог дана је паркинг био пун
иако није било заказане седнице, али су посланици владајуће већине планирали да проведу дан у Народној скупштини – присећа се наша суграђанка.

(Не)постојање налепнице
Она је прво погледала да ли
возило има налепницу коју користе сви народни посланици:
на њој стоји редни број под којим је заведен посланик и број
скупштинског сазива.
– Возило је имало скупштинску налепницу, али ме је збунило то што је на њој писало
да је реч о десетом сазиву, а
овај тренутни сазив је једанаести. Помислила сам да је реч о
колеги из претходног сазива
који није информисан. Важно

је да напоменем да возило, за
разлику од мог аутомобила, није имало прописну налепницу
за особе са инвалидитетом која мора да стоји залепљена, већ
се кроз прозор могла назрети
некаква, практично мобилна,
налепница која је стајала изнад командне табле – објашњава Љупка Михајловска.
Она је казала свом асистенту да оде до обезбеђења и да
их замоли да пронађу посланика који је заузео њено место. Додаје:
– Убрзо је дошао посланик
Владо Бабић. Оно што је најинтересантније, јесте да је он
лекар, специјалиста медицине
рада. Ради у Дому здравља „Др
Ђорђе Лазић” у Сомбору. Када
сам га видела, упитала сам га
због чега је стао на моје место,
а он ми је одговорио да има
налепницу. Она јесте један од
обавезних критеријума да се
стане на обележено место, али
далеко важнији критеријум од
тога јесте да особа има тешкоће при кретању, што ја нисам
могла да уочим код колеге.
Љупка Михајловска због права на приватност не жели да
залази у сценарије о начинима
на које је Бабић могао да дође
до налепнице која, понавља,
није била залепљена где треба,
али, како је рекла, „ипак бих
могла да посумњам да дотичном господину налепница служи од ситуације до ситуације”.
Она поентира мишљу да чак
и да је Бабић корисник тог права, „он врло добро зна да је место обележено на моју иницијативу и, у најмању руку, могао је да се обрати Народној
скупштини за истицање још
једног таквог паркинг-места”.
До поменутог посланика нисмо успели да дођемо до закључења овог броја.

КОНАЧАН ИЗГЛЕД ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ

За јавно осветљење – 1,4 милијарде
Набавка добара,
услуга и радова
***
У Србији је 125 медија угашено у потпуној тишини, јер
није имало средстава да плаћа огромне таксе и надокнаде које нам држава намеће, а које, на пример, за „Канал
9” износе око 600.000 динара месечно, плус све остале
таксе које плаћамо као свако друго привредно друштво.
„Канал 9” постоји двадесет година и ја сматрам да немам право да дозволим да се тим економским и осталим
притисцима којима смо изложени угасимо у тишини.
(Власница новосадске телевизије „Канал 9” Маја Павловић, DW, 3. мај)
***
Процењује се да скоро шест милиона људи из овог региона тренутно живи у иностранству, што представља трећину популације западног Балкана. Емиграција, посебно
младих обучених кадрова, озбиљан је проблем за западни Балкан. Миграције су мотивисане разликама у приходима у поређењу са земљама Европе, што је главни циљани регион. Али на миграције утиче и незадовољство
домаћим политичким и економским приликама. Решавање проблема миграција је веома сложено. Није ту реч
само о подизању нивоа прихода, што је тешко питање само по себи, већ и о креирању бољих услова за живот на
локалном и националном нивоу. То подразумева боље
функционисање јавних институција, које треба да служе
људима уместо да компликују њихове животе, пружају
висококвалитетну здравствену заштиту и образовање, али
и правосудног система у коме ће судски процеси бити
фер и неће трајати годинама.
(Председник Европске банке за обнову и развој Сума
Чакрабарти, РТС, 2. мај)
***
Случај паљења куће грочанском новинару Милану Јовановићу једини је у којем је новинар који је нападнут
на тако страшан начин остао жив а да се притом знају
и налогодавци и извршиоци. У таквим околностима би
сваком суду требало да буде лако да брзо донесе пресуду, међутим, сведоци смо тога да првооптужени Драгољуб Симоновић – доскорашњи председник општине
Гроцка – налази начина да избегава суђења и опструише случај.
(Председник НУНС-а Жељко Бодрожић, Н1, 3. мај)

Трипут мењан, откад је донет
7. фебруара, план јавних набавки Града Панчева за 2019.
годину добио је недавно коначан изглед. Према проценама
надлежних градских служби,
укупна вредност набавки износи 1.894.736.529 динара, без
ПДВ-а.
За набавку добара издвојено
је 213,5 милиона динара. Постоји двадесетак ставки, а највредније међу њима су, у отвореним поступцима, куповина
струје за јавно осветљење, која
је „тешка” 183,3 милиона динара, и набавка рачунарске
опреме, чија је вредност 4,1
милион динара. Остатак се може свести у рубрику „јавне набавке мале вредности”.
Када је о услугама реч, Град
Панчево ће током ове године
потрошити скоро 1,5 милијарди динара. Највећи део тог новца – 1,4 милијарде – отићи ће,
такође у отвореном поступку,

Пао договор после три измене плана
на, како је формулисано, „избор приватног партнера и доделу јавног уговора о јавноприватном партнерству за вршење услуга реконструкције,
рационализације и одржавања
система јавног осветљења применом мера уштеде енергије

са LED технологијом”. Око 10,4
милиона динара коштаће одржавање хигијене зграде Градске управе.
У плану постоји и колона
градских јавних набавки за „радове”. Требало би да они из
градске касе однесу 196,6 ми-

лиона динара. Изградња потамишког колектора – трећа фаза – процењена је на 148,7 милиона, рехабилитација некатегорисаних атарских путева на
17,5 милиона, а „реконструкција отвореног спортског терена” на 10,2 милиона динара.

ОДРЖАНО ДВАНАЕСТО ОКУПЉАЊЕ ГРАЂАНА

Слободни медији предуслов свих осталих слобода
Најмање присутних
досад
Након једнонедељне ускршње
паузе у петак, 3. маја, одржано
је дванаесто окупљање грађана под називом „1 од 5 милиона Панчево”. Упадљиво је било да се испред Културног центра окупило најмање Панчевки и Панчеваца досад, тек стотинак. Такође, ни протестне
шетње на крају није било.

Говорници су били Хана Богдановић и Марко Драгославић, из гру пе ор га ни за то ра
протеста, као и Драгослав Шумарац, професор београдског
Грађевинског факултета. С обзиром на то да се скуп одржавао на Међународни дан слободе медија, сви они су највише времена посветили тој теми од великог значаја. Подвучено је да су у сваком демократском друштву слободни

медији предуслов свих осталих слобода, а да је данас у
Србији све то веома ограниченог домета.
Уз то, грађани су позвани да
буду упорни, јер без јасних акција до промена у Србији неће
доћи. Према говорницима, за
лоше стање у држави одговорни су бројни републички функционери, али и локални. Поново су поменути „рачуни за
храну и пиће, које грађани не

треба да плаћају, већ они који
су их направили”.
Одмах пошто су говорници
завршили своја обраћања, скуп
је окончан.

Страну припремио

Синиша
Трајковић
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Петак, 10. мај 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

ДА ЛИ СУ ЂАЧКЕ ЕКСКУРЗИЈЕ ЛЕГАЛИЗОВАНЕ ПЉАЧКЕ РОДИТЕЉА

ПОДРШКА ШКОЛАМА

ПЛАЋА СЕ У ЦРКВИ, НА МОСТУ И НА ЋУПРИЈИ

Нови циклус
финансирања

До Ваљева као до
Будимпеште
Провод за ђаке у
Народној скупштини
Да ли се наставници
богате на излетима
Хиљаду динара плаћали су панчевачки ђаци за једнодневни излет до Београда, где су обилазили Народну скупштину и Народну банку Србије! Будући да се улазнице за ове институције не плаћају, цена овог
аранжмана може се сматрати
папреном!
Али има и скупље: за основце
из једне наше школе организован је једнодневни излет до Ваљева, по цени (права ситница!)
од 3.170 динара! За те паре добиће ручак и видеће споменик
Десанки Максимовић, манастир
Лелић, чувен по Николају Велимировићу, и заталасану Шумадију – кроз прозор аутобуса.
Не улазећи сада у корист од
посете Народној скупштини или
Лелићу (манастир установљен
1996. године!), судимо да су наведени примери и многи слични – примери отимање пара! Поређења ради, једнодневни излет
до Темишвара кошта 1.500 динара. А три дана у Будимпешти
– као два излета до Ваљева!
Школе у годишњем плану имају један једнодневни излет, у јесе њем или про лећ ном де лу
школске године, а све остало је
ствар слободне воље школа и туристичких агенција, које, је ли,
раде да зараде. Али савет родитеља
мора да да сагласност на све појединости пута како би се он организовао.
Ово, између осталог, значи и пристанак на цену понуђену на тендеру који
расписује школа. Некако испада да

су у саветима увек представници оног
дела родитеља који излете и екскурзије сматрају врло важним за образовање њихове деце – и који за то могу
да плате сваку цену. На другој страни
су они родитељи који једва састављају крај с крајем, али не желе да им се
деца издвајају од вршњака... Њихова
љутња због понуда агенција је разумљива.

Ко све узима новац
– Постоји читав ланац услуга и сви у
том ланцу морају да буду плаћени –
објашњавао је својевремено Алексан-

дар Сеничић, директор ЈУТА, структуру трошкова вишедневних ђачких
експедиција. – Лекар мора да буде
присутан све време. Ретко који објекат има свог лекара, па он мора да се
плати, а цена је од 50 до 100 евра

дневно. Обавезан је пратилац групе у
аутобусу, који кошта 20 евра, као и
рекреатор, коме се даје 20 или 30
евра дневно. Ту је и превоз, а цена зависи од дестинације и дневнице за
наставнике. Они, као и рекреатори и
пратиоци плаћају се по уговору о повременим и привременим пословима, где је порез чак 57 одсто. Најмању зараду имају туристичке агенције,
не више од седам одсто – каже он,
додајући да би укупна цена била нижа кад би се држава одрекла овог пореза. Или кад би субвенционисала
екскурзије до домаћих дестинација,

уместо да деца путују у шопинге по
иностранству.
Школе у цену зарачунавају и гратис места за децу из социјално угрожених категорија (обично једно на
десет плаћених), али тешко је отети

се утиску да је оваква солидарност
заправо једина ставка за коју не треба жалити паре.
Јер постоји сива зона између слике
коју дају рачунице агенција и директора школа и стања на одредишту.
Собе, било трокреветне, било седмокреветне, могу бити и овакве и онакве, оброк такође... а ћар и до педесет
одсто!

Повика на наставнике
Највише боду очи дневнице наставника. Оне се, сазнајемо у једној панчевачкој школи, за једнодневне излете крећу од 200 до 1.000 динара по ђаку, а прецизирају се у
договору између школе и агенције. Кад су вишедневна путовања у питању, попут матурских екскурзија у иностранство, њих одређује савет родитеља, у висини од 25 до 35 евра
по ученику.
– Некоме ово изгледа „велика пара”. Али не може се једнако платити дневница када је
наставник са ђацима осам сати и када је с њима 24 сата. Он
о деци, која су на путу још немирнија и склонија испадима,
брине од момента када уђу у
аутобус до момента када се
врате кући – каже једна средњошколска професорка с дугогодишњим искуством.
Како год било, ниједна екскурзија није отказана због недостатка професора неопходних за пратњу. И за места лекара, аниматора (шта год да
раде) и водича (колико год да
су стручни) увек има довољно
заинтересованих! Буде и ђака... а на крају се нађе и пара.
„Да му се вршњаци не ругају...”
Једино се нико не сети да пита ону
агенцију и школу да ли ће ђаци за паре које су им тражене до Ваљева –
ићи преко Темишвара...
Р. Т.

ПОСЛОВНИ ИЗВЕШТАЈ НАФТНЕ ИНДУСТРИЈЕ СРБИЈЕ

Инвестиције су приоритет и у наредном периоду
Највише новца уложено
у модернизацију
Рафинерије у Панчеву
НИС се враћа пројекту
„Ветропарк Пландиште”
НИС је прошле недеље објавио консолидоване резултате пословања за први
квартал 2019. године, урађене у складу с међународним стандардима финансијског извештавања. Према овом
извештају, НИС је у првом кварталу
2019. године наставио реализацију стратешких пројеката на којима ће се заснивати даљи развој компаније.
Укупан обим инвестиција износи
8,3 милијарде динара, што је шест
одсто више него у прва три месеца
2018. године. Највише улагања је
остварено у области истраживања и
производње нафте и гаса, док је од
појединачних пројеката приоритет
био наставак инвестиција у дубоку
прераду у Рафинерији нафте Панчево. Поред тога, учињени су конкретни кораци у реализацији још двају
капиталних пројеката – у марту је
почела изградња Термоелектране–топлане (ТЕ-ТО) Панчево, коју НИС реализује у партнерству с „Гаспром енергохолдингом”, и настављено је ангажовање нафтног гиганта на пројекту
„Ветропарк Пландиште”.
Када је реч о финансијској добити,
показатељ EBITDA (добит пре плаћања камата, пореза на добит и амортизације) износи 6,3 милијарде динара,
док је нето зарада НИС-а 158 милиона динара. На остварене финансијске
резултате у првом кварталу утицали
су ниже просечне цене нафте у односу

Страну припремиo

Зоран
Станижан

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице представио је прошле недеље, програм инвестиционих улагања за ову школску годину, у оквиру којих се финансирају (односно
суфинансирају) реконструкција,
адаптација, санација и инвестиционо одржавање објеката образовно-васпитних установа на територији АП Војводине. Ове године
школе су највише тражиле помоћ
за замену столарије, санацију кровне конструкције и замену кровног
покривача, побољшање енергетске
ефикасности објекта, санацију санитарних чворова, реконструкцију електричних инсталација итд.
Потписани су уговори о 48 пројеката: са 44 установе образовања и
четири јединице локалне самоуправе. Одобрена су средства за извођење грађевинских радова на објектима четири предшколске установе,
28 основних школа, 12 средњих школа и четири дома ученика. У складу
с финансијским планом надлежног
секретаријата, из буџета је издвојено око 144 милиона динара.

ПОДРШКА ТИМУ ФИЗИЧАРА

НИС улаже у знање
Компанија НИС је, као и претходних шест година, подржала организацију Српске физичке олимпијаде за ученике средњих школа. На
овогодишњој смотри надметао се
двадесет један млади физичар из
школа из целе Србије. Првих пет
ученика, победника Српске физичке олимпијаде за ученике средњих
школа, пласирало се на Међународну физичку олимпијаду, која ће
ове године бити одржана у Тел Авиву од 7. до 15. јула. НИС ће финансијски подржати учешће српског
тима на такмичењу у Израелу.
Да подсетимо, националне и међународне олимпијаде знања из
природних наука компанија НИС
подржава од 2013. године. У сарадњи са стручним научним друштвима руско-српски нафтни гигант је до сада подржао 34 српске
и међународне олимпијаде знања
из Афизике, математике и хемије.
Уз подршку НИС-а, преко програма „Енергија знања”, српски олимпијци су до сада освојили укупно
77 медаља на међународним олимпијадама из природних наука, од
којих чак 28 на међународним такмичењима из физике.

ЕКОЛОШКИ СКАНДАЛ

(Не)намеран
пропуст Кинеза!?

ПРИЗНАЊЕ
Компанија НИС је добитник овогодишњег националног признања у области безбедности и здравља на раду. Реч је о повељи „28. април” коју додељује Управа за безбедност и здравље на раду Министарства за рад,
запошљавање, борачка и социјална питања. У име НИС-а награду је примио Улрих Пебал, директор Функције за HSE.
Oво национално признање (прво место у категорији компанија с више
од 250 запослених) НИС дели с компанијом „Ер Србија”. Према речима
менаџмента НИС-а, ова вреднa награда је потврда напора компаније да
се омогући висок степен безбедности на раду за све запослене у НИС-у
и пословне партнере.
на прво тромесечје 2018. године, капитални ремонт у Рафинерији нафте
Панчево и већа амортизација. НИС је
по основу јавних прихода уплатио 40
милијарди динара на рачун Републике Србије.
Што се производње тиче, у првом
кварталу 2019. године извађена је

321.000 условних тона нафте и гаса,
док је у НИС-овим постројењима укупно прерађено 599.000 тона нафте и
полупроизвода. Истовремено је остварен промет нафтних деривата од
726.000 тона.
Кирил Тјурдењев, генерални директор НИС-а, поводом објављивања фи-

нансијског извештаја изјавио је да су
капитални пројекти и даљи развој
НИС-а приоритети и у 2019. години
и додао:
– Од посебне важности за нас су
модернизација Рафинерије нафте у
Панчеву и радови на изградњи постројења за дубоку прераду. Такође, у
сарадњи с партнерима настављамо
активности на изградњи термоелектране-топлане у Панчеву и реализацији
пројекта „Ветропарк Пландиште”.
Поред тога, у фокусу НИС-а у наставку године биће повећање оперативне
ефикасности и унапређење финансијских и оперативних резултата на
нивоу целе компаније.
У фокусу НИС групе је унапређење
у области безбедности на раду, па је
тако индикатор повреда са изгубљеним данима (показатељ LTIF) смањен 38 одсто у односу на први квартал претходне године.

Организација „Гринпис Србија”
упутила је захтев званичницима у
Србији да се прекину радови на
изградњи фабрике гума „Шандонг
Линглонг” у Зрењанину све док јавности не буде презентована студија о утицају те фабрике на животну средину. Законом је јасно дефинисано да се пре изградње било
каквог постројења које може имати негативан утицај на заштиту животне средине мора урадити ова
студија. Таква одредница постоји
и у ЕУ законодавству. Због оваквог
пропуста правни тим овог удружења покренуће судске поступке и
тражиће обуставу инвестиције у
Зрењанину. Градска управа Зрењанина и Министарство заштите животне средине потврдили су овом
удружењу да студију не поседују,
док из Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, који је наведен као
надлежан у том случају, одговор у
законском року није стигао.
Кршење одредби европских еколошких директива може довести
до тога да се кинеским гумама из
Србије забрани улазак на тло чланица велике европске породице,
јер ће произвођачи из ЕУ, који поштују строге еколошке прописе,
бити у неповољнијем положају.
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ЗДРАВСТВО
Х И Т НА ПО МО Ћ

Узроци вртоглавице
ним срчаним шумовима, аритмији, променама крвног притиска и пулсу при устајању.
Преглед ушију показаће нам
могућу деформацију или пробијање бубне опне, као и хронично запаљење ува. После
овога прелази се на тестове
који показују функцију свих
трију механизама задужених
за одржавање равнотеже тела.
Они нам омогућују да откријемо разлог вртоглавице и применимо одговарајући третман.
Такозвана доброћудна врПише:
тоглавица најчешће настаје
др Мирослав Тепшић
после претрпљене трауме главе. Специфична је по томе
Вртоглавица је медицински што симптоми обично трају
поремећај који описујемо као мање од једног минута, а наосећај сопственог окретања у стају у лежећем положају, при
простору, заношења, пропа- окретању тела или главе. Ледања и покретања предмета ковима се симптоми умањуоко нас. Пацијенти често вр- ју, а посебним маневром главе и тела који
тоглавицом имепримењује лекар
нују несвестицу
могуће је решии краткотрајне
ти проблем. Кагубитке свести,
да вертиго нате је неопходно
стане после непрецизно описи- Пацијенти често
ке респираторне
вање поремећа- вртоглавицом
ја. Лекару су бит- именују несвестицу инфекције, велика вероватноне информације
ћа је да је дошло
да ли су симп- и краткотрајне
до за па ље ња
томи повремени губитке свести,
осмог можданог
или у континуинерва. Ова вртотету, да ли је по- те је неопходно
главица је прачетак нагао или прецизно
ћена мучнином,
постепен, да ли описивање
траје 24–48 савртоглавица нати, а симптоми
стаје при окре- поремећаја.
се постепено потању главе, у лежећем положају, док паци- влаче уз нестабилност која је
јент седи или устаје. Важни присутна неколико недеља.
Такозвану Менијерову босу подаци о претрпљеној трауми главе, поремећају слуха, лест карактеришу четири
узимању лекова, респиратор- симптома: наглувост која ваној инфекцији, поремећаји- рира у току године, слабије
ма вида, говора и трњењу ли- или јаче бубњање, осећај прица. Требало би знати да дија- тиска у ушима и вртоглавица
бетес, повишен крвни прити- која може да траје сатима. Укосак, срчане и неуролошке бо- лико терапија лековима није
лести и мигрена могу узро- ефикасна, овај проблем се решава оперативно. Мождани
ковати ову врсту проблема.
Дијагностику би требало за- удар и тумори мозга стања су
почети кардиолошким и неу- која највише угрожавају пациролошким прегледом, с посеб- јенте с вртоглавицом, а леченим нагласком на евентуал- ње и прогноза су неизвесни.

КОЗМЕТИЧАРСКО ЋОШЕ

Зашто је ББ глоу
планетарни хит

Пише: Бојана Ћорлука,
козметичар
ББ глоу је за кратко време
постао најтраженији третман
лица у целом свету. Одликују
га резултати који су одмах
видљиви, као и безболан и
пријатан начин рада.
У извођењу третмана први
корак подразумева припрему
коже и процес ексфолијације, а која ће се врста пилинга
користити, зависи од типа и
стања коже. Након тога следи
унос мезотерапијског коктела, који се бира на основу потреба коже: за подмлађивање,
хидратацију, акне, избељивање…. Мезотерапијски коктели

Страну
припремила
Драгана

Кожан

се уносе дермапеном с нанонаставком. Нано-наставак чине микроиглице без врха, обле
као глава чиоде, које стварају
површинске (епидермалне)
перфорације. На тако припремљену кожу следи унос ББ
глоу серума, доступних у неколико нијанси, који се током третмана прилагођавају
боји коже, те је могуће радити сенчење и контурисање лица. ББ глоу серум се састоји
од комплекса висококонцентрованих активних састојака
биљног порекла и пигмената,
који се такође уносе дермапе ном. На кра ју трет ма на
спроводи се процес умиривања коже маскама на бази хијалурона или колагена. Након
третмана не треба се умивати
бар дванаест сати.Број третмана зависи од типа коже.
Обично је након првог потребно поновити процес за 10–14
дана. Ако се ураде четири третмана, трајност је и до шест
месеци.
Резултати видљиви након
третмана су: смањење пигментација, флека, светлија и
сјајнија кожа, уједначен тен,
смањење ситних линија и бора, као и мања видљивост проширених пора. ББ глоу је намењен свим типовима коже,
као и свим старосним добима. Због чињенице да је безбедан и да су резултати одмах видљиви, котира се високо у свету козметике.

Петак, 10. мај 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

ПИТАЛИ СМО СТРУЧЊАКА

ИМА ЛИ СЕКСА ПОСЛЕ ШЕЗДЕСЕТЕ
Губитак полне моћи
је неминован, али га
можемо одложити
Почните на време са
здравим навикама
Према недавном истраживању,
54 одсто парова старијих од
шездесет година има срећан
љубавни живот, а 25 одсто њих
тврди да и даље има редован
секс. Будите искрени, јесте ли
то очекивали?
Живот до шездесете је заправо само низ одговорности
које се смењују: школа, посао,
деца, дечја школа, дечји посао, унуци... Онда, са одласком у пензију, долази (барем
се свако од нас нада да је тако) дуго очекивани тренутак
када се коцкице сложе и када, уз уздах олакшања, можемо да се препустимо уживању
у чињеници да напокон имамо сасвим довољно времена
за себе.

У старијем добу има мање страсти, али више љубави

У поверењу
Ако сте одували шездесет свећица на торти и још увек сте
здрави, а притом поред себе
имате животног сапутника или
сапутницу, прави сте срећник!
Сада вас апсолутно ништа не
спречава да се препустите уживању на све начине.
Наши саговорници, пар који је због помало шкакљиве теме желео да остане анониман,
заједно су цео живот. Упознали су се када је њој било 15, а
њему 22. Данас, више од четири деценије касније, и даље су
нераздвојни. Сматрају да је
секс еликсир живота, али при-

дица старости код оба пола.
Када ће се то догодити, зависи од много фактора, а највише, чини се, од нас самих.
Промене у хормоналном статусу, а последично и у костима, мишићима и другим органима, део су природног процеса старења. Оне долазе постепено, али важно је знати
да их можемо успорити и пролонгирати, чиме ћемо одложити и тренутак потпуног престанка полног живота – објашњава Тасић.
Поред генетских фактора,
тврди овај лекар, на то када ће

Др Небојша Тасић:
„Уредан и здрав
живот са што мање
токсина и непотребних
стресова највише ће
допринети одржању
здраве и дуге полне
активности”.
знају да на том плану није све
као некада.
– У младости је тога било и
по неколико пута дневно, а сад
је то доста ређе. Међу нама
можда има мање страсти, али
је зато више љубави и више
нежности. До сада нам, срећом, није требала помоћ медицине, а промениле су се само две ствари: не могу више
баш све позе да дођу у обзир и
интензитет оргазама је мало
слабији. С друге стране, деца
су већ одрасла и имају своје
породице, па проводимо више времена насамо, што нам
помаже да се коначно опустимо и уживамо без гледања на
сат – каже наш саговорник, а
његова супруга додаје да, по
њеном искуству, није тачно да
се у менопаузи либидо смањује – напротив.

Добра и лоша вест
Но чињеница је да немају сви
парови баш толико среће. То,
на основу искуства у лекарској
пракси, потврђује и др Небојша Тасић, уролог у Општој болници Панчево и у Заводу
„Панчевац”.
– Захваљујући развоју технологије и медицине, просечан животни век је знатно продужен, па се некадашња старост сада схвата као почетак
„зрелог доба”. Лоша вест је да
ове позитивне промене не прати увек и очувана сексуална
активност. Губитак полне
функције неминовна је после-

наш организам остарити, утиче и наше окружење, односно
социјална, политичка и економска ситуација.
– Ипак, о томе колико ћемо
брзо остарити, у највећој мери
„одлучујемо” ми сами својим
понашањем: бројним лошим
навикама и употребом разних
токсина вршимо најпогубнији
могући утицај на полну функцију. Дуван и алкохол, који се
у младости често повезују с „добрим” сексом, заправо су најзаслужнији за брже старење,
као и за скраћивање периода
уредне полне активности – истиче наш саговорник.

Опрезно с лековима
Лекари се слажу да је, кад полна функција једном буде угрожена, могуће потражити решење у различитим медицинским
средствима.
– У употреби су најразличитији препарати који делују
специфично на саму полну
функцију, отклањајући последицу, а не бавећи се узроцима. Ипак, треба имати у виду
да лечење стања и болести које долазе с годинама може
врло повољно да утиче на очување полне активности. Опште и системске болести, као
што је, на пример, дијабетес,
угрожавају полну активност и
превремено је прекидају. Зато је веома важно уочити
оваква обољења на време и
узимати адекватну терапију –
каже доктор Тасић.

Ако код пацијента нема придружених болести, лечење је
знатно једноставније и безбедније. Судећи по искуствима из
ординације уролога, најпопуларнији су они лекови који се
узимају перорално, то јест који

не започиње сам. Наиме, неки
лекови могу имати опасне, па
чак и фаталне последице. Познато је, рецимо, да поједини
препарати понекад имају нежељено дејство на кардиоваскуларни систем, па лечењем

ЉУБАВ ЈАЧА ОД „ВИЈАГРЕ”
Доктор Тасић памти једног пацијента из времена када је још
био млад уролог, пре више од две деценије. Декица од осамдесет и кусур година, након операције простате упорно је
тражио да остане насамо с доктором.
Када се то напокон десило, са снебивањем је питао:
„Докторе, кад ћу ја поново моћи... знате... оно мало с
бабом?”
„Па није ваљда да још можеш, деко? У чему је твоја тајна?”, питао је доктор шаљиво.
Дека је мудро одговорио:
„Нема ту неке тајне, докторе, најважније је да ју волеееш,
а кад ју волеш, ондак ти је лако!”
се пију, без обзира на то да ли
су у питању природна средства
или новији синтетички лекови.
– Основни услов је да препарати буду безбедни, да немају нежељена дејства на дрyге
системе и да их не узимате на
своју руку. Долазе у обзир и
лекови који се убризгавају у
организам, а постоје и различите направе за постизање
ерекције. Најбоље би ипак било да одлуку о врсти помоћи
предложи лекар и да пацијент
узимање медикамената никако

једног стања можемо угрозити
и сам живот пацијента. Ово,
наравно, није тако честа појава, али пацијенти морају бити
свесни опасности, чак и када
је она минимална – наглашава уролог.
Овај познати лекар поручује
да ће и код мушкараца и код
жена уредан и здрав живот, са
што мање токсина и непотребних стресова, највише допринети продужењу функционисања свих система у организму, а
самим тим и одржању здраве и
дуге полне активности.

ЗЕЛЕНА АПОТЕКА

Тибетански чај
за дуговечност
Овај чај користи се као заштита од стреса и средство које продужава животни век.
Састојци: два литра воде, пет грама наренданог ђумбира, две
кашике сока од лимуна, две кашике меда, по прстохват љуте папричице и аниса.
Припрема: Угрејте два литра воде и пустите да кључа пет минута, а затим охладите. У хладну воду додајте све састојке и добро
промешајте.
Дозирање: чај пијте у гутљајима током целог дана или, још боље, по једну шољу пре сваког оброка.
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ТЕМА БРОЈА

Петак, 10. мај 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

ПРАЗНИЦИ У СРБИЈИ

НЕРАДНО ЗА НЕРАДНИКЕ
Статистика сврстава
Србију међу земље
које имају „ни много
ни мало” празника
у току године. Али
неки од нас имају
начин и да преваре
статистику...
Етнолози тумаче да су празници израз исконске потребе људи да некако поделе време („од
Ђурђевдана до Митровдана”),
а доцније су државе схватиле
да су ови дани погодни за означавање националног идентитета заснованог на традицији
и историји.
По принципу „кажи ми шта
славиш, а ћу ти рећи какав си”,
у социјализму се није радило
на дан када је укинута краљевина (29. новембар), па на дане партизанских устанака (4.
и 7. јул), да би после 2000. године за празнике била проглашена нека црквена „црвена слова” и датуми из раније историје (по че так Пр вог срп ског
устанка)...
Овај прелаз, међутим, није
протекао сасвим глатко – десило нам се, на пример, да смо
са осталим „партизанским празницима” избрисали и 20. октобар, Дан ослобођења Београда, до којег Руси, због свог
учешћа у тим ратним операцијама, много држе, па смо
морали да га славимо опет.
Али тада смо на параду извели војнике у униформама из
Првог светског рата!
Празници, међутим, поред
симболичке, имају и једну другу, рекло би се важнију функцију – то су дани одмора!
Само за мало пара се много
ради, писао је својевремено Душко Радовић, не слутећи да ће

И УСТАВ И ЗАСТАВА
Грађани Србије 15. и 16. фебруара обележавају Дан државности, у знак сећања на почетак Првог српског устанка, али
и на доношење првог Устава Србије. Историчари данас оцењују да је тим уставом Србија постала демократскија земља
од Француске, Аустрије и Русије, и да је у том периоду највише личила на Америку!
Устав је, међутим, био на снази само две недеље, односно до почетка марта, када је привремено, а 11. априла
1835. године коначно укинут. Његове одредбе нису одговарале ни Турској, ни Русији, ни Аустрији, али ни самом кнезу Милошу Обреновићу, коме се није допадало
ограничавање власти.
Србија је тада добила и заставу. Милош је предлагао да
то буде бело-плаво-црвена тробојка, јер је таква била и руска застава, али је руски конзул то доживео као увреду. Милош му је онда даровао пехар украшен дијамантима, али ни
то није помогло.
„Окрени је, бре, наопачке”, рекао је српски кнез на крају
изнервирано и тако је застава Србије постала црвено-плаво-бела тробојка.

ова његова досетка бити актуелна и после четрдесет година.
Ускршњи и првомајски празнични дани су минули и ко је
имао среће да се запосли у јавним слу жба ма и др жав ним
установама, наодмарао се. Радили су само запослени у приватном сектору: жене у киосцима брзе хране, касирке, чистачи, пекари...
Упркос увреженом мишљењу да су „Срби нерадници” и
да се у Србији много празнује,
статистика је на нашој страни:
у поређењу с неким европским
земљама, ми смо прави мрави-вреднице.
Ми, наиме, имамо тринаест
нерадних дана у години, а од
нас више празнују чак и Јапанци – два дана више! Међу
рекордерима су Индија и Колумбија, са по 18!

У Аустрији запосленима следује 13 дана празника, а испод нас су на овој скали запослени у Грчкој са 12, Француској и Шведској са по 11 дана празника, па Мађари, Норвежани и Британци са осам, а
на зачељу су Мексиканци са
свега седам празничних дана.
Што се комшија тиче, Словенци и Хрвати празнују по 14
дана годишње, а Румуни и Бугари по 11.
Али економисти кажу да је
Србија посебна по „спајању”
нерадних дана – кад год да у
седмици падне празник, ми га
„налепимо” или на претходни
или на наредни викенд и тако
добијемо пет дана одмора. Ово
свакако утиче на продуктивност, а ништа мање негативне
последице немају ни они дани пра знич не еу фо ри је и

општег опуштања уочи таквог
одмора.
Сетите се само како изгледа
прва половина јануара и покушајте да на прсте једне руке
набројите ко ради између Нове године и Божића, и даље –
све до српске Нове године, која

ДАН ДЕЈТОНА
КАО ПРАЗНИK
Запослени у Црној Гори
због државних и верских
празника не раде тринаест
дана и још православци
имају један дан за православну славу.
У Републици Српској
празнује се тринаест дана,
а државни празници, поред
класичних (Нова година,
Први мај, Дан републике...), јесу и српска Нова година, Дан победе над
фашизмом и Дан успостављања Општег оквирног
споразума за мир у БиХ,
односно празник Дејтон.
Осим тога, запослени имају
право на два нерадна дана
за своје верске празнике.
У Федерацији БиХ празнује се дванаест дана, а запослени имају право на два
плаћена и два неплаћена
дана „за верске потребе”.
није званични празник, али се,
наравно, слави!
Исто је тако било и минулих
дана, а посебно добро су прошли они срећници који су „узели слободан дан” или боловање, или су имали могућност да
„одраде” петак, 3. мај...
Наравно, све ово не важи за
оне који раде за мале паре...

ТРИНАЕСТ ДАНА РАДОВАЊА
У Србији се нерадно празнују следећи државни празници:
l Нова година – 1. и 2. јануар;
l Сретење – Дан државности Србије – 15. и 16. фебруар;
l Празник рада – 1. и 2. мај;
l Дан примирја у Првом светском рату – 11. новембар.
Нерадно се славе и верски празници:
l Први дан Божића – 7. јануар;
l васкршњи празници – почев од Великог петка закључно с другим даном Васкрса (четири дана).
Поред ових дванаест празничних дана, запослени православци имају право да не раде на први дан крсне славе, а
католици и припадници других хришћанских верских заједница – на први дан Божића и у дане ускршњих празника
почев од Великог петка закључно с другим даном Ускрса,
према њиховом календару. Припадници Исламске заједнице не раде на први дан Рамазанског бајрама и први дан
Курбан-бајрама, а припадници Јеврејске заједнице – на први дан Јом кипура.
Ови верници, међутим, не раде ни у дане православног
Божића и Ускрса (који се прослављају свуда у Србији, па се
накупи и шеснаест нерадних дана).

Празници, али
не за свакога
И у нашем граду, као и у целој земљи, поред државних
установа и предузећа, и многе
приватне фирме искористиле
су близину Ускрса и Првог маја и својим запосленима обезбедиле дужи низ слободних
дана.
То се, углавном, није односило на трговинске радње, од
којих су неке биле отворене и
ударних празничних дана, па
чак и најважније хришћанске
недеље. У ту групу не спадају
велики маркети, јер су, примера ради, и „Макси”, „Аман”
или ДИС били затворени на
сам Ускрс (али су већ 1. маја
радили, додуше по скраћеном
режиму).
С друге стране, било је мањих продавница које су нуди-

ле своју робу и тада, иако махом до поднева.
Власници таквих радњи нису били вољни за разговор, али
у једној од њих су нам запослене, не желећи да открију идентитет због бојазни да не остану
без посла, признале да за рад
на празнике немају никакву стимулацију, већ да им се то рачуна у редовно радно време.
Претходних дана су непрекидно биле отворене и трафике, које и иначе функционишу
по систему „нон-стоп 24 часа”,
попут, рецимо, киоска „Рафаело” у Старчеву. Један од његових власника навео је да годинама тако послују и да радницима за то следује појачана
дневница.
Ј. Ф.

КАКО СУ СРБИ
ДОБИЛИ СВОЈУ НОВУ ГОДИНУ
Нова година уврштена је 1850. у државне празнике Србије
указом кнеза Александра Карађорђевића.
Када је у Краљевини СХС 1919. године усвојен грегоријански календар, Српска православна црква је остала при
старом рачунању времена. Срби у први мах нису славили
13. јануар. Међутим, врло брзо почела су у новој држави трвења између Срба и Хрвата. Тако је Трговинско-обртничка
комора из Загреба тражила 1923. године од Министарства
социјалне политике да укине слављење верских празни-

ка по старом календару, српске празнике, дакле, јер
наводно то ствара губитке у пословању. Срби су то доживели као атак на национална права, па је од 1924. почело
бурно и демонстративно слављење „православне Нове
године”.
У комунизму је првих година свако обележавање 13. јануара било кажњиво. У Архиву Југославије постоје документи који стриктно наређују да се „новогодишњи поклони
повлаче из продаје у време верских празника”. Каснијих година стега власти је попустила, па се на „православну Нову” увелико певало „Ко то каже, ко то лаже...”, и пуцало.
Као и данас.

ДАН ПРИМИРЈА
И УЗАЛУДНИХ СМРТИ
Србија од 2012. године обележава 11. новембар као Дан
примирја у Првом светском рату у спомен на све невино пострадале у раздобљу између 1914. и 1918. године.
На основу споразума потписаног између сила победница
и Немачке, требало је да мир наступи у 11 сати 11. новембра (једанаестог месеца у години). У року од неколико минута ова вест је обишла свет и сви су почели да чекају час
када ће бити окончан „рат над ратовима”. Али погибије нису престале...
На дан мира амерички генерал Вилијам
Рајт наредио је својим војницима да заузму купатила у оближњем граду како
би окупани дочекали победу. У тој бици, неколико сати уочи престанка рата, погинуло је 65 Американаца.
Истог дана у 10.45 Француз Огустан
Требушон убијен је кад је преносио поруку трупама да ће у 11.30, након
примирја, бити сервирана супа.
А у минут до 11 на југу Француске
амерички војник Хенри Гантер – ваљда у жељи да убије још једног непријатеља – нападао је збуњене немачке
трупе које су већ знале да је примирје ступило на снагу. Нису имали другог избора до да му узврате... Тај случај је званично признат као последња погибија у Првом светском
рату.
Подаци о последњем погинулом српском војнику не
постоје.
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ГРАДСКА
ЕКОЛОШКА КАТАСТРОФА У ТАМИШУ

МИ ПИ Т АМО З А ВАС

Неће бити поновног грејања
„Да ли знате шта је с грејањем у панчевачким становима? Последњих дана због ниских температура време подсећа на јесен, а ми се смрзавамо, нарочито у јутарњим сатима”, пише наша читатељка Милица са Стрелишта.
Поводом њеног питања обратили
смо се Миленку Чучковићу, члану
Градског већа задуженом за саобраћај и стамбено-комуналне послове.
Он је изјавио да поновног грејања неће бити, због техничких разлога.
– Разговарао сам с надлежнима у
„Грејању” и они су ми објаснили да је
снабдевач тог ЈКП-а, компанија „Србијагас”, прешла у летњи режим рада
и да због тога нема шансе да поново
ради као што је радила током зимских месеци. Да би се вратио стари
режим рада, потребно је да дође њихова техничка служба и да да сагласност, а то би потрајало неколико дана – објаснио је Чучковић.
Важећом градском Одлуком о начину снабдевања купаца топлотном
енергијом нису предвиђене ситуације када је спољна температура ниска
и после завршетка грејне сезоне. У

Петак, 10. мај 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

РЕКА ПРЕТВОРЕНА У ЂУБРИШТЕ

члану 11, који се једини дотиче те
проблематике, пише следеће:
„Грејна сезона почиње када је спољна температура 12 степени Целзијусових или мање, на основу извештаја
метеоролошке станице у Панчеву која припада Републичком хидрометеоролошклом заводу Србије. Међутим,
не пре 1. октобра текуће године, а
прекида се или завршава када је спољна температура изнад 12 степени Целзијусових, али не после 30. априла
наредне године”.
Док су у Београду најавили да ће
почети с техничким топлим пробама
система, у преводу – биће топлији радијатори, у већини градова у Србији
топлане ће остати при свом ранијем
ставу да је грејна сезона завршена.
Ако је за утеху Панчевцима, радијатори ће остати хладни – макар и
пингвини да падају – и у Нишу, Новом Саду, Суботици, Новом Пазару...
А топлане ће, поред Београда, радити и у Краљеву, Шапцу, Бору... Па
ако имате рођаке у овим градовим,
пут под ноге.
А у Панчево се вратите кад отопли.

Вода нешто носи

Радијатори остају хладни

У О ЧИ Т Е ПРО БЛ Е М

Ко је надлежан за рушевине?
У старом делу града, на углу улица
Ђуре Јакшића и Николе Ђурковића,
већ годинама се налази кућа у којој
нико не живи и која нема кров, врата
ни прозоре.
Поред тог запуштеног објекта дању
пролазе сви који крену пешице до тамишког кеја и кафеа „Вагон”, а ноћу
је то место идеално за снимање хорор филмова.
Затражили смо разјашњење од Бобана Ђурђева, градског секретара у Секретаријату за инспекцијске послове.
– Основни проблем је у томе што је
недефинисано ко је својински титу-

лар тог места и коме оно припада.
Другим речима, Град Панчево је уписан као власник парцеле и земљишта,
а Република Србија као власник самог објекта. Тај објекат је већ једном
горео, због чега смо наложили Градском правобранилаштву да поводом
тога предузме мере. Међутим, оно се
жалило на то, јер је утврђено да за тај
објекат није надлежан Град Панчево,
већ Градско правобранилаштво у Зрењанину. Због тога би требало да том
органу уручимо решење и да чекамо
да он реагује. Ситуација је правно потпуно нејасна – рекао је Ђурђев.

Због пораста водостаја Тамиша том
реком је ових дана из правца Румуније
ка нашем граду пловила велика количина пластичних флаша, кеса, грања,
угинулих животиња и другог отпада.
Ова еколошка катастрофа почела
је 3. маја, када је отворена брана у
Томашевцу. Као последица тога ниво
Тамиша је порастао, па је због огромних количина ђубрета у реци, било
угрожено чак седамнаест места.
Отпад који је носила ова река, прошао је поред Панчева и наставио ка
Дунаву, а након што је доспео тамо и
загадио и ту реку, опет се вратио у
Румунију. Због ове ванредне ситуације реаговао је Покрајински секретаријат за пољопривреду, шумарство
и водопривреду.
Представници те институције су 4.
маја изашли на терен и на неколико
места су из Тамиша узели узорке воде како би испитали да ли су због загађења Тамиша промењене органолептичке особине воде у тој реци. Поводом овог неочекиваног догађаја у

П ЛА Н И РАНИ РАД О ВИ И И СКЉУЧЕЊ А

Мрак најчешће два сата
У четвртак, 8. маја, од 10 до 12.30,
због планираних радова неће бити
струје у целој улици Проте Васе Живковића. Сутрадан, у интервалу од 10
до 12 сати, без ње ће бити наши суграђани који станују у Улици Лава Толстоја од броја 58 па до броја 66.
На списку за искључење струје 10.
маја налазе се и Војвођански булевар 36–40 и Кикиндска 17–21. Те

Страну припремио

Михајло
Глигорић

улице ће бити без електричне енергије од 8.30 до 10.30. Истог дана (10.
маја) неће бити струје ни на Војвођанском булевару 42–55, и то од 11
до 13 сати.
Искључења струје су предвиђена и
за 13. мај. На списку су улице Милоша
Обилића, Браће Југовић, Косанчић
Ивана и Топлице Милана. Наши суграђани који живе у њима неће имати
електричну енергију од 8.30 до 10.30.
У мраку ће 14. маја бити и становници Владимировца, и то од 8 до 15
сати.
За следећу седмицу нису планирана искључења воде.

Ако „случај Тамиш” није
био довољан повод да
министарство затражи
објашњење од надлежне
румунске институције, не
знамо шта jeсте!
Зачуђујуће је да се поводом загађења Тамиша није огласило Министарство за заштиту животне средине, с обзиром на то да у његовом саставу постоји посебна организациона целина
која се бави чистоћом река и језера.

Осим тога, што је још важније, на
сајту те државне институције може
се прочитати да она „обавља послове
државне управе који се односе на прекогранично загађење ваздуха и воде”.
Ако „случај Тамиш” није био довољан повод да ово министарство реагује и затражи објашњење од надлежне румунске институције, не знамо
шта je joш требало да се догоди да би
биле предузете неке мере.
У „Вечерњим новостима” објављена је изјава градоначелника Панчева
Саше Павлова у вези са загађењем
Тамиша. Он је рекао да ђубре које је
ових дана прошло поред Панчева не
представља опасност за град и становништво.
– Осим тога, Тамишем пролазе пловила, што значи да ни пловни пут у
тој реци није угрожен. Међутим, ђубре које је доспело у њу показало је с
коликим се немаром односимо према нашим рекама и очувању животне
средине – изјавио је Павлов.
М. Глигорић

НАША АНКЕТА
КАКО ПОКАЗУЈЕТЕ ХУМАНОСТ?

СМС поруке као неизоставна опција

Г. ПАВЛОВИЋ

Кућа без закона

појединим медијима је објављена изјава Љиљане Коневски из Покрета горана и центра волонтера Панчево.
Она је рекла да је румунска страна
морала да води рачуна шта пушта у
Тамиш.

Р. ЧЕЛЕБИЋ

Светски дан Црвеног крста обележава се сваке године 8. маја, на дан када је рођен Анри Динан, оснивач једног од најмасовнијих и најстаријих
хуманитарних покрета. Он је био пореклом из богате женевске породице, а након студија посветио се банкарском позиву. Кренувши да склопи посао с Наполеоном III, случајно
се обрео усред битке код града Солферина. Ужасне патње рањеника коју је тамо видео преобразиле су га и
промениле ток његовог живота.
Не само да је истог тренутка променио своје планове и почео да мотивише и организује људе из околних места да пруже помоћ рањенима
који су беспомоћно јечали него је дошао до идеје да све земље на свету
треба да формирају организације које ће служити за помоћ болеснима и
рањенима у сукобима – без обзира на
то којој страни припадају.
Потпуно се предао стварању међународне организације чији би циљ био
ублажавање патње и пружање помоћи
свима којима је то потребно. Запустивши посао због тога, банкротирао
је и завршио у крајњој беди, у једном

Р. КРАМБА

Б. БЕЗБРАДИЦА

сиротињском дому. Ипак, идеја коју
је подарио свету имала је другачију
судбину – покрет Црвеног крста наставио је да се развија и постао прихваћен дословно од целог света.
Питали смо наше суграђане шта је
за њих хуманост и на који начин је
они испољавају.
ГОРДАНА ПАВЛОВИЋ,
технички секретар:
– Када видим некога на улици коме је потребна помоћ или ми закуца
на врата, увек радо помогнем. Ако је
неко гладан, најмање што могу да
урадим, јесте да поделим оно што
имам од хране. Такође, дечје ствари
поклонила сам Црвеном крсту.
РАДОСЛАВА ЧЕЛЕБИЋ,
пензионерка:
– Често стару гардеробу односим у
Црвени крст, а с времена на време
шаљем и СМС поруке када се организују хуманитарне акције.
РАДОВАН КРАМБА, економиста:
– Сматрам да је битно увек бити
коректан према људима. Уколико мо-

Ј. ЂУРИЋ

М. ГАЈИЋ

гу да помогнем, увек то и урадим.
Помогнем често људима које срећем
на улици. Нажалост, нисам никада
могао да дајем крв из здравствених
разлога.
БОГДАН БЕЗБРАДИЦА, студент:
– У свакој ситуацији покушавам да
помогнем колико је то могуће. Дајем
новац онима којима је заиста неопходан.
ЈОВИЦА ЂУРИЋ, пензионер:
– Учествујем у хуманитарним акцијама. Шаљем поруке за прикупљање новца за лечење оболеле деце. Када сам био млађи, давао сам крв, али
сада нисам више у могућности.
МАРИЈА ГАЈИЋ,
грађевински техничар:
– Мој супруг годинама даје крв, а
ја с времена на време однесем старе
ствари, које више нико не носи, у Црвени крст или поклоним некоме коме ће оне користити. Наравно, шаљем и поруке у оквиру хуманитарних акција.
Анкетирала Мирјана Марић

Петак, 10. мај 2019.
pancevac@pancevac-online.rs
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НАШИ СУГРАЂАНИ
ПАНЧЕВЦИ ПРОНАЛАЗАЧИ

ИЗУМИТЕЉИ СВЕГА И СВАЧЕГА КОРИСНОГ
Да ли знате да је прву машину за прање веша, 1889. године, изумео Панчевац Никола Јовановић, књиговођа
у Магистрату? Милиони људи данас
њему дугују што су поштеђени мучног увртања мокрог рубља...
Да ли некада помислите да и данас
можда баш у вашем комшилуку живе
људи који ноћи проводе будни смишљајући мање или више оригиналне
и корисне ствари?

нијумских профила, решавао сам често конструкционе проблеме, па су
моја креативност и мој таленат испливали на површину. На пример,
направио сам механизам за неутралан положај ротирајућих врата. Он
је обезбеђивао да се врата не заустављају како се деси, да остану полуотворена... У суштини, само сам упростио постојећи механизам, а за решење сам употребио точкиће за кон-

Његов сто за испитивање регулационих вентила тренутно је у процесу селекције за најбољу технолошку иновацију Србије. Овај изум
погодан је за обуку ученика у машинским школама и студената
Машинског факултета.
Други изум који је пријавио за такмичење,
јесте вибро плуг. Он
омогућава уштеду од 15
одсто горива, лакши рад
трактора и чува животну средину.
Последњи Ђуричин
изум је машина за сечење заптивача, неопходних у хемијској индустрији и свуда где
има вентила. Ђурица
Стајић има два регистрована патента за уређаје направљене у „Петрохемији”, а планира
и да патентира вибро
плуг.

Летење као сан
Сава Ракиџић (51) није завршио велике школе, али је сигурно рођен као
иноватор. Још као мали гледао је свог
оца занатлију и учио како се праве
ствари потребне људима. Од детињства су га занимали авиони и све до
пензије је покушавао да направи разне летелице. Док је био млад и имао
доста пријатеља које је занимала слична тематика, био је посвећен једрилицама и авионима, али је касније,
услед недостатка пара, одустао од својих снова.
– Први мој проналазак олакшао
ми је живот: низак сам растом и било ми је тешко да преносим џакове
кукуруза, па сам смислио како да
кроз спиралну цев иду директно у
приколицу... То ме је мука натерала. После сам правио самоходне дворедне комбајне. Један који је отишао у Банатско Ново Село и даље

тејнере, две гумене опруге и две металне шипке – прича Петар.
Оригиналнији и компликованији
његов проналазак је класирка по величини за лешнике, тзв. калибратор.
Ова машина затребала му је кад је
посадио лешнике...
– Неопходна је у крцкању лешника. Они морају да изађу кроз тачно
одређен отвор, како би љуска могла
да се разбије а да језгро остане цело.
На интернету постоје нека решења,
али сам је ја направио на свој начин.
Иначе сам радио дуго као програмер
на ЦНЦ машинама и правио програме за машине – прича Петар.
Његова справа функционише савршено, али намерава да још само
дотера њен изглед. Конструисао је и
машину за сечење дрва, на којој тестера може да се замени делом за
млевење грања, љусака од лешника
и ораха, па да се од тога направе
брикети.

Слободан Ћирић (59)
био је запослен у „Петрохемији” као аутоматичар. Када је престао да ради у фабрици, његова стваралачка страна се
пробудила. Он је осмислио нешто
практично и исплативо – ракетну пећ!

Слободан Ћирић
апарата и ауто-лимар. Бављење електроником га је одвело у свет
иновација и проналазака, и до сада
је осмислио три изума: уређај који

ради. Направио сам и један четвороредни самоходни, а такве ниједна
фабрика никада није конструисала
– прича Сава.
Он своје патенте није регистровао
јер није имао новца за то.
Прављење летелица било је скупо
задовољство. Неке делове је куповао,
а неке су му поклањали пријатељи из
иностранства.
– Направио сам два авиона и три
хеликоптера, а један такав модел једносед касније су патентирали Јапанци. Ипак, ниједна летелица није полетела, само сам их провезао по ливадама доловачког атара – прича он.

Пера проналазач
Петар Гава (58) направио је свој прву
справу у трећем разреду основне школе. То је био детектор за хватање радио-таласа. Ни касније није имао од
кога да учи, него је одбачене предмете комбиновао и слагао, и тако су настали замеци неких његових будућих
проналазака.
– Док сам радио у једној фирми
која се бавила производњом алуми-

– Сад планирам да направим усисивач за сакупљање лешника и љуштилицу. Нећу своје изуме да патентирам и да на томе зарађујем, ја само
продужавам век предметима који више никоме не служе и претварам их у
корисне справе – закључује Петар.

Приче за
малишане

И ако каже да то већ постоји, он је
овом изуму додао неке посебне карактеристике како би пећ била економичнија и ефикаснија.
– Ракетне пећи постоје већ седамдесет година и специфичне су по томе
што функционишу као реактори. У
њима настају гасови који могу да доведу до усијања. Ја сам овој пећи додао пепељару и регулацију цуга. Многи је облажу да буде естетски лепша,
али ја то нисам урадио јер се на тај начин губи топлота – прича нам Ћира.
Он се овим проналаском бавио скоро годину дана, било је успона и падова, али се на крају исплатило – до
сада је продао педесетак комада.
Прави и велике и портабл верзије,
а сада размишља како да направи котао за централно грејање који ће радити на истом принципу.

Самоуки електроничар
Дејан Трајковић (38) самоуки је сервисер мобилних телефона и кућних

позива телефон власника кад му обију аутомобил, даљинско гашење украденог аутомобила и „тихи аларм”
који телефонира власнику штићеног
објекта, а провалнике при томе не
узнемирава.
У послу му помаже син Никола, и у
производњи и у осмишљавању проналазака.
– Поносан сам на „тихи аларм”.
Недавно сам га и усавршио, па чак и
ако заборавите да га укључите, можете да га позовете и активирате и с даљине од сто километара – каже Дејан.
Дејан не користи никакву литературу, нити познаје теорију, и каже
да све ради сам из главе. Један од
првих изума био му је оригинални
појачивач за антену по коме се прочуо у Панчеву, а сан му је да реализује оригинални уређај за производњу електричне енергије.
Али о том –потом.
Мирјана Марић

Ова књига
намењена
је деци од
три до пет
година.
Приче су
писане
једноставним језиком, али и
с понеком
занимљивом речју коју ће научити уз вашу
помоћ. Ту су и раскошне илустрације у предивним бојама, а малишани ће бити одушевљени сваким
детаљем који открију…
Два читаоца који до 15. маја, у 12
сати, СМС-ом на број 1201 пошаљу најдуховитији одговор на питање: „Какве приче сте волели да
слушате када сте били мали?”, 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

Доктор за машинске проблеме
Ђурица Стајић (67) завршио је Вишу
машинску школу и читавог живота се
бави смишљањем корисних патената. Радни век је провео у „Утви” и
„Петрохемији”, где је учио и примењивао своје знање и искуство.
– С непуних осамнаест година скраћивањем процеса рада направио сам
прву уштеду у „Утви”. Затим сам конструисао прву машину за полирање односно шлајфовање славина, а такву су
касније патентирали Немци... Направио сам филтер за пречишћавање бензена, који има и атест. Овај изум је подржало Министарство за екологију и
просторно планирање 2010. године,
али је требало да половину средстава
за његову примену обезбеди Град. То
до сада није урађено – рекао је Ђурица.

Два читаоца који до 15. маја, у 12
сати, СМС-ом на број 1201 пошаљу најдуховитији одговор на питање: „Када сте се највише одушевили цвећем као поклоном?”, 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

Дејан Трајковић

Ђурица Стајић

„Бела
хризантема”
Мери Лин Бракт
Јунакиња
„Беле хризантеме”
је шеснаестогодишња Хана
са острва
Чеџу, која
уз своју
мајку учи
да буде хењо. Хењо
су женерониоци
острвског
дела Кореје, хранитељке својих породица, храбре и самосталне, и до те
мере цењене да уживају посебан
статус. Овој групи самосвесних и
слободних жена припада и Хана,
али само до тренутка када ће, у
настојању да заштити млађу сестру, завршити у рукама јапанских војника и бити одведена у
Манџурију, где ради у борделу и
преживљава највеће страхоте.

Ракетно грејање

Сава Ракиџић

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА”
ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

Петар Гава

У прошлом броју смо вас питали у
чему највише волите да спавате.
Књиге из „Вулкана” добиће аутори
следећих порука:
„Највише од свега на свету волим да спавам у загрљају своје ћерке.” 063/7644...
„У мају обично спавам само у
мајици, али овог маја ми ни бунда
није довољна.” 064/5523...
„Лагуна” ће наградити ове одговоре на питање шта је за вас
богатство:
„Веће је богатство живети у малом стану с породицом него у великој кући с таштом.” 064/9694...
„Богатство је све оно што имаш
за бе ле же но у фо то- ал бу му.”
064/1359...
Д. К.
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Тематски програм

Петак, 10. мај 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

СВЕЧАНИ ПРОГРАМ ОТВАРАЊА ФЕСТИВАЛА БУДИ

ОНО ШТО ДЕЦУ ЧИНИ СРЕЋНОМ

Четвртак, 9. мај, 19 сати, Галерија Милорада Бате Михаиловића: представљање романа „Yahoo” Бојана Бабића.
Субота, 11. мај, 19 сати, читаоница Градске библиотеке: предавање Георгија Назарова „Тајне чишћења организма”.
Уторак, 14. мај, 19 сати, читаоница Градске библиотеке: промоција збирке поезије „Сенке на путу” Љиљане Илић Цицуљ.

Дешавања на
три локације

Музика
Четвртак, 9. мај, 18 сати, Музичка школа „Јован Бандур”:
концерт награђених ученика.
Субота, 11. мај, 18 сати, дворана Културног центра: регионална смотра музичко-фолклорног стваралаштва деце из осам
општина јужног Баната.
Субота, 11. мај, 19 сати, Свечана сала Народног музеја: солистички концерт панчевачке виолинисткиње Марте Медан.
Понедељак, 13. мај, 18 сати, дворана Културног центра: свечани концерт поводом обележавања дана Музичке школе „Јован Бандур” Панчево.
Уторак, 14. мај, 18 сати, Музичка школа „Јован Бандур”: концерт професора.
Уторак, 14. мај, 18 сати, дворана Културног центра: градска
смотра музичко-фолклорног стваралаштва одраслих.

Осми Бијенале уметничког дечјег израза у организацији Културног центра Панчева и Удружења грађана БУДИ биће свечано отворен у среду, 15. маја,
и трајаће до 15. јуна. Програм
отварања међународног фестивала БУДИ, посвећеног дечјем
стваралаштву и стваралаштву
за децу, биће одржан на три
локације. Гост-домаћин ове године биће Амбасада Израела,
земље креативне инспирације,
што је инспирисало организаторе манифестације да овогодишња тема фестивала буде:
„Оно што те чини срећним!”

Изложбе

Хипстерски Израел

Четвртак, 9. мај, 19 сати, галерија Градске библиотеке: отварање изложбе акварела Олгице Марковић Хусар.
Уторак, 14. мај, 19 сати, Галерија Милорада Бате Михаиловића: изложба графике и линореза „Четири собе и четири појма” Јасне Гулан Ружић.
Среда, 15. мај, 17 сати, фоаје Културног центра: свечано отварање осмог Бијенала уметничког дечјег израза (БУДИ).

Отварањем изложбе под називом „Медведи – у част пролећу” у среду, 15. маја, у 17 сати,
у фоајеу Културног центра Панчева свечано ће бити обележен почетак фестивала, који
ће се наставити у Галерији савремене уметности, од 18 сати. Најмлађи посетиоци моћи
ће да уживају у неколико изложбених поставки и у лепом
музичко-сценском програму.
Љубитељи дечјег стваралаштва
моћи ће да погледају изложбу
награђених радова са осмог
БУДИ конкурса „Оно што те
чини срећним”, изложбу „Водич кроз хипстерски Израел”

ИЗЛОЖБА ЦРТЕЖА МИЛОВАНА ПАНИЋА

Цртежи у „Блоку”
У престижној београдској галерији „Блок” на Новом Београду у петак, 3. маја, отворена је изложба цртежа панчевачког уметника Милована
Панића.
Представљена су четрдесет три цртежа у техникама
гваш, тем пе ра и акри лик.
Ово је шеснаеста самостална изложба радова Милована Панића, а до сада је учествовао на око сто педесет
жирираних изложби у Србији и иностранству. Члан је
УЛУВ-а и има статус слободног уметника. Живи и ради
у Панчеву.

МОЈ

МОЈ

Марија Хегедиш,
медицинска сестра – васпитач

Мирјана
Марић

Јединствени у Србији

Амбасаде Израела, као и дечју
изложбу „Уметност и душа мира кроз хумор” у оквиру ауторског пројекта Морин Кушнер. Свечани програм у Гале ри ји упот пу ни ће кон церт

дечјег хора „Колибри” и плесна тачка коју ће извести Нигун Атик из Основне школе
„Јован Јовановић Змај”.
Изложбом илустрација Ане
Петровић под називом „Тони

Међународни бијенале уметничког дечјег израза – БУДИ
по кре нут је 2006. го ди не и
представља јединствену манифестацију у Србији и свету. Глав ни ци ље ви су при ближавање уметности и култу ре де ци, пре ва зи ла же ње
баријера старомодних институција, охрабривање креативно сти код нај мла ђих, про моција и развој талената код
деце у различитим областима
креативности, повезивање и
упо знавање де це с дру гим
култу ра ма, као и по др шка
инклузији маргинализованих
група деце.
У складу с тим, Амбасада
Израела нашла се као прави
гост овогодишњег издања када
се има у виду савремено стваралаштво за децу у Израелу,
које је пуно маште, игре и забаве, и где се деца одгајају да
буду самостална и да сама бирају активности, као и да организују време према својим потребама. Израелци верују да је
деци неопходна слобода како
би развила своје вештине, те
су стога фестивал БУДИ и Амбасада Израела одличан тим
за подршку деци да рашире
своја крила и вину се у свет
слободе и маште.

У знаку аустријске књижевности

Облоге од мастила

Страну припремила

Гости и из
иностранства

МАЈСКИ ДАНИ КЊИГЕ 2019.

избор

КЊИГА: „Облоге од мастила” аутора Богдана Стевановића је књига која се бави темама из човекове свакодневице. Састоји се из осамдесет
седам прича, подељених у седам поглавља, а то су: „Љубав”, „Ум”, „Огре бо ти не”,
„Балкан”, „Депеше с Марса”,
„Необјављене приче” и „Породица”. Има доста прича у
којима се можете пронаћи и
које ће вам помоћи да сагледате ствари из неког другог
угла. У књизи се могу наћи и
афоризми. Верујем да ће вас
читање ове књиге опустити.
ФИЛМ „Мајстори илузије” је
амерички трилер из 2013. године. Радња прати групу мађионичара који себе називају
„Четири јахача”. Имају циљ
да изведу „велики трик”, тако што ће за време свог насту па опљач ка ти бан ку у
Француској и новац поделити публици, али у намери да
их спречи, укључује се и специјални агент ФБИ, који жели да их разоткрије и приведе. Они хапсе мађионичаре,

Зец”, која ће бити отворена у
20 сати у кафе-бару „Галерија”, биће заокружен програм
свечаног отварања фестивала
који воли децу и њихову креативност.

али их пуштају касније због
недостатка доказа. Узимање
од богатих и давање сиромашнима подсећа на неку верзију „Робина Худа”. Филм је
динамичан, занимљив и држи пажњу.
МУЗИКА: Избор музике свакако зависи од расположења.
Никада нисам имала одређени правац који сам слушала.
Волим разне жанрове и извођаче. Волим музику која има
добру мелодију. Од страних
извођача увек радо слушам
Џорџa Мајкла и Давида Гету.
Што се домаће сцене тиче,
када бих направила пресек
музике коју сам слушала некада и сада, то би сигурно биле групе „Ван Гог”, „Бајага и
инструктори”, „Рибља чорба”
и „Пилоти”.

Шеснаеста књижевна манифестација „Мајски дани књиге”,
ове године посвећена аустријској књижевности, биће одржана од 27. до 31. маја у организацији Градске библиотеке
Панчево, уз покровитељство
Аустријског културног форума
и Града Панчева. У оквиру овогодишњег издања, под слоганом „Панчевачки књижевни
валцер”, говориће Барбара Марковић, Елена Меснер, Рихард
Шуберт, Јелена Костић Томовић и Мило Ломпар. Пратећи
програм је посвећен деци, а
улаз на све програмске садржаје је бесплатан.
У по не де љак, 27. ма ја, у
19.30, манифестацију ће свечано отворити књижевно вече
Барби Марковић, савремене
књижевнице, а у оквиру ње говориће и професорка Јелена
Костић Томовић.
Друге вечери манифестације, у уторак, 28. маја, од 19.30,
биће одржано књижевно вече
Еле не Ме снер и Ри хар да

Шуберта. Програм треће вечери манифестације, у среду, 29.
маја, од 19.30, биће посвећен
феномену Томаса Бернхарда,
једног од најзначајнијих аустриј ских пи са ца, у окви ру
књижевне трибине „Бернхардови синовци, или шта је данас Бернхард нама, а шта њима?”, о чему ће говорити Барби Марковић, Елена Меснер,
Рихард Шуберт и Јелена Костић Томовић.

Поред разговора посвећених
аустријској књижевности, овогодишња манифестација биће
у знаку стваралаштва уважених српских аутора, те ће током пете вечери манифестације, у четвртак, 30. маја, од
19.30, бити приређен разговор
о књизи „Црњански – биографи ја јед ног осе ћа ња” Ми ла
Ломпара. У програму ће учествовати аутор књиге и књижевник Вуле Журић.

Пратећи програм за децу обогатиће БУДИ (Бијенале уметничког дечјег израза) и представљање квалитетних књига
за најмлађе читаоце. У уторак,
28. маја, од 12 сати, Јасминка
Петровић представиће књигу
„Баштованов сан” у БУДИ павиљону у Народној башти. У
среду, 29. маја, у 12 сати, у
Градској библиотеци Панчево
биће представљена књига „Илустрована биографија чика Јове Змаја” Јелене Допуђ. У четвртак, 30. маја, у 12 сати, у
Градској библиотеци Панчево,
Стефан Тићми и Немања Баћковић представиће књигу „Ја
сам Акико”, за коју је Тићми
добио награду „Политикиног
забавника”. У петак, 31. маја,
од 12 сати, у Градској библиотеци Панчево, Зоран Пеневски
представиће своју књигу „Сара и јануар за две девојчице”,
која је проглашена за најбољи
роман за децу и младе у 2018.
години.
M. M.

У МУЗЕЈУ

ПРИЗНАЊЕ НАШЕМ ГРАДУ

Време
прошло и
садашње

Панчево на
поштанским маркама

У Свечаној сали Народног музеја у уторак, 14. маја, у 19 сати, биће отворена изложба дигиталних реплика Љубе Бечејског под називом „Време прошло, време садашње”.
Бечејски је завршио Гимназију „Урош Предић” у Панчеву, а затим Филмску академију у Букурешту (одсек за камеру). Радио је као сниматељ и
уредник Документарног програма на Телевизији Нови Сад.
Био је сниматељ многих документарних и играних филмова Желимира Жилника. Последње три деценије живи у
Букурешту.

Наш град је
један од седам
који су се нашли на поштанским
маркама
у
сталној серији
под називом
„Градови Србије”, коју је
Министарство
трговине, туризма и телекомуникација уврстило у свој годишњи план пригодних маркица
још 2017. године.
Који ће се град наћи на маркама, одређује Министарство,
према редоследу и списку градова по величини у Србији.
Тако су у 2017. објављене три

марке посвећене Београду, Новом Саду и Ни шу,
2018. године
Су бо ти ци и
Крагујевцу, а
у 2019. штампа не су две
марке посвеће не Зре ња нину и Панчеву.
Маркице су рађене уз стручну сарадњу доц. др Живане
Крејић и удружења грађана
„Посети Панчево”. Она је уступила осам разгледница старог
Панчева, које је затим уметнички обрадила Анамари Бањац, академска сликарка.
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ЗАПИСИ

Петак, 10. мај 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

НАШ ГОСТ: МИЛОШ НИКОЛИЋ, ДРАМСКИ ПИСАЦ

ИЗ ИСТОРИЈЕ МАНАСТИРА ВОЈЛОВИЦА

АТЕЉЕ ЈЕДНЕ МЛАДОСТИ

Преживео природну
стихију и неколико
разарања

ПАНЧЕВАЦ:
Какво је Панчево било када сте
се доселили?
МИЛОШ НИКОЛИЋ: Град је
био другачији,
живљи. Корзоом је шетало пуно света, највише младих. Тамиш је био место
за дружење. Купатило је било
саграђено пре рата. Постојале
су одвојене кабине за мушкарце и жене и по два базена за децу и одрасле. На средини је стајала трамбулина, с које је могло
да се скаче у реку. На пример,
за 1. мај се правио понтонски
мост тамо где је Веслачки клуб,
па је могло да се прелази на
другу страну. Народна башта је,
такође, увек била пуна.
l Ви сте заслужни за то што
је Панчево добило „Атеље
младих”?
– „Атеље” не би постојао да
није било часописа „Ми млади”. Почео сам да радим у том
листу као средњошколац
’57/’58. године. Први број је
штампан на шапирографу, а
онда је поново штампан с другим бројем у Штампарији „6.
октобар”. Нисам сигуран зашто
су баш мени омогућили да то
радим. Прихватили су ме као
клинца и те новине су штампане у хиљаду примерака. То
је био часопис и за основне и
средње школе, и у свакој сам
имао по једног наставника који ми је прикупљао текстове.
Када сам се појављивао код
њих, нису могли да верују да
то ради дете. Кад сам изашао
из Гимназије, професори су га
преузели, али нису успели да
га одрже. То ми је било занимљиво искуство. Пре рада у часопису нисам знао ништа о
штампарији. Канапом смо мерили. Тада се ручно слагало,
сваки ред и свако слово у наслову појединачно.
l И онда је настао „Атеље”?
– Пошто сам за време рада у
часопису „Ми млади” упознао
многе ствараоце, било ми је лако да 1960. године окупим људе које занима позориште. Прва проба је одржана у Центру
за културу. Тада је директор
био професор Младен Стојановић, који је пре тога предавао
филозофију у Гимназији. Пробали смо у његовој канцеларији. Нисам ни знао шта је режија, али су нам амбиције биле

велике. Радили смо „Беле ноћи” Достојевског. Један од глумаца био је Корнел Николајевић, који је за годину дана постао професионалац у Вршачком позоришту. Касније су пробе биле у „Партизану”, па смо
добили просторије у Улици
Жарка Зрењанина, затим тамо
где је сада „Занзибар”, а онда
смо отишли изнад „Ристића”.
Тада је наступио процват „Атељеа младих”. То је био културни центар града. Једно време
смо наплаћивали карте и за
књижевне вечери. Сећам се да
смо једном имали сто двадесет
гледалаца с плаћеним картама.
Доводили смо озбиљне људе, а
касније смо почели да радимо

али сам им одговарао да ако ја
ставим потпис, то ће почети да
се снима. Нисам био груб према некоме ко није образован,
али када су професори писали
лоше сценарије, за то није постојало оправдање.
l Колико су људи у граду
умели да цене оно што сте радили?
– Скоро двадесет-тридесет
година сам био највиђенија
личност у култури. Онда дођу
неки нови људи, па као да пре
њих није постојало ништа. Био
сам још као клинац у Управном одбору библиотеке. Нудили су ми и да будем директор,
а нисам био комуниста...
l Уз телевизијску каријеру и
писања песама,
радили сте и
драмске комаде за позориште. Ваша комедија „Ковачи” већ шеснаест година се
игра у Српском
народном позоришту, а веома
је популарна у
Румунији, Словачкој и Грчкој.
У чему је тајна?
– Тема ове
представе је и
иритантна и
добра. У Грчкој
нису нимало
мењали текст,
као и ни у Словачкој. „Ковачи” су исконска
драма, античка
трагедија која
је окренута наМилош Николић данас… опако. Свако од
нас трага за
културе, који је био претеча да- оним што јесте. Све је толико
нашњег Дома омладине. Поче- измешано да је бесмислено.
ли смо да радимо представе. Сви ратови и све националноСве је живнуло. Организовали сти су идиотске. У Румунији су
смо Фестивал младих сцена, ко- ликови били Србин, Рус и Неји је био најбољи у држави. Тра- мац, па после Румун, Рус и Нејао је три дана, а сваког су се
одржавале по две представе. Када је „Атеље” насилно пребачен
у Дом омладине, он је почео да
се гаси. У једном тренутку, када је дошао Миленко Заблаћан- Скоро тридесет
ски, успео је да се подигне још година био сам
једном и то је било то.
највиђенија личност
l Зашто је „Атеље” значајан
за културу нашег града?
у култури. Онда дођу
– Био је веома значајан, али неки нови људи, па
сада га више нема. Све важно
се ту дешавало... Сећам се да је као да пре њих није
требало да Градимир Стојковић постојало ништа.
иде на праксу у фирму која се
бавила израдом лифтова, јер је
завршавао Техничку школу. Ме- мац, а сада су Мађар, Румун и
ђутим, њега то није занимало, Рус. Сада је играју као домаћу.
l Како настају велика дела?
па му мама спреми ужину и он
– Кад се роди некаква идеја,
крене, али не оде тамо, већ у
„Атеље младих”. Седео је тамо она мора да се оголи као дрво.
и писао песме, па се око два са- Склањаш све и кад дођеш до
та врати кући. Занимљиво је и здравог малецког дела, онда
то да смо академски сликар Ми- поново правиш дрво. Ако не
ле Ђорђевић и ја фарбали ка- успеш, онда ништа. Тако су
пију „Атељеа” пред сваку пре- прављени „Ковачи”. Они су премијеру, па смо кредама у боји више компликовани, јер су биписали по тротоару. Даске смо ли експеримент. Нема радње,
куцали по дрвећу и качили ве- већ се речи само умножавају и
лика платна да најавимо пред- на крају и експлодирају. Пуставе. Резултат је био да је на блика очекује једно, а дешава
свакој премијери било пуно све- се друго. За њу је интересантта. Испод „Атељеа” је имао рад- но да сам је писао скоро две
њу чика Света берберин. Он је године – у Панчеву једну требио обавезно гост на премије- ћину, а после за девет дана у
ри. Закључа врата раније, обу- Карловим Варима је настао
че се и с персоналом дође на остатак представе.
l На шта сте највише понопредставу.
сни у свом раду?
l Када сте отишли на теле– Баш на „Коваче”. Као и на
визију?
– На Академији је постојала „Патку”, која се сада с времена
драматургија. Ја сам био друга на време појави и на друштвегенерација која је завршила. ним мрежама. Драго ми је да
Звали су ме да дођем да радим. људи то деле. „Атентат” је био
Почео сам 1968. године, баш такође озбиљна драма. У њој
када су почели студентски про- има доста безобразлука, који су
тести, па нисам могао да будем као фил служили да сакрију ону
и тамо и овамо... На телевизији грозоту Србије. Комад „Светисмо правили драме, серије које слав и Милева” се играо око
се и дан-данас гледају. Све смо двадесет година у Српском напосматрали са становишта за- родном позоришту. То је, с трината. Ја сам написао барем две ста седамдесет четири извођехиљаде рецензија. Често су ми ња, била најигранија представа.
колеге говориле да сам оштар,
М. М.

Ристић... Пре него што сам био
примљен, већ сам писао разне
ствари за „Панчевац”, углавном сатире и у наставцима „Буквар за каријеристе”.
l Када сте почели да студирате?
– Од тог „Буквара за каријеристе” сам направио комедију
и с њом сам полагао пријемни.
Погрешио сам када сам се пријављивао, јер сам написао да
сам запослен, па сам морао да
дам отказ у „Панчевцу”, што
значи да сам био запослен само пола године у овом листу...
Када сам завршио војску, отишао сам у „Атеље”, 1967. године. Тада сам званично постао
директор Омладинског дома

ФОТО: Љ. БЕЧЕЈСКИ

Милош Николић је дошао у
Панчево 1947. године. Завршио
је Гимназију „Урош Предић”, а
онда студије драматургије у Београду. Основао је „Атеље младих”, најзначајнију установу за
културу у Панчеву, из које су
потекла имена значајна не само за наш град већ и шире. Написао је књиге: „Катабасис” (песме, 1971), „Луди Антун” (песме, „Просвета”, Београд, 1974),
„Бувља књига” (песме, 1974),
„Котва” (песме, 2001), „Златоусти и друге приче” (приче за
децу, 1981); „Ушо ђаво у Панчевце”, „Светислав и Милева”,
„Атентат”, „Ковачи” (комедије); „Патка” (сатирично-хумористички текстови, 1998). Током богате телевизијске каријере имао је
прилику да ради на серијама
као што су
„Врућ ветар”,
„Мајсторска радионица”, „Крај
династије Обреновић”, „Поп
Ћира и поп
Спира”.
Родио се у
Косову Пољу,
где му је отац
био железничар. У Кикинди је пошао у
школу...

и представе. Најбоље су биле
„Споменари” Ивана Ракиџића,
затим моја „Киша”, па моја
адаптација представе „Хамлет
на банатски начин”. Касније,
када сам почео да радим на београдској телевизији, довео сам
редитеља Јована Коњовића. Радио је за телевизију драму
„Шнајдерски калфа”, коју смо
као комад поставили и у „Атељеу”. Ова представа је на Фестивалу аметерског позоришта
у Монте Карлу била проглашена за најбољу.
l Како сте одлучили да се
бавите драмским писањем?
– Знао сам једног човека који је радио с мојим оцем. Био
је то диван чикица, Миле Бискупљанин, који није имао образовање, али је имао таленат.

… и из млађих дана
Писао је песме. Однео је моје
стихове у „Панчевац” и тада
сам почео да сарађујем с вашим листом. Имао сам 15-16
година. После извесног времена сам написао књигу, коју је
Матица српска објавила 1958.
године. И од тада, још док сам
био у Гимназији, иде ми радни
стаж. Значи, од ’57. увелико
сам сарађивао с „Панчевцем”,
а онда је 1962. године Вита Сударски, који је тада био директор, запослио застално нас шесторо, што се никада у историји листа није десило. Поред
мене, ту су били и Драгутин
Илкић Бирта, Мирко Кузмановић, Миле Ђорђевић, Лепа

Једна од највећих културноисто риј ских зна ме ни то сти
Панчева је манастир Војловица, у југоисточном предграђу града, на око 5,5 километара од Старчева. Са свих
страна окружен постројењима Рафинерије, током своје
дуге историје више пута је
био паљен и уништаван, али
је без обзира на то увек био
обнављан. Попут митске птице феникс, издржао је све тешкоће које су га снашле и
увек се издизао из рушевина
и пепела.
Током своје више од 600
година дуге историје војловачки манастир је одолео турском уништавању и немачкој
окупацији у Другом светском
рату, а шездесетих година
прошлог века преживео је и
комунисте, који су хтели да
га сруше због изградње Рафинерије!

манастир буде потпуно порушен због изградње Рафинерије, али се на срећу од тога
одустало. Тридесетак година
касније манастир је заслужено добио статус споменика
културе од изузетног значаја.
Последњих неколико година манастир живи пуним животом. На недељним литургијама окупља се доста људи,
а манастир је посећен и у данима верских празника.
Године 2016. над Панчевом, Старчевом и Војловицом протутњала је снажна
олу ја. Док је она тра ја ла,
формирала се тзв. пијавица,
која је прошла изнад Рафинерије и војловачког манастира. Била је толико јака
да је ишчупала из корена готово све дрвеће у околини и
оштетила кров. На срећу, он
је об но вљен за хва љу ју ћи
помоћи Нафтне индустрије

За време Другог светског
рата немачки војници су у
њему држали у заточеништву
патријарха Гаврила Дожића
и владику Николаја Велимировића. Одатле су обојица одведена у заробљеништво у Немачку, у концентрациони логор Дахау.
Као успомена на то време
у манастиру Војловица нала зи се чу до твор на ико на
Богородице којој је владика
Николај посветио свој канон
„Пресветој Богородици Словесници”. Тешку судбину су
имали и други монаси током исто ри је вој ло вач ког
манасти ра, јер су и они
били за тва ра ни, му че ни и
прогањани.
Ше зде се тих го ди на
прошлог века је мало недостајало да војловачки

Србије и враћен у пређашње
стање.
Према сачуваним писаним
документима, манастир Војловица је саграђен далеке
1393. године. Први пут је
оштећен 1716. године, приликом повлачења Турака из
јужног Баната, а онда је 1788.
године потпуно уништен. У
периоду од 1909. до 1911.
го ди не је об но вљен, а од
1987. до 1991. године потпу но је ре кон стру и сан.
Током об но ве ма на сти ра
откривено је више слојева
изузетно старих животописа, што је још једном указало на то да тај верски објекат има изузетно дугу историју. Патријарх Павле је 19.
ма ја 1991. го ди не слу жио
ли тур ги ју у об но вље ном
манастиру.
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О ЗДРАВИМ КАРАКТЕРИСТИКАМА ПЧЕЛИЊИХ ПРОИЗВОДА

МЕД КАО ХРАНА, ДА НЕ БИ БИО ЛЕК
Наше поднебље
погодно за узгој
пчела
Најважнија,
багремова паша
угрожена због кише
Сваки мед који изађе директно из кошнице је прави, а може се разликовати по поднебљу и врсти. У Србији су регистровани багремов, липов, ливадски и цветни, који се добијају од биљног нектара, а однедавно и медљика, нека врста
медне росе или полупрерађеног нектара, коју пчела заправо отима од биљних ваши.
Војкан Милутиновић, секретар и доскорашњи дугогодишњи председник панчевачке
пчеларске подружнице, наглашава да мед треба да служи
као здрава храна, да не би био
коришћен као лек.

Багремов мед у
нашем граду на мало
иде за 800-900
динара, а ливадски
и сунцокретов за
двеста мање,
колико је и липов.
– Апелује се на његову свакодневну употребу у време када
многи пате од гојазности, јер
убрзава метаболизам и чисти
токсине. Могу да га једу чак и
дијабетичари зато што нема вештачких шећера. Поред оралне
употребе, овај пчелињи производ употребљава се и као крема
за опоравак коже, па и за извлачење температуре. Свака врста
меда има понеку специфичну
намену: багремов је, због лакше
сварљивости, захвалан за децу
и старе, док су липов и сунцокретов одлични за дисајне органе. И други пчелињи производи су важни: полен је добар
за срце, прополис је једини природни антибиотик, а матични
млеч је одличан за јачање имунитета и много тога другог –
набраја овај произвођач меда.

Пешчара је идеална
Јужни Банат и територија Панчева важе за изузетно медоносно поднебље, пре свега због
много ритова и приобалних
подручја која обезбеђују довољно влаге за цветање разноврсног самониклог и индустријског биља. Ту је и Делиблатска
пешчара, где већина произвођача сели своје кошнице на
багре мо ву па шу, ко ја је, уз
сунцокретову, најиздашнија на
овим просторима.

За добар мед све у кошници треба да је беспрекорно
Сви пчелари се труде да пчелиња друштва након пролећног развоја и воћне паше припреме за багрем. Поред осталог и зато што је мед од те
биљке, кристално чистог изгледа, најтраженији на тржишту, па у велепродаји има најбољу цену, од тренутних 3,8
евра, док на мало иде до 800900 динара, а те варијације су
због тога што на квалитет багрема утиче поднебље.
– Вероватно се највећа разлика крије у самом земљишту,
што доводи до другачијег састава нектара, а затим и меда.
Делиблатски песак је у том погледу био изузетно добар до
1991. године, када су тамошњу
фауну осакатили велики пожари и сече. Велика је штета што
се багрем сузбија под изговором да није аутохтона раса, а
саде се брест и топола, који не
доносе ништа нарочито ни људима ни пчелама. Једна од следећих паша је липа, које у нашим
крајевима нема превише, па
многи пчелари иду на Фрушку
гору, где је ова лековита биљка
изузетног квалитета и јединствена у свету, јер садржи и до
95 процената липовог полена.
Има је и у Шумарку, на ободу
Пешчаре, што би требало проширити на многе оголеле површине. Њих сада углавном заузима глог, који је такође добар,
и то за кардиоваскуларни систем, али веома кратко меди –
наводи Милутиновић.
Коста Аћа, председник старчевачког друштва, које по бројности и организацији нимало
не заостаје за панчевачким, каже да се пчеларима не пише
добро ове сезоне, јер свакодневна киша онемогућава цветање багрема, али и излет пчела, а тиме и прикупљање нектара, полена...
Он се слаже да имамо квалитетан мед због одличних пашних терена – од поменуте Пешчаре, преко шума и ливада,
до поља сунцокрета.

– Ту су и приобаља, попут
Потамишја, Подунавља, Поњавице или Надела, препуна влаге за биљке попут багремца, од
којег се, након багремове паше, добија нешто тамнији, али
такође веома квалитетан мед.
Исто важи и за овдашњи ливадски, који је садржајнији у
односу на брдско-планински,
јер је од разноврснијег самониклог биља, попут циганског
перја, чкаља, златошипке, коњског босиљка, као и дивљих дувана, коприва и јоргована, које због поменуте влажности боље цвета и даје више полена и

Аћа додаје да за добар мед
пчелар мора да у кошници има
све беспрекорно – од чистог
воска до правовременог третирања и прихрањивања у виду
шећерног сирупа, које пчелиња друштва оснажује пред најзначајније паше.
– Међутим, када почне медобрање, попут багремовог, престаје се са прихраном и било
каквим другим третирањима.
То израбљује пчеле, али ни сам
мед неће бити сортни. Али не
и нездрав, јер ови племенити
инсекти не уносе отрове у кошнице, па ни у своје произво-

КАКО ДА ПРЕПОЗНАТЕ ПРАВИ МЕД
Коста Аћа каже да постоји неколико начина на који се може
релативно поуздано утврдити да ли је мед прави.
– Рецимо, када се окрене тегла, па ако убрзо сав „мед”
отпадне, а стакло остане чисто, онда је то вероватно фалсификат. Затим, када га пустимо да се слива из кашике, треба да прави дугачку и дуготрајну нит, док лажни склизне
као вода. Такође, прави мед је далеко тежи од лажног. Сигуран начин провере је и кристализација, с тим да треба
имати у виду да уљана репица кристалише за недељу дана,
сунцокрет за месец, док багрем и до две године може да
остане у течном стању – истиче Аћа.
нектара. Та паша се протеже
све до јула и сунцокрета, чији
мед је сладак, опор и не тако
лак за варење, зато што је препун полена, због чега је кристално жут.

И ливадски је квалитетан
С друге стране, он садржи
комплекс Бе-витамина, веома
значајног за развој организма
и негу коже. Треба направити
разлику и између цветног и ливадског, који у малопродаји кошта 600-700 динара. Реч је о
томе да овај први садржи полен индустријског биља – кукуруза, уљане репице, сунцокрета, док други у себи има
прерађен нектар више биљака
и већи дијапазон квалитета и
лековитости – истиче председник старчевачких пчелара.

де, већ све профилтрирају кроз
масно ткиво и додају ензиме.
Ако и покушају, друге ће их
одстранити. Нажалост, имао
сам ту (не)прилику да у Песку
видим како неки људи довозе
један камион с пчелама, а други са шећером. И тако увече
додају сируп, док преко дана
пчеле доносе нектар, што их
веома изнурује, али појединце
то очигледно не занима, већ
искључиво принос – каже овај
произвођач.
Обојица пчелара истичу и
велике проблеме са онима који прскају воће отровним препаратима у време када су пчеле напољу, па масовно страдају, уместо да то раде увече или
рано ујутру.
Но то је већ нова тема, која
захтева озбиљнију причу.

ТЕКУ ПРИПРЕМЕ ЗА ВЕЛИКИ ФЕСТИВАЛ РУМУНА ВОЈВОДИНЕ

Деца с разних страна наредних дана у Долову
Ових дана одржана је аудиција за Велики фестивал фолклора Румуна Војводине, који ће
бити уприличен од 21. до 23.
августа. Пријављено је тридесет деветоро такмичара из тринаест места из покрајине, а међу њима и тринаесторо Доловаца, троје Новосељана и један Глогоњац. Сви они представили су се румунским народним мелодијама, што као
вокални солисти, што свирајући хармонику, саксофон, трубу, фрулу и Панову фрулу.
Теку и припреме за Фестивал
ру мун ског фол кло ра де це
Војво ди не, на ко јем ће се
такмичити 68 вокалних и инструменталних солиста, одабраних на две аудиције: у Вршцу и Долову.

За њих ће најпре, од 12. до
15. маја, у доловачком Дому
кул ту ре би ти ор га ни зо ва не

пробе, а сам фестивал биће
одржан 17. и 18. маја од 14
сати.

Према речима једног од главних организатора, Лучијана Данилова, уређена је сцена велике сале Дома културе, обезбеђени су услови у основној школи, а ради се на чишћењу и
уређивању центра села.
– Програм ће трајати око четири сата, уз учешће око хиљаду деце из основних школа,
КУД-ова и домова културе с територије Војводине који негују
румунску музику и песму. Проглашење победника по категоријама биће у суботу, 17. маја,
а сутрадан ће се представити и
гости из румунског Лугожа,
фолклорни ансамбли из Београда, тимочког региона, као и
припадници других мањина из
Војводине, попут Словака и Мађара – каже Данилов.

Месне актуелности
Банатски Брестовац: Радници ЈКП-а „Комбрест” ових дана опремају капелу, како би
тај објекат био пуштен у употребу. Затварање моста на Поњавици одложено је за ову
недељу због првомајских и ускршњих празника. Започети
су припремни радови за израду надстрешнице на капели на православном гробљу.
Акција „Чеп за хендикеп” још
увек траје, а прикупљено треба донети у Месну заједницу.
Школа је организовала обуку
на тему „Борба против дискриминације деце и младих
из најрањивијих група у образовном систему”. У оквиру
пројекта „Школа за 21. век”
реализован је низ активности
на тему развијања критичког
мишљења, а 9. маја биће уприличен дан школе.
Банатско Ново Село: Сви радови на капели на православном гробљу су завршени, чека
се само званично отварање.
Рекреативна фолклорна група Дома културе, сачињена
од четрдесетак жена и једног му шкар ца у сред њим
годинама, с којом ради Марија Вукославчевић, имала
је свој први наступ, и то у
Краљеву.
Долово: Ових дана одржана
је аудиција за августовски Велики фестивал фолклора Румуна Војводине, а ускоро почињу пробе за такмичење деце у оквиру исте манифестације, које ће бити уприличено наредног викенда (17. и
18. маја) у Дому културе.
Глогоњ: Дечја фолклорна секција Дома културе освојила
је „сребрни опанак” на фестивалу „Златни опанак” одржаном прошлог викенда у Ваљеву. Ова група представиће
се у суботу, 11. маја, на јужнобанатској смотри фолклора у Културном центру Панчева, а наредног дана и на
манифестацији „Пролећни дани” у „Микиној школи”.
Иваново: Школа организује у
петак, 10. маја, за ученике, а
у суботу за наставнике и родитеље обуку на тему „Борба
против дискриминације деце

и младих из најрањивијих група у образовном систему”.
Јабука: Завршена је реконструкција атарског пута од
села до излетишта Скела, а
следеће недеље почиње крпљење рупа на коловозима.
Радници ЈКП-а „Вод-ком” појачавају одржавање устава и
канала због очекиваног високог водостаја Тамиша. Руководство Месне заједнице договорило се с локалним удружењима да манифестација под
називом „Четврти пролећни
ручак” буде одржана 19. маја
у парку поред школе. Позориштанце „Мали принц” припрема се за гостовање у Тетову, 21. маја, на тамошњем
позоришном фестивалу.
Качарево: Комунално предузеће интензивно коси зелене
површине у селу. Међународни турнир у џуду под називом „Качарево опен” одржан
је у недељу, 5. маја, у хали
спортова.
Омољица: Још увек непозната лица графитима су уништила фасаде Дома културе,
амбуланте и Дома пензионера. Због кише, школа је принуђена да, до лепших дана,
пролонгира планиране активности и манифестације, попут карневала и спортских
такмичења.
Старчево: Световни концерт
поводом Дана победе биће
уприличен у четвртак, 9. маја, од 19 сати, у малој сали
Дома културе, а наступа Хор
студената славистике. Такмиче ње у ори јен ти рин гу за

ученике нижих разреда одржано је у суботу, 4. маја, на
Тргу неолита, уз учешће 25
трочланих екипа, а најбољи
су добили медаље.

ОТВОРЕН ПРИВАТНИ МУЗЕЈ У ГЛОГОЊУ

Горски Кабадаја
представља своје дело
Јединствен догађај, макар када је реч о култури у неком
од панчевачких села, одиграо
се у среду, 24. априла, у Глогоњу.
Тада је, наиме, отворен приватни музеј уметника Горског
Кабадаје, који је на тај начин
представио будућу сталну поставку, у намери да прикаже
свеобухватно богатство доживљаја, интерактивност и радост открића и стицања нових
знања и искустава. Тако је овај
аутор кроз цртеж, слику, скулптуру и инсталацију сумирао
сав свој досадашњи рад.
Кабадаја је завршио Академију лепих уметности у Венецији и иза себе има велики број учешћа на изложбама и колонијама у земљи и
иностранству.
Поменути музеј налази се
у Београдској улици 15-б и
биће отворен сваког радног
дана од 13 до 18 сати, све до
24. октобра.
Посетиоци ће у том периоду моћи да виде разне експонате на отвореном простору,
затим вајарски, сликарски и
графички атеље, као и радио-

ницу за керамику, а идеја је
да буду организоване изложбе
домаћих и страних аутора и
колоније, пре свега вајарске.

Страну припремио

Јордан
Филиповић
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ДВА гробна места на Католичком, јамаха 125 цц исправна, у фулу. 066/670-4623. (276906)

ВОЗИЛА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ рено сценик
2005 годиште, бео.регистрован.Тел. 062/145-57-01.
(СМС)

ПРОДАЈЕМ половну целу
циглу, мали формат.
064/908-02-98. (276936)

ЈАМАХА мајести 125, рестајлинг скутер, као нов,
2007. годиште, власник,
1.450 евра. 064/171-22-13.
(276814)

СТИЛО рестјлинг, 1.6, 2004,
лимузина, нов атестиран
плин, сва опрема, 142.000
км. 064/130-36-02.
(277065)

ПРОДАЈЕМ опел корсу 1.0,
2002, без улагања, 1.200
евра, 062/826-97-20.
(276786)

АСТРА Г 1.4, 2008, петора
врата, 93.000 км, фул опрема у првој боји, није увоз,
купљена нова. 064/130-3602. (277065)

СЕАТ кордоба 1.4 бензин,
2009. годиште, 170.000, први власник. 064/136-42-00.
(276869)

ФОРД мондео 2.0 , ДЦИ,
2003, караван, фул опрема
у првој боји, може замена
мањи. 064/130-36-02.
(277065)
СЕАТ кордоба 1.9 СДИ,
2001, лимузина, сва опрема
у првој боји, регистрован
годину. 064/130-36-02.
(277065)
ПРОДАЈЕМ скутер хусар 49
вм, власник, на моје моје.
061/685-14-01. (277141)
ВЕКТРА 1992, топ стање,
без икаквог улагања, регистрован до фебруара.
060/143-62-10. (277154)

ПРОДАЈЕМ брако приколицу или мењам за скутер.
065/853-93-29. (276891)
ПРОДАЈЕМ фијат 500 л, у
изузетном стању, очуван и
гаражиран. Тел. 064/15810-16, 062/101-31-73.
((276907)
ХЈУНДАИ санта фе, 2003.
бесплатан власник.
064/194-53-96. (276912)
ФЛОРИДА, 2007, бензин,
плин, солидан, власник.
064/194-53-96. (276912)
ФИЈАТ стило 1.9 ЈД, 5 В,
2002, власник, одлично стање. 064/163-57-59.
(277038)
ОКТАВИЈА А 4, 1.9 ТДИ,
2008, власник, регистрован,
гаражиран, повољно.
063/345-837. (276985)

ОПЕЛ вектра караван,
2001, дизел, 2000. Регистфован до 8. августа 2019.
Тел. 064/189-40-91.
(277000)

СИТРОЕН Ц 5, 2000. ХДИ,
2004. годиште, цена по договору. 064/856-62-19.
(277184)
НА ПРОДАЈУ фолксваген
голф 5, 2006. годиште, у одличном стању. Тел.
063/184-75-95. (277212)

ВОЗИЛА
ПОТРАЖЊА

НАЈПОВОЉНИЈИ откуп
свих врста возила, катализатора, продаја делова, долазим на адресу. 069/20300-44, 066/409-991.
ОТКУП возила, алата, гвожђа, остало, продаја делова, долазим на
адресу. 063/782-82-69,
061/211-59-15. (273579)

КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

БЕТОНСКЕ чесме и роштиљи у фасадним бојама.
Стрелиште. 064/970-13-00.
(275801)
ВЕШ-МАШИНА, угрдна турбо рерна, судо-машина, полуугаона, угаона гарнитура,
тросед мојца – матис, циепларник, брачни душек.
Тел. 063/861-82-66.
(277040)
ПРОДАЈЕМ свињске полутке. 013/632-145, 060/50030-91. (276307)
ПРОДАЈЕМ половну циглу,
цреп, грађу, салонит плоче.
063/323-584. (276219)
БЕТОНСКИ блокови од 32
динара до 72 динара. „Луна
плус”, Црепаја. 069/275-7394. (276634)
ШПОРЕТ на дрва, круњачпрекрупач, пуромат, тики
бојер. 061/644-62-07.
(276537)

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 веш-машину горење, скоро нова, керамичке плочице, повољно.
063/325-566. (276824)
НА ПРОДАЈУ дебеле свиње.
063/748-05-96. (276817)

ПРОДАЈЕМ прасиће и младе крмаче, Борачка (Војловица). 342-819, 064/306-8733. (276942)
ПРОДАЈЕМ телевизор марке самсунг, стари модел,
исправан, 30 евра. 062/19679-81. (276917)
ДЕБЕЛА свиња на продају,
200 кг, повољно. Тел.
064/438-54-15. (276922)
ПРОДАЈЕМ половну целу
циглу, мали формат.
064/908-02-98. (276936)
ПРОДАЈЕМ два гробна места на Старом православном гробљу. Тел. 064/90190-41. (276969)
ПРОДАЈЕМ тросед. Тел.
373-201. (276989)
ПРОДАЈЕМ фотељу.
063/198-18-85. (277003)
РАСПРОДАЈА новог намештаја. Столице од 1.600,
столови од 4.500. 060/60014-52. (277039)
КЛИК-КЛАК лежајеви од
12.900, избор мебла по жељи. 060/600-14-52 (277039)
КУПУЈЕМ старо гвожђе, замрзиваче, фрижидере, вешмашине, телевизоре. Долазим на адресу. 064/158-44ПОВОЉНО продајем исече- 10, 0637101-11-47.(
ну дрвену грађу (летве и
275481)
греде), погодно за огрев.
КУПУЈЕМО обојене метале,
Звездан, 063/224-435.
гвожђе, акумулаторе, лово,
(277047)
веш-машине, замрзиваче,
ВЕШ-МАШИНА горење, но- телевизоре. 061/206-26-24.
вији модел, 50 евра, ис(276837)
правна. 063/821-78-71.
(277218)

ПРОДАЈЕМ укњижену непокретност, башта Новосељански пут, прво српско поље. 064/128-22-06. (276125)

КУЋА, Иваново, 60 квм, 7.5
ари, комфорна, легализована, усељива, 18.000 евра.
063/372-428. (276173)

МАРГИТА, 3.17 ари, 47 +
32, хитно, повољно; Миса, 2
стана, ПР + СП, 95, 29.000.
(67), 063/744-28-66. (4813)

ПРОДАЈЕМ кућу у Иланџи,
123 квм, двориште, 27 ари,
17.500 евра. 065/432-23-91.
(274610)

НОВОСЕЉАНСКИ 32,90
ари, до пута, фронт 30 м,
кућа, 40.000. (67), 063/74428-66. (4813)

ПРОДАЈЕМ јабуке јестиве,
за ракију, цена 10 динара.
063/821-78-71. (277218)

МАРГИТА, прелепа кућа,
фул, ПО, ПР, ПК, вреди погледати. (67), 063/744-2866. (4813)

ВИКЕНДИЦА, на с0прат, у
Делиблатској пешчари (Векерле), укњижена, цена повољна. Тел. 060/341-852.
(2767709

ПРОДАЈЕМ ростфрај судоперу 0,90 цм 061/110-9810. (277042)

ДЕЧЈИ креветац са душеком
и опремом, бојлер дом, 10
л. 063/747-72-87. (277086)

ПРАСИЋИ, јагњад на проКУПУЈЕМ стара и неисправдају. Мића, 064/303-28-68.
на возила на рециклажу, ис(276818)
плат одмах. 064/119-59-24.
(277090)
ПРОДАЈЕМ кревет симпов –
маја, клик-клак, повољно.
ГАРАЖЕ
060/343-76-09. (276775)

НА ПРОДАЈУ јарићи, козје
млеко, сир и сурутка. Тел.
060/610-66-34. (277114)

ПРОДАЈЕМ металну гаражу
3 х 5,5 м, са салонит плочама. Тел. 062/504-8095.
(276760)

ДЕБЕЛЕ свиње на продају,
старе годину дана. 062/97602-30. (277155)

АПАРАТИ

КИНО-ФИЛМОВЕ 8 мм, 16
мм, дијапозитиве и све врсте видео-касета квалитетно
преснимавам на дигиталне
ФЕЛИЦИЈА караван 1.6 GLX медије. 063/288-278,
combi, годиште 1997, први
013/343-563. (276871)
власник, прешао 150.000
ВЕШ-МАШИНА, кухињски
км, 800 евр. 063/277-870,
бојлер, фрижидер и полов064/230-49-82. (277034)
ни делови од веш-машина,
ПУНТО 3, 1.3 мултиџет, ди- Тел 013/252-05-10,
зел, 2004/5, петор врата,
063/703-76-07. (277211)
фул опрема, 1523.000 км.
СЕРВИС телевизора, диги064/130-36-02. (277065)
талних рисивера, монитора,
ПРОДАЈЕМ рено сеник 1.9
даљинских,. „Плус”, Д. ТуДЦИ, повољно. 063/229цовића 28. 353-463,
685. (277205)
063/877-38-21. (276402)
ОПЕЛ корса 1.0, 2005, власник. 063/801-49-32.
(277096)
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СУШЕНИ ВРЕОЦИ,
12.000/тона
Цена са испоруком.
„Прометал”
тел. 061/284-41-08,
013/236-789. (8/276970)
ПРОДАЈЕМ судоперу и
остале кухињске елементе,
судопера, 3.600 динара, нова. 371-568, 063/773-45-97.
(276839)
ПРОДАЈЕМ ел. шпорет слобода Чачак, коришћен, исправан. 063/101-29-87.
(276872)
РАСПРОДАЈА кока носиља
у пуној носивости, са фарме „Дабић” у Панчеву , по
цени од 200 динара по комаду. Упис вршимо за 18.
мај 2019. 013/377-901.
(276881)
МАЛО коришћен двосед и
тросед на развлачење. Повољно. 064/258-91-33,
064/348-00-43. (276882)
ПРОДАЈЕМ уметничке слике. 061/170-04-40. (277051)
ДВЕ фотеље, два компјутерска стола, огледало, прозор
са ролетном, паркет.
064/142-30-95. (276861)

ПРОДАЈЕМ веш-машину,
може компензација ваше уз
доплату. 013/346-790,
064/129-73-60. (277124)

БОЈЛЕР 80 литара, прохром. Дрвена врата, греде,
резервоар 2000 литара.
064/122-69-78. (277157)
ПРОДАЈЕМ полован намештај са бесплатном доставом, имамо све. 061/31707-67. (277191)
ВЕШ-МАШИНА лус еида
18,6, шпорет струја-плин,
тросед очуван. 013/373176, 063/811-09-55.
(277200)

КУПОПРОДАЈА
ПОТРАЖЊА

МЕТАЛИ ИВАН – откуп секундарних сировина. Петефи Шандора 29. 061/27126-70. (276067)

ПРОДАЈЕМ кућу на новој
Миси. 013/371-561,
063/360-165. (276777)

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

ПРОДАЈЕМ две куће на једном плацу у Војловици, легализовано, са воћњаком.
Тел. 013/232-21-30,
063/162-50-00. (276672)

КУПУЈЕМО гвожђе, бакар,
месинг, алуминијум, олово,
веш-машине, замрзиваче,
телевизоре. 061/321-77-93.
(276837)

КУЋА, 100 квм, уписана
струја, вода на плацу од 4.5
ара, Раваничка 5, Стрелиште. 063/612-42-09,
064/555-03-36. (276021)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ плац
за кућу, грађевинска дозвола урађена. Договор.
060/424-29-93. (276802)

КУПУЈЕМО гвожђе, каблове,
старе лимузине, веш-машине, замрзиваче, телевизоре,
шпорете, долазим. 061/32204-94. (276837)

КУЋА, Тесла, реновирана
комплет. Јована Гавриловића 16-а. 062/434-181.
(275910)

Продајем половне телевизоре, могућност замене уз
доплату. 064/564-14-14

КУПУЈЕМ полован намештај, плинске боце, старо
перје, гвожђе, акумулаторе.
066/900-79-04. (276878)
КУПУЈЕМ старо гвожђе,
фрижидере, замрзиваче,
веш-машине, телевизоре.
064/158-44-10, 063/101-1147. (276999)
КУПОПРОДАЈА ТА пећи,
старог перја, гвожђа, долазак. 062/892-47-55.
(277204)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ плацеве у Пелистерској. 065/833-73-61 и
064/364-83-18 (СМС)
НА ПРОДАЈУ плац на кудељарцу, 28 ари, 18 000 евра.
064/256-61-64. (смс)
ВОЈЛОВИЦА, Јаношикова,
кућа 206 квм, 14,5 ари, цена 37.000. 683-84-27,
064/071-15-41. (276174)
САЛАШ и три хектара земље, уз асфалт, северна зона. 066/354-791. (276584)

ВИКЕНДИЦА, спратна, на
Девојачком бунару, 200 м
од раскрснице, легализована. 061/206-30-46. (276705)
ВЕЋА салонска кућа, Максима Горког 60-а, Панчево.
Тел. 063/771-46-98,
063/770-03-31. (276500)
КУЋА три етаже, 180 квм +
3.5 ара плаца, усељива,
77.000 евра. 013/664-228,
063/740-22-41. (276565)

ПРОДАЈЕМ грађевинске
плацеве, Кудељарска прва,
лепа локација. 065/669-3220. (276802)
ПРОДАЈЕМ плацеве, Долови, 27 ари, Саве Ковачевића, 16 ари, Лоле Рибара.
061/654-50-08. (276820)
ПРОДАЈЕМ хектар и три
ара под воћем у Јабуци,
10.000 евра. 064/185-82-34.
(276854)

СТАРА кућа на 6 ари плаца,
близина центра, власник.
064/136-42-00. (276869)

ПРОДАЈЕМ кућу, Караула,
ЕГ, 17 ари, могућа замена
(стан-ови). 063/128-67-56.
(276883)

СТАРА кућа, 7.-5 ари, Цара
Душана 73, 48.000 евра.
063/820-53-34. (276879)

ПРОДАЈЕМ кућу у Качареву. 602-011, 065/219-59-73.
(276897)
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ПРОДАЈЕМ детаљно обновљену, приземну, породичну кућу у Панчеву у Тополи,
површине 68 квм, са плацем, погодног за стовариште. Информације на тел.
064/134-97-60. (277018)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

МРАМОРАК, комфорна кућа, воћњак, 14 ари плаца.
Тел. 064/311-41-94.
(276885)
ПЛАЦ, башта, 11 + 3 ара у
Панчеву, Иве Курјачког
149. 064/110-12-80.
(276896)
ПРОДАЈЕМ две куће на једном плацу са воћњаком, легализовано, Војловица.
013/232-21-30, 063/162-5000. (276900)

ЗЛАТИБОР продајем/мењам кућу на Златибору за
кућу-стан у Панчеву. Тек,
069/158-63-76. (276901)

ПРОДАЈЕМ у Мраморку,
строги центар, стамбени
објекат недовршен, 300
квм, са два помоћна објекта, може за сваки бизнис.
Тел. 062/182-72-06.
(276921)
КУЋА н апродју, Цара Лазара, Панчево.060/159-42-27.
(276928)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ кућу –
три стана, три гараже, нова
Миса. 064/221-36-12.
(276939)
ПРОДАЈЕМ кућицу 70 квм,
на Старом Тамишу, на 6
ари плаца, ново насеље.
064/866-23-87, 064/272-6442. (276977)

Издаје се магацински простор од 500 до 3000 квм.

Контакт: Љупко, 063/313-844,
Маријана 063/693-944, Далиборка 063/693-291.

КУЋА, Тесла, комплет реновирана, одмах усељива, Јована Гавриловића 16-а.
064/295-50-95. (277023)

СВЕТИ САВА, спратна, 220
квм, 5,2 ара, два стана,
125.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (277072)

КАЧАРЕВО, кућа 100 квм,
на 11 ари, адаптирана, усељива, повољно. 064/172-8612. (277035)

ЈАБУКА, 60 ари до пута,
60.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (277072)

ПРОДАЈЕМ кућу у Иванову,
КУЋА, 200 квм, помоћни
29. новембра бр. 80
објекти, продајем веома по- 062/415-359. (276094)
вољно, због одласка у дом.
БАВАНИШТАНСКИ пут, но063/714-14-34. (277055)
ва кућ, усељива, укњижена,
5 ари, 25.,000. 063/836-23ЗАСЕБНА кукћа, 30 квм, на 83, „Трем 01” (679).
Маргити, потребна адапта- (276531)
ција. 064/248-90-16.
л(277014)

ПРОДАЈЕМ викендицу у
шуми Трујино насеље, код
Беле Цркве. Тел. 064/24833-04. (276902)

ПРОДАЈЕМ два плаца по 6
ари и плац 12 ари, хитно,
Струја, вода,плин и дозвола
за стамбено-пословни простор код АТП гараже.
063/337-851. (276906)

ДОО „Кутко” издаје локале од 50 квм до 250 квм, на
Новосељанском путу 37, у комплексу иза Максија.

БАНАТСКИ БРЕСТОВАЦ,
новија, 110 квм, 7,45 ари,
17.000. (49), „Мустанг”,
062/226-901. (277067)
МЕЊАМ део куће са анексом на Стрелишту, преко
пута „Авив парка”, за дворишни стан до улице, у центру. 064/952-19-80.
(276950)
ЦЕНТАР, део дворишне куће, 100 квм и 8 ари плаца,
65.000 евра. 064/005-30-52.
(276952)

У МРАМОРКУ породична
кућа на продају. Хитно.
069/255-87-86. (276951)
СТЕВАНА ШУПЉИКЦА,
плац 8 ари са кућом,
57.000. (188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (276981)

ВОЋЊАК 15 ари, викендица, Баваништански пут, други ред, друго немачко поље.
ПЛАЦ на Јабучком путу, 30
064/368-04-77. (277044)
ари, 25.000. (188), „UnaDalДОЊИ ГРАД, добра кућа,
li”, 064/255-87-50. (276981)
укњижене, асфалт, каналиПЛАЦ са започетом грдзација, до 50.000 евра, зањом, до прве плоче, Јабука,
мена. (470), „Дива”, 345Николе Тесле, 62, хитно.
534, 064/246-05-71.
060/132-02-48. (276987)
(276911)

ПРОДАЈЕМ плац 33 ара са
кућом, Новосељански пут
131, преко пута „Танка”.
064/276-08-08. (276997)
ПРОДАЈЕМ кућу, Топола,
71 квм, 7 ари плаца, три помочна објекта, 19.000 евра.
066/464-340. (277004)
ПРОДАЈЕМ две куће на једном плацу у Војловици, легализовано, са воћњаком.
Тел. 013/232-21-30,
063/162-50-00. (276672)
ВОЈЛОВИЦА, Јаношикова,
кућа 206 квм, 14,5 ари, цена 37.000. 683-84-27,
064/071-15-41. (276174)

ЈАБУКА, двособна, 64 квм,
4 ара плаца, чврста градња,
19.000. „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (277056)
МИСА, код надвожњака,
рособна, 80 квм, 5 ари,
34.000. „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (277056)
ПРОДАЈЕМ плац, 18 ари, на
Кудељарцу. Тел. 062/81825-05. (277008)
ПРОДАЈЕМ воћњак, 18 ари,
Кудељарскио насип.,
063/472-669. (277112)

Прање тепиха

„ Д А Ј Л А”
064/422-52-40

(3/274498)
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ПРОДАЈЕМ плац на баваништанском путу, 7 ари, вода,
струја, ограђен. 060/70050-72, 063/163-97-17.
(277085)
СТАРЧЕВО, кућа, помоћни
објекти, плац 9.5 ари.
065/725-99-37. (277088)
КУЋА, новија, спратна, 200
квм, помоћни објекти, 5.5
ари, легализовано. 063/70868-45. (2770895)

ПОТЕЗ Содара, салонска,
лепа 220 квм, два стана, 3.6
ара, 110.000. (398), „Кров”,
ВИКЕНДИЦА, спратна, на
060/683-10-64. (277072)
Девојачком бунару, 200 м
од раскрснице, легализоваПРОДАЈЕМ кућу у Качареву. 602-011, 065/219-59-73. на. 061/206-30-46. (276705)

ПРОДАЈЕМ кућу у Војловици, две стамбене јединице,
ЦГ. 062/2348-137. (277104)
КУЋА, 220 квм, нова Миса,
преко пута школе, дома
здравља, може замена за
стан уз вашу доплату.
064/125-35-11. (277140)
ЦЕНТАР, 120 квм, 5 ари,
70.000, Доњи град, 150 квм,
3 ара, 55.000. (394), „Гоца”,
063/899-77-00. (277137)
КОТЕЖ 1, 155 квм, погодна
за две породице, две гараже, договор. (394), „Гоца”,
063/899-77-00. (277137)
ШИРИ ЦЕНТАР, 240 квм, 2
ара, 99.000; центар, 67 квм,
два ара дворишина, 45.000.
(394), „Гоца”, 063/899-7700. (277137)
ПРОДАЈЕМ кућу и локал
7,3 ара, Војловица, без посредника. 063/879-58-14.
(277168)
ВИКЕНДИЦА, 15 ари, може
одвојено 5 ари, легализовано. Новосељански пут.
013/404-141, 064/489-4036. (277190)
ГОРЊИ ГРАД, 3 ара, 80
квм, гас, добар објекат,
52.000, договор. (242),
„Кварт”, 064/125-62-67,
346-392. (277195)
САЛАШ и три хектара земље, уз асфалт, северна зона. 066/354-791. (276584)
БАВАНИШТАНСКИ пут, 56
ари, викендица, струја, вода, грађевинско земљиште.
064/280-60-53. (277197)
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КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

КУЋА, Старчево, 12 ари, легализована, подрум, помоћни објекти. 064/190-34-49.
(277206)
СТАРА МИСА, кућа на 5,5
ари, 26.000: Кудељарац, кућа на 5 ари, 35.000. „Лајф”,
061/662-91-48. (277207)
БЛИЗУ ЦЕНТРА, кућа, договор, велики избор кућа за
рушење. „Лајф”, 061/66291-48. (277207)
ОМОЉИЦА, плац 12,5 ари,
објекат у изградњи, струја,
вода. 0964/260-05-34.
(4817)
ВИКЕНД кућа, замена за
гарсоњеру у Панчеву и
партнера за помоћ у кући.
064/267-53-43. (48139

ОГЛАСИ

Продаја станова
у Ул. Милоша Обреновића 15
Станови су од
45 квм, 49 квм и 64 квм
Станови су усељиви и укњижени

064/432-28-74
ТЕСЛА, 53 квм, III, ЦГ,
35.000, договор. (336),
„Олимп”, 351-061, 064/23436-01. (277123)
СТАН, 50 квм, Котеж 2,
стан у Сакулама 40 квм.
060/161-06-40. (277069)
ХИТНО стан на продају, 32
квм. 354-952, 064/393-5609. (276973)

СОДАРА, двособан, 52 квм,
ВП, ТА, 27.000. (188), „UnaDalli”, 064/255-87-50.
(276981)
КОТЕЖ 2, 65 квм, 39.000,
ВПР, ЦГ. „Тесла некретнине”, 064/668-89-15.
(277007)
КОТЕЖ 1, једнособан, IV,
сређен, 30.000. (188), „UnaDalli”, 064/255-87-50.
(276981)
ДВОСОБАН, ЦГ, први
спрат, Стрелиште, 29.000
евра. (470), „Дива”, 345534, 064/246-05-71.
(276911)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОТРАЖЊА

ПОТРЕБНИ плацеви за инвеститоре. Агенција „Тесла
некретнине”м 964/668-8915. (276689)

НОВА МИСА, 50 квм, једноипособан, I, TA, 25.000.
(336), „Олимп”, 351-061,
063/274-951. (277123)

ЈЕДНОИПОСОБАН, ЦГ, ВП,
45 квм, 27.000 евра. (470),
„Дива”, 345-534, 064/24605-71. (276911)

МАЊИ двособан, ЦГ, ВП,
45 квм, Стрелиште. „Дива
некретнине”, 345-534,
064/246-05-71. (276810)

КОТЕЖ 2, двособан, 57 + 6
квм, 30.000, в. приземље.
(470), „Дива”, 345-534,
064/246-05-71. (276911)

СТАНОВИ
ПОНУДА

ЦЕНТАР, дуплекс, троипособан 80 квм, V спрат,нема
лифт, 48.500 евра. 064/88825-00 (СМС)
ПРОДАЈЕМ двособан стан,
50 квм, у центру Панчева са
гаражом. Тел. 013/334-538,
061/210-43-76. (276690)

ДВОСОБАН, Котеж 2, ВП,
57 квм + 6 квм тераса,
30.000. „Дива некретнине”,
345-534, 064/246-05-71.
(276810)

Ул. Кикиндска, Котеж 2, I
спрат. 064/052-03-53.
(276771)
ПРОДАЈЕМ једноипособан
стан у центру Панчева.
060/505-54-25. (276856)

СТАН без посредника, двособан, у центру Панчева,
продајем. 066/642-15-66.
(276721)

ПРОДАЈЕМ гарсоњеру Самачки хотел, звати после 16
сати. 063/719-98-81.
(276881)

ПРОДАЈЕМ једноипособан
стан у центру Панчева.
060/505-54-25. (275600)

НОВА МИСА, новоградња,
95 квм, трособни лукс станови, завршни радови у току. Могућност кредита.
062/966-92-96. (276893)

ПРОДАЈЕМ дворишни стан
до улице, Жарка Зрењанина, власник. 061/382-88-88.
(276251)
ХИТНО продајем дворишни
стан, 70 квм, у Војловици.
064/212-32-94. (276800)
ДВОСОБАН, I спрат, ЦГ,
29.000, Стрелиште. „Дива
некретнине”, 345-534,
064/246-05-71. (276810)
СТАН на Тесли, 70 квм, без
посредника, 57.000 евра.
064/700-13-40. (277102)

НОВА МИСА, нови станови,
трособан 83 квм, I, 42.000;
103 квм, II, 47.000. (300),
„Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52. (277032)

НОВ СТАН, II спрат, 60 квм,
у близини школе, вртића,
ТЕСЛА, II спрт, Та, двосоамбуланте. Власник.
бан, 35.000, тераса. „Тесла
060/314-61-45. (276832)
некретнине”, 064/668-8915. (277007)
ДВОСОБАН стан, 60 квм,

КОТЕЖ 2, комфоран двособан стан, 65 квм, тераса 3
квм, ВПР, 40.000. (238),
„Тесла некретнине”,064/668-89-15.
(276689)

МИСА, 64 квм, 21.500, ПР,
Маргита, 30 квм, 18.000.
063/377-835. (273912)

СТРЕЛИШТЕ, трособан, 64
квм, IV, лифт, сређен,
38.000. (300), „Ћурчић”,
362-816, 063/803-10-52.
(277032)
ЈЕДНОСОБАН, 35 квм, Тесла, тераса, 29.000; Котеж,
леп, 25.000. (324), „Медиа”,
315-703, 064/223-99-20.
(277046)
КОТЕЖ, 65 квм, двоипособан, 42.000, 57 квм, двособан, 28.000. (324), „Медиа”,
315-703, 064/223-99-20.
(277046)
СТРЕЛИШТЕ, двоипособан,
61 квм, трећи спрат, ЦГ,
32.000. „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (277056)
КОТЕЖ 1, двособан, 57 квм,
први спрат, Радова згрда,
35.000. „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (277056)
ТЕСЛА, двособан, 55 квм,
II, ТА, добар, 35.000. „Мустанг”, 069/226-66-58.
(277067)
КЕЈ РАДОЈА ДАКИЋА, новији, 58 квм, приземље, Цг,
са лукс стварима, 46.000.
(49), „Мустанг”, 069/22666-58. (277067)
ТЕСЛА, једнособан, IV, 38
квм, терса, ЦГ, реновиран,
28.500. (49), „Мустанг”,
069/226-66-58. (277067)
СТРЕЛИШТЕ, двособан, 56
квм, ЦГ, VI, добар, 33.000.
(49), „Мустанг”, 069/22666-58. (277067)
СТАН, 50 квм, Котеж 2,
стан у Сакулама 40 квм.
060/161-06-40. (277069)

ПОТРЕБНИ плацеви за инвеститоре. „Тесла некретнине”, 064/668-89-15.
(277007)

СТАН 46 квм, први спрат,
Горњи град. 064/136-42-00.
(276869)

ЦЕНТАР, дворишни, 30 квм,
15.500; 40 квм, двособан,
18.500; 50 квм, 25.000.
(394), „Гоца”, 063/899-7700. (277137)
ДВОСОБАН, Стрeлиште, I,
ЦГ, 29.500; Миса, I, ЦГ,
36.000. (67), 063/744-28-66.
(4813)
ЦЕНТАР, IV спрат, 23 квм,
сређен. „Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (277007)
ЈЕДНОСОБАН, Тесла, ЦГ,
22.000; Котеж, ЦГ, 15.500;
гарсоњера, Миса, ПР, 3.0,
тераса, 17.800. (67),
063/744-28-66. (4812)

ЦЕНТАР, Светог Саве, новоградња, 47 квм, II спрат,
лифт, гаража, гас, укњижен. СТАН, 62 квм у Тамиш капији. 063/329-340. (277174)
062/966-92-96. (276893)
ПРОДАЈЕМ двособан стан у
центру Качарева, повољно.
Укњижен, помоћни објекти.
062/163-37-26. (276927)
КОТЕЖ 2, једноипособан,
44 квм, V, ЦГ, 26.000. (188),
„UnaDalli”, 064/255-87-50.
(276981)
НОВА МИСА, трособан, 68
квм, ЦГ, II, 35.000. (188),
„UnaDalli”, 064/255-87-50.
(276981)

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

НОВО у Агенцији „Тесла некретнине”, посебне погодности за продавце некретнина. 064/668-89-15.
(277007)
ТЕСЛА, двособан стан, 37
квм, ВП, ЕГ, реновиран.
Тел. 064/364-10-56.
(277019)
СТРОГИ центар, двособан,
56 квм, III/VII, ЦГ, лифт,
паркинг, власник, 51.000.
065/653-63-92. (277030)
КОТЕЖ 1, двоипособан, 57
квм, III, ЦГ, 35.500. (300),
„Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52. (277032)
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ЦЕНТАР, код Гимназије, 72
квм, III, ЦГ, салонски,
55.000. (49), „Мустанг”,
062/226-901. (277067)

КОТЕЖ 1, двособан, одличан, II, 60 квм, ЦГ, 37.000,
договор. (353), „Премиер”,
063/800-44-30. (277090)

СТРЕЛИШТЕ, 78 квм, I, ЦГ,
лукс, четворособан, 62.000.
(336), „Олимп”, 351-061,
063/274-951. (277123)

ПРОДАЈЕМ стан, 72 квм +
10 квм тераса, повољно,
хитно, 1/1, власник.
060/533-35-75. (277130)

МАРГИТА, четворособан, I,
105 квм, гаража, гас,
65.000. (353), „Премиер”,
352-489, 063/800-44-30.
(277090)

Продајем/издајем
нов локал 77 квм.
Ул. Св. Саве 59
Слободан, 063/776-66-91

ЦЕНТАР, трособан, III,
лифт, 72 квм, ЦГ, 54.000,
договор. (353), „Премиер”,
063/800-44-30. (277090)

НОВ стан, 60 квм, други
спрат, у близини школе, вртића, амбуланте, власник.
060/314-61-345. (277091)

СТРЕЛИШТЕ, 66 квм, трособан, VI, ЦГ, 30.000.(336),
„Олимп”, 351-061, 063/494898. (277123)

КОТЕЖ 1, 12.0, двостран, I
спрат, ЦГ, терас,а 50 квм.
064/121-58-06. (277064)

ТЕСЛА, трособн, ЦГ, 80
квм, IV, терасе, власник, договор. 013/331-079,
063/770-45-55. (1277119)

ШИРИ ЦЕНТАР, 25 квм, леп
једнособан, IV, ТА, 20.000.
(336), „Олимп”, 351-061,
063/274-951. (277123)

ЦЕНТАР, 28, ЦГ, 20.500;Содара, 2.5, II, 42.000. (338),
„Јанковић”, 348-025.
(277122)

ТАМИШ КАПИЈА, новоградња, 65 квм, III, ЦГ,
56.000. (336), „Олимп”,
351-061, 063/274-951.
(277123)

КОТЕЖ 1, 58 квм, двоипособан, ЦГ, III, добар,
35.000. (49), „Мустанг”,
062/226-901. (277067)

НОВА МИСА, 83 квм, ТА,
високо приземље, две терасе, подрум, укњижен,
41.000. 063/252-559.
(277087)

НОВА МИСА, 60 квм, полусутерен, леп, 21.5000. (49),
„Мустанг”, 062/226-901.
(277067)

ТЕСЛА, Нови свет, једнособан, 39 квм, I, ЦГ, 25.000.
(353), „Премиер”, 063/80044-30. (277090)

ЦЕНТАР, локал претворен у
стан, III, 20 квм, 16.000.
(49), „Мустанг”, 062/226901. (277067)

ТЕСЛА, двособан, VII, 49
квм, ЦГ, 29.000, договор.
(353), „Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. (277090)

КОТЕЖ 1, 1.0, 34, 21.000;
Содара, 2.0, 55, 23.000.
(338), „Јанковић”, 348-025.
(277122)
КОТЕЖ 2, 712 квм, двоипособан, одмах усељив, VI,
ЦГ, 38.500. (336), „Олимп”,
351-061, 063/274-951.
(277123)

ТЕСЛА, 53 квм, III, ЦГ,
35.000, договор. (336),
„Олимп”, 351-061, 064/23436-01. (277123)
НОВА МИСА, 50 квм, једноипособан, I, TA, 25.000.
(336), „Олимп”, 351-061,
063/274-951. (277123)
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СТАНОВИ
ПОНУДА

КОТЕЖ , двоипособан, леп,
83 квм, тераса, дуплекс,
42.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (277072)
СПОЉНОСТАРЧЕВАЧКА,
стан 89 квм, 1/1, 17.000.
(398), „Кров”, 060/683-1064. (277072)
ЛЕП нов намештен стан,
код новог Максија на Миси.
065/300-31-30. (277071)
СТАН на Тесли, 70 квм, без
посредника, 57.000 евра.
064/700-13-40. (277102)
КОТЕЖ 2, 37 квм, ЦГ, VII,
није задњи, усељив, 24.000.
(679), „Трем”, 063/836-2383. (277128)
ЦЕНТАР, 60 квм, двоипособан, 45.000; 35 квм, једноипособан, 26.000. (394), „Гоца”, 063/899-77-00.
(277137)

КУПУЈЕМ КУЋУ
Котеж 1, нова Миса,
без посредника.

063/208-310
(9/276990)

ЦЕНТАР, дуплекс, троипособан 80 квм, V спрат,нема
лифт, 48.500 евра. 064/88825-00 (СМС)
ЈЕДНОСОБАН, Тесла, ЦГ,
22.000; Котеж, ЦГ, 15.500;
гарсоњера, Миса, ПР, 3.0,
тераса, 17.800. (67),
063/744-28-66. (4812)
КОТЕЖ 2, једноипособан,
36, реновиран, 25.000;
Маргита, I, 53, нов, 35.000.
(67), 063/744-28-66. (4813)
ЦЕНТАР, IV спрат, 23 квм,
сређен. „Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (277007)

КОТЕЖ 1, 57 квм, двособан,
ДВОСОБАН, Стрeлиште, I,
35.000. (394), „Гоца”,
ЦГ, 29.500; Миса, I, ЦГ,
063/899-77-00. (277137)
36.000. (67), 063/744-28-66.
СТАН, 62 квм у Тамиш ка(4813)
пији. 063/329-340. (277174)
ЦЕНТАР, трособан, III,
КОТЕЖ 2, једнособан, 52
лифт, 72 квм, ЦГ, 54.000,
квм, III, 29.000, договор.
договор. (353), „Премиер”,
(242), „Кварт”, 064/125-62- 063/800-44-30. (277090)
67, 346-392. (277195)
МИСА, трособан, I, 90 +
КОТЕЖ 2, једноипособан,
поткровље, Миса, призе64 квм, VII, повољно,
мље, трособан, фул двори25.000. (242), „Кварт”,
ште, вреди погледати. (67),
064/125-62-67, 346-392.
063/744-28-66. (4813)
(277195)
ЦЕНТАР, трособан, III,

КОТЕЖ, леп двособан, договор, Ккотеж 1, двособан,
I, 35.000. „Лајф”, 061/66291-48. (277207)
ШИРИ ЦЕНТАР, двоипособан, III, 58 квм, ЦГ, 44.000.
(353), „Премиер”, 063/80044-30. (277090)

КУПУЈЕМ једнособан/двособан стан за реновирање,
исплата одмах. 064/206-5574, 013/362-027. (277056)
ПОТРЕБНИ станови на свим
локацијама, брза исплата.
Агенција „Нишић”,
064/206-55-74. (277056)
КУПУЈЕМ двособан стан без
посредника, до четвртог
спрата, Содара, центар, Тесла, Котеж. Обавезно лифт,
ЦГ, може у лошијем стању.
Исплата одмах. 063/637673. (277164)
КУПУЈЕМО станове на свим
локацијама, брза исплата.
(353), „Премиер”, 063/80044-30. (277090)

СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

ИЗДАЈЕМ једноипособан
стан на Котежу 2.
062/271/124 (СМС)

ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру у центру. 064/128-3895 (СМС)

ЦЕНТАР, дворишни, 30 квм,
15.500; 40 квм, двособан,
18.500; 50 квм, 25.000.
(394), „Гоца”, 063/899-7700. (277137)

ЦЕНТАР, нов трособан, II,
ЕГ, 90 квм, 73.000, двоипособан, ЦГ, IV, 46.000.
„Лајф”, 061/662-91-48.
(277207)

marketing@pancevac-online.rs

ИЗДАЈЕМ двособан стан
центар, намештен, централно, 150 евра. 062/886-97-15
(СМС)

СТРЕЛИШТЕ, 53 квм, двособан, 32.000; 49 квм, двособан, 24.000. (394), „Гоца”, 063/899-77-00.
(277137)

СОДАРА, одличан двособан, ТА, IV, 30.000 и трособан, III, TA, 40.000. „Лајф”,
061/662-91-48. (277207)

ОГЛАСИ

лифт, 72 квм, ЦГ, 54.000,
договор. (353), „Премиер”,
063/800-44-30. (277090)

СТАНОВИ

ИЗДАЈЕМ намештен једнособан стан, Содара, Моравска, изнад Максија.
063/764-49-23, 063/528610. (276813)
ИЗДАЈЕМ фул намештену
гарсоњеру, Котеж 1, ЦГ, на
дуже. 066/494-900.
(276801)
ИЗДАЈЕМ смештај за раднике, спортисте. 063/87045-53. (276803)
ИЗНАЈМЉУЈЕМ намештену
гарсоњеру, центар, wi/fi,
кабловска, паркинг, искључиво запосленима. 065/69188-23. (276829)

ИЗДАЈЕМ једнособан стан
на Тесли. 063/807-74-48.
(276842)
ИЗДАЈЕМ мањи полунамештен станчић у центру, кабловска, ЦГ, депозит.
063/742-14-27. (276850)

КУПУЈЕМ двоипособан или
трособан стан, ЦГ, лифт, на
Тесли или Котежу 2, није
агенција. 064/333-61-54.
(275822)

ИЗДАЈЕМ гаражу на Тесли,.
063/849-54-32. (2770299

ЈЕДНОСОБАН ненамештен
стан, Стрелиште, приземље,
ЦГ, тераса, од 1. јуна.
064/307-63-93. (276876)

ИЗДАЈЕМ за раднике на Јабучком путу, преко сервиса
„Пивашевића”. Тел.
065/219-14-22. (277033)

ГАРСОЊЕРА, 22 квм, строги центар, Wi/Fi, ТВ, ТА,
120 евра. 069/113-00-73.
(276924)

ИЗДАЈЕМ двособан комфоран стан, скроз опремљен
на Стрелишту. 061/170-0440. (277051)

ИЗДАЈЕМ кућу и плац 12
ари, поравнат са ризлом, за
ауто-плац. 066/322-780. (р)

ПОВОЉНО за издавање,
стан самац, ђаке. 354-952,
064/393-56-09. (276973)

Продаје се објект за рушење, центар Панчева,
Ж. Зрењанина, Турска глава, у дворишту. Сви
папири, власник 1/1 са грађевинском дозволом
за 100 квм нето (ПР, СП, ПО). 069/663-344,
065/333-33-00.
(6/2176487)

ПОТРАЖЊА

АГЕНЦИЈИ „Тесла некретнине” , потребан двоипособан стан на Стрелишту и
двособан на Тесли, исплата
одмах. 064/668-89-15.
(276689)

НАМЕШТЕНА дворишна
гарсоњера, скромна , за
самца – самицу. Стрелиште.
362-406, 064/218-83-45.
(2770269

ИЗДАЈЕМ стна на три месеца на Котежу 2, намештен.
063/617-421.(276983)
СОДАРА, двособан стан за
издавање, опремљена кухиња. Тел. 063/7’01-11-31.
(277068)

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

061/288-28-38, 065/560-8585 „IVAN TRANSPORT”
ИЗДАЈЕМ намештен стан за
самце, центар. 061/131-7904. (2771139

ИЗДАЈЕМ локал од 26 квм у
Панчеву, Немањина 8. Тел.
064/184-87-50.

ИЗДАЈЕМ кућу. 064/682-5791. (277159)

ИЗДАЈЕМ нов локал, Ул. Кочина 4, код Зелене пијаце.
063/617-421. (276983)

ЛОКАЛИ

ИЗДАЈЕМ локал 100 квм и
канцеларијски простор. АЦ
„Звезда”, Стевана Шупљикца 88. 063/278-250.
(277001)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ локал
од 39 квм, у центру Стрелишта. Тел 064/267-71-74
(СМС)
ИЗДАЈЕМ локал од 60 квм,
у центру. Тел. 066/341-173.
(ф)
ИЗДАЈЕМ локале 50 квм у
Моше Пијаде. 069/352-5544. (276657)

ИЗДАЈЕМ локал у центру,
Браће Јовановић 17.
064/850-70-69.
ИЗДАЈЕМ локале 15 и 30
квм, у пролазу Војводе Путника 29. 063/278-250.
(27700

ИЗНАЈМЉУЈЕМ двособан
стан на Тесли, на дужи период. Контакт, 063/852-2512. (276784)

ИЗДАЈЕМ једнособан намештен стан код „Авива”. Тел.
013/321-033, 064/136-4936. (276930)

САМИЦИ/САМЦУ издајем
једнособан намештен стан,
Стрелиште, ЦГ, I спрат.
065/201-18-41. (277094)

ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру на Котежу 1. 062/415322. (276733)

ИЗДАЈЕМ двособан стан у
кући, Стрелиште. 061/16264-42. (276933)

ИЗДАЈЕМ празан стан, 45
квм, на Котежу 2. 063/80377-27. (277096)

ИЗДАЈЕМ локал 30 9 23
квм, код Аутобуске станице.
352-105. (276578)

ИЗДАЈЕМ локал код пијаце,
преко пута, три школе, изузетно фрекветно. 060/35103.56. (277013)

ИЗДАЈЕМ празан стан, двособан, зграда, ЦГ, Стрелиште. 064/164-77-66.
(276840)

ИЗДАЈЕМ собе за раднике,
студенте. Раднички смештај, центар града.
063/502-211. (276942)

ИЗДАЈЕМ двособни комплетнао реновиран стна, 59
квм, II спрат, лифт, Котеж
1. 062/407-252. (277077)

ИЗДАЈЕМ локале (употребна дозвола, код Аутобуске
станице, пијаце, Ослобођења 3. 063/372-124. (276956)

ПИЈАЦА Стрелиште, локал
16 квм, 12.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-64.
(277072)

ПОТРЕБАН стан за издавање. 069/260-00-40. Радош.
(276940)
ИЗДАЈЕМ стан у центру, 40
квм. Тел. 064/888-42-51.
(276955)
ИЗДАЈЕМ одличан двособан, намештен стан, централно, Котеж 1, први
спрат. 063/372-124.
(276956)
ИЗДАЈЕМ се полунамештен
двособан стан, Улица Вршачка 4, Панчево. 064/21877-80. (276968)
ИЗДАЈЕМ собу са употребом кухиње и купатила,
самцу или ученику. Моб.
064/090-11-28. (276971)
ИЗДАЈЕМ намештену дворишну кућу са гаражом, посебан улаз. Тел. 060/35455-54. (277053)
ИЗДАЈЕМ намештен двособан стан, Коеж 2, звати после 17 сати. 064/892-21-73,
371-413. (277009)

ИЗДАЈЕМ локал од 86 квм,
код Аутобуске станице.
063/278-421. (276812)

ИЗДАЈЕМ локал од 72 квм.
Војводе Путника 29.
063/278-250. (277001)
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ЛОКАЛИ

ПОТРЕБНЕ раднице за рад
у ресторану. 064/643-41-22,
013/377-230. (276953)

ИЗДАЈЕМ локал 50 квм, у
новој згради, Моше Пијаде
61-б. 063/272-994. (277180)

ПОТРЕБАН радник на индустријским шиваћим машинама. Звати после 14 сати.
069/235-71-00. (276958)

ИЗДАЈЕМ локал 55 квм,
угао Д. Туцовића и Михајла
Пупина, Панчево. Тел.
061/607-81-00. (277189)

ПОТРЕБНИ кувар-роштиљ
мајстор за киоск брзе хране. 064/952-19-80. (278950)
ПОТРЕБНА радница за помоћни рад у пекари, трећа
смена. 062/404-144.
(276976)

ЛОКАЛ у Ул. Димитрија Туцовића, 43 квм, 1/1, 15.000.
(396), „Лајф”, 061/662-9148. (277207)

ПОСАО
ПОНУДА

ПОТРЕБНА радница у продавници „Маркет Цеца”.
060/555-11-73. (276767)

ПОТРЕБНА жена за рад у
кући. 063/240-403 (СМС)
ПОТРЕБАН возач Ц и Е категорије са искуством за
међународни Румунија и
Македонија. Пријава, сталан посао. 069/301-17-00
(СМС)

ПОТРЕБНА радница у продавници „Маркет Цеца”.
060/555-11-73. (276767)
ХИТНО потребна радница.
Предност трговци – бувљак.
063/337-851. (276906)

ТЕКСТИЛНОЈ радионици у
Омољици потребна помоћна радница, са искуством и
без искуства. 064/147-5701. (276785)

ПОТРЕБАН/А шанкер-конобар. 061/623-16-15.

ПОТРЕБАН пекар и помоћник у пекари. 062/404-144.
(276976)

РАЗРАЂЕНОМ салону потребна мушко-женска искусна фризерка. Плата педесет процената зараде, ја
плаћам допринос. 064/18592-34. (276854)

POCO LOCO ресторану потребни кувари са или без
искуства и пекар за рад са
тестом за фина пецива.
064/874-03-01 (276992)

ПОТРЕБАН радник вулкаАУТО-ШКОЛИ потребан иннизер доћи лично. Панчево,
структор за обуку возача.
Радничка 1-а. (277002)
Информације на 064/26404-33.
ПОТРЕБАН возач Ц и Е категорије, унутрашњи транПОТРЕБНА радница за рад
спорт. 064/140-70-87.
у цвећари „Наџин кутак”.
(277012)
Пријаве слати на mail: tanja4779gmail.com (276864) ПОТРЕБНА радница за рад
у киоску (штампа и цигареПОТРЕБАН мушко-женски
те), са искуством. Звати –
фризер/фризерка у салону
петак, субота од 18 до 19
у центру. 064/503-68-75.
сати. 064/813-00-34.
(276877)
/277025)
KAFFE SPORTISIMO поПОТРЕБАН/А шанкер-конотребна девојка за замену
бар. 061/623-16-15.
слободних дана. 063/361(277063)
777. (276886)
ПОТРЕБАН возач-достављач хране са искуством.
061/623-16-15. (277063)
ПОТРЕБАН чекер. 061/62316-15. (277063)

ПИЦЕРИЈИ потребни возаци Б категорије.
061/264/80-00 (СМС)

ПОТРЕБАН пица-масјтор,
кувар. 061/623-16-15.
(277063)

ПОТРЕБНА девојка за рад у
кафићу. Звати на 061/63440-71. (ф)

ПОТРЕБАН возач Ц и Е категорије за унутрашњи
транспорт. 062/850-00-82.

WEIFERT дистрибуцији пића потребни возачи Б и Ц
категорије, физички радници и виљушкаристи.
062/446-285. (286098)
ПИЦЕРИЈИ „Попај” потребан пица-мајстор, раднице
за палачинке и возач.
063/820-87-61.

ПОТРЕБАН радник за рад
на роштиљу. 065/205-10-52.
(2777075)
ПОТРЕБАН возач Б категорије за паковање и развоз
штампе. 069/867-72-07.
(277022)

ВОДОИНСТАЛАТЕРСКОЈ
фирми потребни мајстори
водоинсталатери. 060/03553-98. (276764)
ПОТРЕБНИ радници за брање малине у Ариљу, смештај и храна обезбеђени.
Тел. 061/200-15-32,
060/501-27-75. (276965)
ПОТРЕБАН посластичар.
064/643-41-22, 013/377230. (276953)

РЕСТОРАНУ „ROYAL” у
„Авив парку” потребни конобари, кувари.
063/216788. (276455)
ПЕКАРИ „Rex” из Банатског
Новог Села потребан – мајстор и помоћни радник.
Контакт тел. 063/616-694.
(275594)
ПОТРЕБНА комуникативна
особа за рад у кетеринг
сервису. 066/888-13-31.
(276724)
ПОТРЕБАН кувар са искуством, домаћа кухиња и роштиљ. 066/888-13-31.
(276724)
DOO „MINESAL” из Панчева тражи мушкарце и жене
за рад у производњи гајбица. 013/373-488, 063/256360.

ПОТРЕБНА радница за рад
у кладионици. Контакт тел.
061/122-61-48.
ПОТРЕБНА два помоћна
радника. „Самиго инвест”,
063/389-972. (277134)
ПОТРЕБНА два столара.
„Самиго инвест”, 063/389972. (277134)

РЕСТОРАНУ „Стара пивара” потребно особље.
060/074-34-85. (276935)
ПИЦЕРИЈИ „Калимеро” на
Стрелишту потребна радница. 061/323-80-02. (276915)
ПОТРЕБАН конобар и аниматор за рад у играоници
„Острво с благом” у БИГ-у
Панчево. 062/333-502.
(276923)
WORDTRADE тражи менаджера грађевинског техничар или инжењера са искуством, може и пензионер.
Тел. 063/102-94-16.
(276816)

ПОТРЕБН радник на фарми
кока у Панчеву. 063/776МУШКАРАЦ, 56 година, ма- 67-29. (276822)
теријално обезбеђен, жели
ПОТРЕБАН мушко-женски
да упозна жену или девојку
фризер. 064/085-62-44.
до 409 година, ради друже(276845)
ња, излазака. Звати око 21
сати. 013/352-203. (271120) ПОТРЕБНИ кувари, конобари за рад у ресторану – каПОТРЕБНА хигијеничарка
фани у центру града.
за одржавање хигијене у
060/722-14-14.
локалу брзе хране. Звати
после 15 сати. 063/897-55ПОТРЕБАН радник за посао
04, 013/354-043. (277198)
на бувљаку. 063/836-70-61.

ПОТРЕБНА два мајстора за
монтажу ПВЦ столарије.
„Самиго инвест”, 063/389972. (277134)
САЛОНУ намештаја потребан монтажер са искуством.
060/645-91-45, 013/410180. (277151)
РЕСТОРАНУ „Какаду” потребан кувар/ица. 062/80602-58. (277153)
ПЕКАРИ у Старчеву потребни возачи и радници у
производњи. 060/014-0155.(27715390
ПОТРЕБАН помоћни радник у кухињи. Припрема:
салате, хигијена кухиње.
061/623-16-15. (277183)
ПОТРЕБНИ кувари, конобари за рад у ресторану – кафани у центру града.
060/722-14-14.

ТЕКСТИЛНОЈ радионици у
Омољици потребна помоћна радница, са искуством и
без искуства. 064/147-5701. (276785)

КОСИМ траву тримером,
повољно воћњаке, баште,
дворишта. Зоран, 061/68367-48, 064/438-12-46.
(276546)

Поликлиника „Panmedica” Панчево
Тел. 013/351-551, 064/133-54-98

др мед. Душан С. Анђелковић
интерниста-гастроентеролог
ПРЕ ПОДНЕ ПРЕВЕНТИВНИ ПРЕГЛЕДИ
ЕКГ, ултразвук стомака, мерење притиска,
шећера и кисеоника у крви
Попуст за пензионере
Панчево, Жарка Зрењанина 125

ПОТРЕБАН возач Б категорије за паковање и развоз
штампе. 069/867-72-07.
(277022)

КЛИМЕ, овлашћени сервис,
продаја, уградња, чишћење,
поправке сви модела. Duofrigo, 060/681-73-88.
(276597)
ВОДОИНСТАЛАТЕР, реновирање купатила, вентили,
славине, одгушење канализације одмах. 061/193-0009. (276430)

ПОТРЕБНА девојка за рад у
кафићу. Звати на 061/63440-71. (ф)
ПОТРЕБНЕ раднице за рад
у кухињи и за роштиљем.
Почетна плата 30.000 +
пријава + топли оброк.
063/897-55-04, 013/354043. (277198)
ПОТРЕБНА хигијеничарка
за одржавање хигијене у
локалу брзе хране. Звати
после 15 сати. 063/897-5504, 013/354-043. (277198)
КАФЕ „Љубичево” тражи
конобарицу са искуством.
069/364-10-04. (277199)
ПОТРЕБАН радник у штампарији, са или без искуства.
063/295-789. (277201)
ПОТРЕБАН конобар-ица,
Кафе „Перла”. Тел.
065/344-54-66. (2772139

ПОТРЕБНИ кувари, конобаРЕСТОРАНУ домаће кухиње ри за рад у ресторану – капотребне конобарице. Тел.
фани у центру града.
064/349-93-43. (277151)
060/722-14-14.

РЕСТОРАНУ домаће кухиње
потребне конобарице. Тел.
064/349-93-43. (1276789)
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ХИТНО потребна радница.
Предност трговци – бувљак.
063/337-851. (276906)

АЛУ ПВЦ столарија, комарници, ролетне, венецијанери, уграђујем, поправљам,
замена гуртни. 064/181-2500. (275459)

ПОСАО
ПОТРАЖЊА

ШЉУНАК, песак сејанац
одвоз сута малим кипером
до два кубика. 064/664-8531, 013/342-338 (смс)
МОЛЕРСКО-ГИПСАРСКИ
радови мајстори из Ковачице. 060/066-08-60 (СМС)
ШЉУНАК, песак, сејанац,
одвоз шута малим кипером
до два кубика. 064/664-8531, 013/342-338 (СМС)

ЗИДАЊЕ, малтерисање, реновирање кровова, бетонирање, стиропор, бавалит
фасаде. 063/865-80-49.
(276518)
ЕЛЕКТРИЧАР поправља
електро инсталације, вешмашине, бојлере, шпорете,
фрижидере, пећи. 060/18002-83, Милан. (276709)
ТАПЕТАР који пресвлачи
намештај, са искуством,
тражи посао. 064/120-7764. (276147)

ШЉУНАК, песак, сејанац...
одвоз шута малим кипером
до два кубика. Лазар.
065/334-23-38. (276645)

АЛУ ПВЦ столарија, ролетне, комарници, венецијанери, тракасте завесе, уграђујем, поправљам. 063/88225-09. (275261)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови и обрада шпалетни.
065/842-84-29, 063/842-8429. (276799)

КОМБИЈЕМ превозим робу,
ствари, селидбе. Најповољније. Жељко. 065/361-13.13.
(276945)

НОВО У НАШЕМ ГРАДУ, ОД 1. МАРТА

ОР ДИ НАЦИЈА ЗА СПОРТСКУ МЕДИЦИНУ
„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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ПОТРАЖЊА

ПАРКЕТАР, поставка новог
паркета, бродског пода, хобловање, фуговање, лакирање старог. 060/476-81-55.
(276795)

ЧИШЋЕЊЕ олука, висински
радови на крову. 065/53524-56. (276929)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, реновирање купатила, славине,
вентили, одгушење канализације одмах. 061/193-009.
(276976)

СЕЛИДБЕ, превоз робе,
ствари, утовар-истовар,
монтажа/демонтажа намештаја. Дејан, 061/626-1450. (276819)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови и обрада шпалетни.
065/842-84-29, 063/842-8429. (276799)

ЧИСТИМО таване, подруме, шут, старе шупе, гараже, радимо све послове.
061/321-77-93. (276837)

(4/276823)

Инфо: Дака, 063/735-44-45; Жељка 063/275-194
Уплате (до 22. маја), 2.000 динара, код Жељке

Матуранти Економске школе Генерација ’77 - ’ 79

ПРОСЛАВА 40 ГОДИНА МАТУРЕ
19. маја 2019, „Занзибар”
Пријаве: Срђан - 063/263-497, Цале - 063/889-06-47,
(15/277152)
Зека – 064/651-16-40
КРЧЕЊЕ, глетовање, кречење улаза у згради, гипс радови, фасаде. 063/304-476.
(276809)

МАШИНСКИ утовар шута
са превозом, рушење објеката, разбијање бетона.
063/246-368. (276530)

КОШЕЊЕ траве, крчење корова, шишање живе ограде,
викендице, воћњаци, окућнице. 061/301-49-58.
(276830)

МОЛЕРСКИ и гипсарки радови. Неша. Facebook.com/molerizam 069/444-2376. (276860)

СТОЛАРСКЕ и браварске
услуге, Александар.
064/157-20-03. (276819)

РАДИМО све физичке послове, бетонирања, разбијање бетона, обарање стабала, рушења шупа, зидова,
кошење траве. 060/035-4740. (276932)
РУШЕЊА кућа, разбијање
бетона, бетонирања, ископи, одношење ствари, итд.
064/122-69-78. (276932)

ПРОСЛАВА 40 година матуре Гимназије,
генерација ’75/’79 одржаће се 25. маја 2019,
у „Старој Пивари”

СВЕ врсте физикалија, утовар-истовар, чишћење, разбијање бетона, селидбе, одвоз шута, непотребних ствари и слични послови. Дејан,
061/626-14-50. (276819)

marketing@pancevac-online.rs

ЧАСОВИ математике, физике и немачкогк. Професорка. Тел. 064/208-91-21.
(276919)

ПОСАО

ТВ сателитске антене и дигитализација вашег ТВ-а,
ИПТВ и антена плус.
064/866-20-70. (276834)

ОГЛАСИ

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови, кречење, глетовање, столарија, веома повољно. 064/280-26-15. (276867)

СЕРВИС и монтажа клима
уређаја, поправка беле технике и ситне интервенције у
кући. 060/637-07-51.
(276898)
ТВ и сателитске антене,
монтажа, дигитализација
ТВ-а, ИПТВ, антена плус.
064/866-20-70. (276899)
БАШТЕ орем и култивирам.
063/855-92-70. (276852)
МАТЕМАТИКА, физика, хемија, механика, часови.
Тел. 251-19-81, 063/852-2243. (276904)
ЧАСОВИ основцима од I –
IV разреда. 064/033-38-83.
БРАВАРСКО-ЗАВАРИВАЧКИ радови, израда, монтажа капија, ограда, надстршеница, заштитне решетке.
062/816-33-84. (276949)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, уградња, одржавање воде, канализације, кабине, славина,
бојлера, котлића. 063/83684-76. (276867)
КОСИМ траву, крчим коров, шишање ограде, дворишта, викендице, воћњаци,с ве дестинације.
061/301-49-58. (277033)

АЛУ ПВЦ столарија, ролетне, комарници, венецијанери, тракасте завесе, уграђујем, поправљам. 063/88225-09. (275261)

СПУШТЕНИ плафони, преградни зидови, израда кошуљице, уградња ламината,
комплетно реновирање.
062/816-33-84. (276949)
КОМБИЈЕМ превозим робу,
ствари, селидбе. Најповољније. Жељко. 065/361-13.13.
(276945)

РЕХАБИЛИТАЦИЈА спортских повреда, повреда.
Бесплатан преглед лекара.
063/868-04-51., (1276998)

ТАПЕТАР који пресвлачи
намештај, са искуством,
тражи посао. 064/120-7764. (276147)

ПОПРАВКА беле технике
свих произвођача, брзо и
повољно. Милош. 063/83105-26. (277215)

ИЗРАДА/МОНТАЖА, конструкција, хала, биндера,
капија, ограда, грађевинска лимарија. 064/068-1085. (277024)

КОМПЈУТЕР сервис поправка, инсталација нових
компоненти, одржавање,
брзо, повољно. 060/351-0354. (277013)

КОСИМ траву, крчим коров, шишање ограде, дворишта, викендице, воћњаци,с ве дестинације.
061/301-49-58. (277033)
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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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ПОСАО
ПОТРАЖЊА

ОМОЉИЦА, поуздана жена, чувала би стзара лица.
Тел. 063/707-19-88.
(277079)
МАСАЖА, релакс, опуштање тела уз потпуно уживање. Повољно, Марија.
064/269-94-87. (276731)

Можете се пријавити на конкурс
за радно место на број

064/826-84-25
ШЉУНАК, песак, сејанац,
одвоз шута малим кипером
до два кубика. 064/664-8531, 013/342-338 (СМС)

ЧИСТИМО таване, подруме, шут, старе шупе, гараже, радимо све послове.
061/321-77-93. (276837)

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

ШЉУНАК, песак, сејанац...
одвоз шута малим кипером
до два кубика. Лаза.
065/334-23-38. (277093)

ЕЛЕКТРИЧАР поправља
електро инсталације, вешмашине, бојлере, шпорете,
фрижидере, пећи. 060/18002-83, Милан. (276709)

(7/274828)

НЕГА старих, болесних и
инвалидних лица. 063/86804-51. (276998)

КЕРАМИЧАР са дугогодишњим искуством, квалитетно, педантно, повољно.
064/252-51-75, 062/1533706. (277108)

УСЛУГЕ

ПАРКЕТ постављам и хоблујем, мајстор с дугогодишњим искуством из Дебељаче, с материјалом или без
њега. Ноле (имам и паркет),
013/665-220, 063/847-7438. (4812)

064/158-44-10, 063/101-11-47

СЕЛИДБЕ, превоз робе,
мерцедес камиони, радници, повољно. Вук, 063/278117, 064/176-91-85.
(276134)

ЕНГЛЕСКИ свим узрастима,
долазим, јефтио, 25 године
искуства. 013/251-78-97,
063/782-51-48. (177118)

МАШИНСКИ утовар шута
са превозом, рушење објеката, разбијање бетона.
063/246-368. (276530)

НЕМАЧКИ, часови свим узрастима. Преводи. Припрема полагања свих нивоа
знања. 061/656-04-04, 352892. (277158)

СЕЛИДБЕ, превоз друге робе. Панчево-даље. Цена договор. 013/366-843,
‘063/193-22-29. (277107)

Одвоз шута, земље, превоз
шљунка, песка и осталог.

ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгушење судопере, купатила,
адаптације, поправке замене, одмах. 013/331-657,
064/495-77-59. (276600)
ЧАСОВИ енглеског основцима, средњошколцима,
студентима. Прилагођено
вашим потребама. 063/10747-17. (277169)
ХОБЛОВАЊЕ, фуговање,
поправка и ла,ирање паркета као и бродских подова.
060/693-21-53. л(2771769
ПОПРАВКА беле технике
свих произвођача, брзо и
повољно. Милош. 063/83105-26. (277215)

marketing@pancevac-online.rs

БЛАГАЈНИК у Казину „Eldorado”

АЛУ ПВЦ столарија, комарници, ролетне, венецијанери, уграђујем, поправљам,
замена гуртни. 064/181-2500. (275459)

МАТЕМАТИКА, статистика,
физика, информатика, могућност месечног плаћања.
Професор. Центар,
013/353-569, 066/405-336,
061/603-94-94. (277101)

ОГЛАСИ

Поправка старих кровова,
израда нових кровова,
израда баџа,
постављање фасаде,
зидање и малтерисање
СЗР „Зоки”
062/827-89-20
ПЕРФЕКТ: фасаде, зидање,
малтерисање, глетовање,
кречење, керамика, ламинати, кровови. 063/122-1439, 063/145-97-79. (276855)
БАЛТОКАД када, обнова
глазуре, пластифицирање,
28 година с вама, гаранција. www.baltokad.co.rs.
065/347-55-02, 011/288-3018. (и)

АУТОЦЕНТРУ „РАЈИН” из Банатског Новог Села

потребан механичар са искуством
Позвати на 069/600-667 или доћи лично,
Банатско Ново Село, М. Тита 64-а

За рад у производњи потребно:
пет жена, три мушкарца, један машински
техничар, један електро-техничар.
Контакт тел. 062/365-414, Јагода

ТЕПИХ сервис, дубинско
прање тепиха, намештаја.
Превоз бесплатан. 302-820,
064/129-63-79. (277160)
ПРЕВОЗ малим и великим
кипером: шљунак, песак,
сејанац и ризла. Хакер,
063/246-368. (276530)
ИЗДАЈЕМ рамску скелу, металне подупираче, мешалице за бетон. 064/351-11-73.
(276894)
КРОВОВИ, поправке, замена црепа, летви, старог црепа и поставке новог крова,
црепа, рогови, патошење,
изолације, најјефтинији у
граду, пензионерима екстра
попуст. 013/404-560,
064/290-45-09, 061/348-2000, 062/845-96-26,„Електроизградња”.(276790)
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 (276863)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић” –
Борис, комбијем и камионом, Војводина, Србија, са
или без радника. 013/352536, 063/253-028, 064/44466-74.(276863)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић” –
Борис – комбијима, камионима, професионално, екипа радника, све релације по
Србији, откуп намештаја.
013/352-536, 063/253-028,
064/444-66-74.(276863)
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 (276863)
ВОДОИНСТАЛАТЕР. Одгушење купатила, канализације, водоводне адаптације,
замена вирбли, вентила, батерије, санитарије, прикључка воде и канализације.
Од 0 - 24 сата, пензионерима екстра попуст. Долазим
одмах. 013/404-560,
064/290-45-09, 061/348-2000, 062/845-96-26, „Електроизградња”.(276790)
БАШТЕ орем и култивирам.
063/855-92-70. (276852)

OPŠTINA KOVAČICA
OPŠTINSKA UPRAVA
Odeljenje za urbanizam, stambeno-komunalnu
delatnost, zaštitu životne sredine, saobraćaj
i energetiku, imovinsko pravne i inspekcijske
poslove

OBAVEŠTENJE
O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE
O POTREBI PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU
SREDINU
Obaveštava se javnost da je podnet Zahtev za
odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu PROJEKTA postrojenje za sakupljanje i
skladištenje inertnog i neopasnog otpada. Planirani
projekat će se realizovati na katastarskim parcelama
br. 3644/7 i 3644/8 K.O. Debeljača, u ulici Industrijsko naselje bb, Debeljača, na teritoriji Opštine
Kovačica, nosioca projekta „Aster cop” d.o.o., Ul.
Sremska br. 39, Starčevo.
Uvid u podatke i dokumentaciju uz zahtev nosioca
projekta, može se izvršiti u uslužnom centru, SO
Kovačica Ul. M.Tita br. 50, u periodu od 10. 05. 2019.
do 20. 05. 2019. godine, u vremenu od 10 do 14 sati.
U roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog
obaveštenja, zainteresovana javnost može dostaviti
mišljenje o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene
uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu ovom
organu.
Ovaj organ će u roku od 10 dana od isteka roka iz
stava 3. ovog obaveštenja doneti odluku o tome da li
je za predloženi projekat potrebna procena uticaja na
životnu sredinu, o čemu će blagovremeno obavestiti
javnost.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЗЕЛЕНИЛО”
ПАНЧЕВО

„HIPRA” doo., Cara Dušana 17, Pančevo,
oglašava potrebu za zaposlenjem:
• Mašinskih tehničara i mašinskih inženjera
• Bravara – montera sa ili bez iskustva
• Zavarivača
• CNC operatera
• Viljuškarista sa iskustvom
Prijave (radnu biografiju) slati na: office@hipra.rs

Фирма „КОРАЛ” ДОО Панчево
тражи

ТРГОВЦА
Због природе после пожељно је да буде особа мушког пола и обавезно знање рада на
рачунару.
Звати радним данима на број 013/335-540 и
013/335-541, од 12 до 15 сати.

СТОМАТОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ у Панчеву
РАСПИСУЈЕ КОНКУРС
ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ И ЗАСНИВАЊЕ
РАДНОГ ОДНОСА

Једног ДОЦЕНТА за ужу научну област
БАЗИЧНА И ПРЕТКЛИНИЧКА
СТОМАТОЛОГИЈА
Услови:

КОНКУРС

– доктор медицинских наука – област фармација,
као и остали услови предвиђени Законом о високом образовању („Сл. Гласник Републике
Србије” бр. 88/2017) и Статутом Стоматолошког
Факултета.

ЗА ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ
ПРОСТОРА – ЛОКАЛА

Са изабраним кандидатом закључује се уговор о
раду на одређено време од 5 (пет) година.

– 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.

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.

РАСПИСУЈЕ

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

Све додатне информације могу се добити на телефон: 013/235-12-92.

У складу са чланом 45а Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС” број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/2013-УС,
50/2013-УС и 98/2013-УС, 132/14, 145/2014, 83/18
и 31/19)
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА
Секретаријат за урбанизам, грађевинске,
стамбено-комуналне послове и саобраћај
ОГЛАШАВА

У складу са чланом 29. Закона о процени утицаја
на животну средину
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине

ОБАВЕШТАВА ЈАВНОСТ
Секретаријат за заштиту животне средине, на основу захтева за одлучивање о потреби процене
утицаја на животну средину поднетог од стране
носиоца пројекта „Десанио” д.о.о. Београд Улица
Церска 29, Београд, донео је Решење број XV-07501-52/2019 којим је утврђено да за Пројекат
складиштење неопасног отпада на кат. парцели
6874 К.О.Панчево, улица Жарка Зрењанина бр.
106, Панчево, није потребна израда студије о процени утицаја на животну средину. Увид у донето
решење може се извршити у просторијама Градске управе Града Панчева, Трг краља Петра I бр.
2 - 4, канцеларија 708.
На донето решење заинтересована јавност може
изјавити жалбу Покрајинском секретаријату за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, Нови Сад, у року од 15 дана од дана објављивања обавештења, а преко овог органа.

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КАО УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ за изградњу зграде за смештај пољопривредних производа, Пр; и пословне зграде, Пр; на парцели
бр.4317 К.О. Старчево, улица Старчево пут Омољица, израђен од стране ДОО за архитектуру и урбанизам „Art Royal inženjering” ул. Трг Слободе бр.1,
Панчево, под бројем УП-17/19, за инвеститора Николић Наталију из Панчева, ул. Јаношикова бр.135
Увид у Урбанистички пројекат може се извршити и
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, у времену од 10 до 13 сати у периоду
трајања јавне презентације од 7 дана, почев од
10. 05. 2019.
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, 10. мај 2019.

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. (276790)ж

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

064/393-56-90
СЕЛИДБЕ, бесплатна процена селидбе, комплетна услуга транспорта, одношење
непотребних ствари, монтажа и демонтажа намештаја.
Професионални радници.
064/047-55-55. (276797)
СЕЛИДБЕ комбијем и камионом Војводина, Србија, са
или без радника. Најповољније, Иван. 063/107-7866.(276863)
СЕЛИДБЕ, робе и ствари
комбијем и камионом, професионално, екипа радника, све релације по Србији,
откуп намештаја. Иван,
063/107-78-66.(276863)

(грађевински лимари, помоћни радници
и брaвари.
Лимарија „Марковић”, 069/117-60-11
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РАЗНО

Потребни радници за рад на висини
(10/276026)

УСЛУГЕ

ОГЛАСИ

ПЕНЗИОНЕР, 70, тражи
озбиљну слободну жену за
брак, живот код мене.
064/382-27-27.

РОЈАЛ МГ: затварање тераса провидном хармоником,
уградња/поправке; ролетне,
комарници, венецијанери,
све завесе, тенде, хармоврата, роло-заштита.
063/816-20-98, 013/351498. (276616)

ПЕНЗИОНЕР тражи жену од
60 до 65 година, ради брака, сва друга обавештења
на тел. 063/714-14-34.
(277048)

ИСКОП темеља, канала, подрума, рушења одвоз шута.
Равнање, паркинзи.
063/771-55-44. (277013)

ИЗДАЈЕМ апартман на Златибору. Тел. 065/225-14-55
и 065/225-14-56

ТУРИЗАМ

ИЗДАЈЕМ апартмане на мору, Доброта – Котор.
069/172-75-43.

МАШИНСКИ утовар шута
са превозом, рушење објеката, разбијање бетона.
063/246-368. (276530)
МОЛЕРСКИ и гипсарки радови. Неша. Facebook.com/molerizam 069/444-2376. (276860)

300-820, 300-830

Обавештавамо пријатеље и родбину да је 25. априла 2019,
преминуо

25. априла 2019. године преминуо је изненада

СЕЛИДБЕ, камионски, комби превоз. Екипа радника.
Одвозимо непотребне ствари. 064/280-30-16, 063/73177-67. Владимир. (276884)
КЛИМЕ свих типова и произвођача сервисирамо, поправљамо и уграђујемо са
гаранцијом. Овлашћени
сервис „Фриготехник”,
913/361-361, 064/122-6805. (277120)

СТОЈАН НОВАКОВ
МИЛОШ ЛАЗИЋ

1935–2019.

1937–2019.

Сахрана је одржана 29. априла 2019. године у родној Добрици.

Ожалошћени: РУЖИЦА, МИЛОВАН, МАРИЈА и СТЕФАН

Ожалошћени: синови МИЛАН и ДУШАН са породицама
и супруга МИРА

(35/276835)

(31/276831)

ТЕПИХ сервис, дубинско
прање тепиха, намештаја.
Превоз бесплатан. 302-820,
064/129-63-79. (277160)
Последњи поздрав дугогодишњем пријатељу

Последњи поздрав

ВЕШ-МАШИНЕ, фрижидере, замрзиваче, климе, шпорете, бојлере, поправљамо
квалитетно са гаранцијом.
„Фриготехник”, 913/361361, 064/122-68-05.
(277120)
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови, ламинат. 062/97618-42, 064/390-00-87.
(276984)
МАШИНСКИ утовар шута
са превозом, рушење објеката, разбијање бетона.
063/246-368. (277031)

МИЛОШУ ЛАЗИЋУ

ДИМИТРИЈУ
КОВАЧИЋУ

Лепо је било дружење са тобом.
Недостајеш нам.
Почивај у миру.
НИКОЛА и МЕЛА

Ожалошћени: синови НЕБОЈША и СЛОБОДАН, снајка МАЈА
и унуци ЈОВАН и
КРИСТИНА

Пролази најтужнија година без тебе

ПАРКЕТ постављам и хоблујем, мајстор с дугогодишњим искуством из Дебељаче, с материјалом или без
њега. Ноле (имам и паркет),
013/665-220, 063/847-74-38.

Станари Ул. Љубомира
Ковачевића 22
(13/276787)

ЈОВАНКА СТЕФАНОВ
29. V 1953 – 1. V 2019.

Последњи поздрав куми

Сахрана је обављена 2. маја 2019.
Твоји: унук ДАНИЛО и ћерка ВЕСНА

(211/277216)

Последњи поздрав драгом оцу, свекру, деди и
прадеди

СЕЛИДБЕ, превоз друге робе. Панчево-даље. Цена договор. 013/366-843,
‘063/193-22-29. (277107)
ПРЕВОЗ малим и великим
кипером: шљунак, песак,
сејанац и ризла. Хакер,
063/246-368. (277031)

Обавештавамо вас да је 1. маја 2019, преминула
наша драга мама и бака

СТОЈАНУ НОВАКОВУ

(34/276835)

ИЗДАЈЕМ рамску скелу, металне подупираче, мешалице за бетон. 064/351-11-73.
(276894)

Последњи поздрав драгом комшији

(77/276944)

Отишао је мој добри
Рале

ЈОВАНКИ
СТЕФАНОВ
од кумова АНИТЕ, ДРАГАНА и ЖАКЛИНЕ
(143/277115)

Последњи поздрав драгом нашем

ГОРАН
ПАНТИЋ

ЈОВАН
БОРОЈЕВИЋ

МИЛОШУ СИМИЋУ

1935–2019.

1967–2018.
Заувек си нам у мислима и причама и увек
присутан. Недостајеш
пуно.
Твоја породица
(29/276823)

Хвала тата на свему.
ДРАГАН и ФЕЛИЋИЈА
(107/272019)

чика ЈОЦИ
БОРОЈЕВИЋУ

Последњи поздрав
драгом брату и ујаку
од породица ТУЛИЋ

Нема више наших среда.
Волимо те пуно.

(9/276780)

(92/276978)

од породице БАБИЋ
(26/236543)

РАТОМИР
МАРКОВИЋ

Ћерка ДРАГАНА
са породицом

РАДНО ВРЕМЕ БЛАГАЈНЕ: понедељком и уторком од 8 до 18, средом од 8 до 15, а четвртком и петком од 8 до 13 сати
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Петак, 10. мај 2019.

Са великом тугом обавештавамо да је 26.
априла 2019. преминула наша вољена

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
2. маја преминула је моја драга и вољена мајка

Последњи поздрав

SMILJKA KENNEDY
1938–2019.
Ову љубав према теби мајко ни смрт не прекида,
и тугу време не лечи, топлину и љубав коју си ми
пружала.
Остала сам те жељна.

ВЕРА МИЛОШЕВИЋ

ДРАГОСЛАВУ ВЕЉКОВИЋУ

рођ. Дечермић
1944–2019.

4. V 1957 – 25. IV 2019.

Сахрањена је на гробљу у Баваништу, 29.
априла 2019.

С љубављу коју смрт не прекида и тугом коју време не лечи, чуваћемо те од заборава.

Ожалошћена и једина ћерка ВЕСНА
(126/277070)

2. маја 2019. преминула је моја драга супруга

Ожалошћени: супруг МИЛОШ,
ћерке ИВАНА и ЈЕЛЕНА и сестра НАДА
са породицама

Супруга ЗОРИЦА, син БРАНИСЛАВ, ћерке ВЕСНА
и ЈЕЛЕНА и унук НЕМАЊА

(202/и)

(106/277016)

После дуге борбе са болестима, на ускршњи дан, 28. априла 2019, упокојио
се наш вољени

Последњи поздрав драгом и вољеном

SMILJKA KENNEDY
1938–2019.
Хвала ти на искреној љубави – 45 година коју си
ми пружала.
Ожалошћени супруг THOMAS KENNEDY
(127/277070)

ЗДЕНКУ ВУКАДИНУ

СЛОБОДАН ВАСИЉЕВИЋ

Последњи поздрав драгој баки

SMILJKI
KENNEDY

SMILJKI
KENNEDY

14. IX 1938 – 2. V 2019.

14. IX 1938 – 2. V 2019.

1974–2019.

Твоји: БУЦКО, ДАНИЈЕЛА и БОШКО
(138/277099)

Последњи поздрав драгој баки

Тешко је схватити, а још теже прихватити да смо те прерано заувек изгубили. Хвала ти на бескрајној љубави, племенитости, позитивности, доброти и издржљивости.
Нека те на твом новом путу, у тишини вечног мира прати наша љубав, већа и јача од заборава.
Успомену на тебе с поносом ће чувати мајка АНГЕЛИНА, брат АЛЕКСАНДАР
и синовац АЋИМ
(114/277049)

Последњи поздрав

23. априла 2019. године преминула је наша
вољена

ЗДЕНКО ВУКАДИН

Увек ћеш бити у нашим
срцима.
Твој унук ДЕЈАН
и праунука НИНА
(128/277070)

Био си нам више од комшије.

Увек ћеш бити у нашим
срцима.
Твој унук ЖЕЉКО, снаја ИВАНА и праунуци
ЛУКА и НИКОЛА
(129/277070)

Последњи поздрав

Тугују за тобом: ВАСА, ЖЕЉКО,
ВЕСНА, ОКИ и ЉИЉА
(139/277098)

ЗАХВАЛНИЦА
Захваљујемо се особљу Опште болнице са Интензивне неге, хирургије и кућне неге, а посебно Бисери Недић Милчев, др Мирјани Ивици, др
Ани Стојановић, др Маријани Бандић, кумовима
Николи и Гордани Пурковић, Милану Барајићу
као и свима који си помагали, посећивали и испратили нашег вољеног Слободана Васиљевића
до вечне куће.
Породица ВАСИЉЕВИЋ

СЛОБОДАНУ
ВАСИЉЕВИЋУ
БОБИ

МИЛОДАРКА КРСМАНОВИЋ
Поносни смо и срећни што смо те имали, остаћеш вечно у нашим срцима и нашој души.
Волимо те и чувамо од заборава.

од ујне МИЦЕ, ДАЦЕ
и НАЂЕ

Твој син ГОРАН, ћерка БИЉАНА, снаја МИЛКА,
унук НЕМАЊА и унуке ЛЕЈЛА и ЈАСМИНА

(1156/257049)

(10/276781)

Наш дугогодишњи
члан

SMILJKI
KENNEDY

МАРА
ЧЕКОВИЋ

преминулој 2. маја, у
81. години, последњи
поздрав од станара у
Дунавској 6, из Панчева

Последњи поздрав стрини

(132/277080)

(116/277049)

Последњи поздрав

МИЛОДАРКИ КРСМАНОВИЋ

СТОЈАН
НОВАКОВ

рођ. Мотошка
1955–2019.
Од сестре ЗУЗЕ
са породицом
Никад те нећемо заборавити.

(158/277143)

Преминуо је наш вољени брат, стриц и деда

Хвала за све...
БРАНКО, ЈОВАНА, АНДРЕЈА и ЈАНА
(19/276805)

Последњи поздрав снаји

ДРАГОСЛАВУ
ВЕЉКОВИЋУ

ДРАГОСЛАВ
ВЕЉКОВИЋ

4. V 1957 – 25. IV 2019.
Нека те анђели чувају.
Ташта ЈЕЛА

Последњи поздрав
од РУЖИЦЕ и МИРОСЛАВА

(105/277016)

(205/277208)

после кратке болести преминуо је тихо
и
достојанствено,
као што је и живео.
Отишао је пут вечности да допева своју
песму о Сејдефи
Тугује за њим
„Златна јесен”
(117/277051)

ДОБРЕ ЦВЕТАНОВСКИ КИК
1947–2019.

МИЛОДАРКИ КРСМАНОВИЋ
од ХРАНИСЛАВА са породицом
(20/276805)

Последњи поздрав од породице ТРАЈКОВИЋ и
породице ЦВЕТАНОВСКИ
(157/277141)

Петак, 10. мај 2019.

С љубављу и поштовањем чуваћемо успомену на
тебе у нашим срцима заувек

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
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26. априла 2019. године, упокојио се у Господу

Обавештавамо родбину и пријатеље да је 30.
априла 2019. године, у 56. години, преминуо
наш драги

ЖИВАН ВЛАЈНИЋ

ДРАГАН СТОЈСАВЉЕВИЋ

1941–2019.

МИЛОВАН ВРАНИЋ

5. II 1939 – 26. IV 2019.

Почивај у миру, нека те анђели чувају.
Твоји: СТЕВИЦА, ЦЕЦА, МИКИ и ДАДА
(150/277131)

5. маја напустио ме је мој супруг

Милостиви Господе, клањамо се пред Светом вољом Твојом којом је узет
од нас вољени супруг, брат, стриц и ујак Драган.
Прими нашег Драгана у Своје преблаго и пресветло наручје и даруј га неизмерном љубављу и милошћу Твојом у све векове векова.
Амин!
Супруга ВУКОСАВА, брат ЈОВАН, снаја КАТАРИНА, братанац
АЛЕКСАНДАР, сестричина ОЛИВЕРА и НЕВЕНА, зет МИХАИЛО,
унуци УРОШ и ДРАГАН, родбина и пријатељи

1963–2019.
Сахрана је обављена 2. маја 2019, на Православном гробљу у Банатском Брестовцу.
Ожалошћени: сестре СУЗАНА и МИЛА, зет
ДРАГАН, сестрићи ВОЈИСЛАВ и АЛЕКСАНДАР
и остала родбина
(100/276996)

(40/277120)

1. маја 2019. године престало је да куца срце наше вољене маме и баке

Последњи тужни помен пријатељу

ЖИВАН ВЛАЈНИЋ
1941–2019.

Супруга ДАНИЦА
(152/277131)

Последњи поздрав пријатељу

КАТИЦЕ ЈАНКОВИЋ

МИЛОВАНУ ВРАНИЋУ

1932–2019.

1963–2019.

Остају само успомене и сећања. Хвала Ти за несебичну љубав и доброту.
од прије ВЕРЕ

Твоји најмилији: ћерка СЛАВИЦА и син МИЛОРАД БАТА,
снаја КЛАУДИЈА, унуци ЈОВАН и ЂУРИЦА

(103/277011)

(134/277’083)

3. маја 2019. године
преминула је

Последњи поздрав нашем вољеном супругу, тати
и деди

ОЛГИЦА
ШЕБЕРЛЕ

ПЕРАК СТЕВАНУ

Последњи поздрав сестри и тетки

ЖИВAНУ ВЛАЈНИЋУ
од ЗОРЕ и НЕЂЕ
(151/1277131)

Рођ. Новаков
1967–2019.
Сахрана је обављена 3.
маја 2019, на Старом
православном гробљу у
Панчеву.

НОВИЦА ПЕТРОВИЋ

ВЕЛИНКИ ПЕТРОВИЋ

1950–2019.
Сахрана је обављена 27. априла у Старчеву.
Ожалошћени: супруга ЉУБИЦА, син ДАВОР и
ћерка ХЕЛЕНА са породицом

Ожалошћени: брат ВЕЛИМИР, братанац
ВЛАДИМИР и деда СЛОБА
(54/276868)

(28/276815)

Ожалошћени: син ПЕТАР, снаја ДРАГАНА,
унуци СТЕФАН и АНАСТАСИЈА, супруг ШАНДОР и другарица СЛАВКА са породицом

Последњи поздрав драгој тетки

(64/276903)

1953–2019.
„До виђења, без стиска, без гласа.”
Твој пријатељ

Обавештавамо родбину и пријатеље да
је наш отац и деда

(154/277135)

СТЕВАН ПЕРАК
1950–2019.
Последњи поздрав од породица ХАЛУГИН
и ЈОЈИЋ
(93/276979)

ВЕЛИНКИ ПЕТРОВИЋ
1950–2019.

Последњи поздрав супрузи, мајци, баки и прабаки

Заувек ћеш ми недостајати.
ЈЕЛЕНА са породицом
(111/277036)

РАДОВАН
РАНКОВИЋ

После кратке и тешке болести преминуо је мој отац

1937–2019.

НОВИЦА ПЕТРОВИЋ
1953–2019.
Последњи поздрав драгом колеги Новици.
ЈП „Урбанизам” Панчево
(155/277135)

преминуо је 26. априла 2019, сахрањен је
29. априла 2019, на
Новом гробљу у Панчеву.
Ожалошћени синови
АЛЕКСАНДАР и ПРЕДРАГ са породицама

Била си наша матица која нас је окупљала, усмеравала, волела.
Хвала ти за све што си за нас чинила, за љубав којом си нас обасипала.
Буди спокојна, остаћемо и даље на окупу, а тебе чувати у срцима и мислима.
Неутешна породица

(50/276857)

(118/277055)

ДОБРИЈИ МИЈАИЛОВИЋ

РАТОМИР МАРКОВИЋ
1941–2019.

Почивај у миру.
Ожалошћени: син НИКОЛА, снаја ЈАСМИНА и унуке
МАРИНА и ТАМАРА
(101/2176998)
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Последњи поздрав

ДРАГАНУ ЛАЗИЋУ ДЕБИ

ДРАГАН ЛАЗИЋ ДЕБА
1949–2019.

30. априла 2019. напустио нас је вољени супруг и отац и оставио поносне и тужне.
Успомена на тебе живеће вечно у нашим срцима.

Твоји: ДАРА и ВЛАДА
(59/276875)

Последњи поздрав нашем Деби од другова из „Фламинга”: ЂОЛЕ, РАЈА,
ЗОКИ, СЛОБА, ТОМА, ТАСА, МИЛУНЧЕ, КОПАЊА, НУЛА, НИЏА, ЧОБИ,

Последњи поздрав вољеном брату и ујаку

ДРАГАН, ВЛАДА, ГАЛЕ, МИКИЦА, ЖИВИЦА, ЗРНИЋ, СИНИША, НЕША,
ДЕКИ, БОКИ, БАНЕ, ЗОРАН, ТИХА, МИТА, СТЕВА, АЦА ГИРОС, БИНЕ,
СРДАН, ДУШКО, ПЕРЦЕ, ФРИЦ, ШОЛЕ, КОЧА, БУДА, ПОП, ПЕЂА,
МИМИ, КОЈИЋ, КРЦА, БОЦКО, КОМАРИЦА и ЗАЈКО

(53/

ДРАГАНУ ЛАЗИЋУ ДЕБИ

Последњи поздрав нашем драгом

Последњи поздрав

Бићеш увек у нашим срцима и сећањима.
Почивај у миру.
Твоје: СНЕЖА и МИМА
(61/276889)

Последњи поздрав

чика ДЕБИ

ДЕБИ

Породица ЈОЈКИЋ и особље
ресторана „Бели нарцис”
(18/276803)

од колектива Кафеа „Flamingo”.
Последњи поздрав драгом пријатељу

ДРАГАНУ
ЛАЗИЋУ
ДЕБИ

ДРАГАН ЛАЗИЋ ДЕБА

од породице
РАДИЋ

Драги куме вечно ћеш бити у нашим
мислима.

ДРАГАНА, ЈАСМИНА, АНАСТАСИЈА,
ТИЈАНА и ДРАГАН (ЋАМИЛ)
(41/176846)

ИЗЈАВА ЗАХВАЛНОСТИ
поводом смрти нашег супруга и оца

ДРАГАНУ ЛАЗИЋУ ДЕБИ
Почивај у миру.

(149/277129)

Породица МОРИШАН
(67/2769139

ДРАГАНА ЛАЗИЋА ДЕБЕ

Твоји кумови: СТЕВА, МАРИЈА, БОРИС
и ВЛАДИМИР

Последњи поздрав
комшији

(76/276940)

Посебну захвалност дугујемо његовом
пријатељу Драгану Милунову Милунчету
на помоћи и подршци у најтежим тренуцима.

Преминуо је

ДЕБИ
ДРАГАН ЛАЗИЋ ДЕБА
једн од легендарних играча Рагби клуба „Динамо”.

Почивај у миру драги
пријатељу

Захваљујемо се одељењу неурологије –
целокупном особљу на челу са др Губеринићем, на изузетном залагању и бризи.

од породице
СТОЈАНОВИЋ

Породица се такође захваљује свој родбини, многобројним пријатељима, особљу и
другарима „Фламинга” и саиграчима Рагби клуба „Динамо”, као и свима који су
били уз нас.

ДЕБИ

Његови: ДАРА и ВЛАДА

Последњи поздрав
драгом пријатељу од
ПЕЦЕ, СРБИЈЕ и ЂУРЕ

(60/276875)

(178/277171)

ДРАГАН
ЛАЗИЋ ДЕБА
МИРА, ИВАНА,
ЖИЛЕ и БИЦИ

Рагби клуб „Динамо”
(123/ф)

(74/276934)

(181/277175)

Петак, 10. мај 2019.
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8. маја 2019. преминула је драга супруга, мајка и бака

Последњи поздрав нашој драгој мајци и баки

Последњи поздрав

СЛАВИЦА МАГОШ
рођ. Калужа
1954–2019.

ДЕБИ

КАТИЦИ НЕДЕЉКОВИЋ

Не постоје речи које би описале ову неизмерну тугу
која остаје после тебе.

14. V 1948 – 25. IV 2019.

Уз вечну љубав и сећање на тебе: супруг ШАЊИ, ћерка
АНИТА, зет ДЕЈАН и твоји анђели СТЕФАН и АНЂЕЛА
(170/277155)

Заувек ћеш остати у нашим срцима и мислима.
Нашем драгом и вољеном колеги од
МИЉАНА, МИТКЕТА, ЂИЉЕ и КУРТЕ

Синови РАТОМИР и НЕНАД, снаје АНДРИЈАНА и ТАТЈАНА,
унучад МАША, МИХАИЛО, МИЛИЦА, АЛЕКСА и ЛУКА

(94/276982)

Опраштамо се од нашег школског друга

Последњи поздрав сестри

(16/276793)

Изненада, 25. априла, преминула је наша
драга

Последњи поздрав
сестри и свастики

СЛАВИЦИ МАГОШ
од ВЕРЕ са породицом

ДРАГАНА ЛАЗИЋА ДЕБЕ

СЛАВИЦИ
МАГОШ

великог другара и пријатеља.
Са тугом, поштовањем и захвалношћу његова 5.
генерација ХТТШ.
Почивај у миру, драги наш Дебо!
(112/277040)

КАТИЦА НЕДЕЉКОВИЋ
Оставила си велику празнину у нашим срцима. Наша љубав чуваће те од заборава.
Сестра ЛИНКА, зет ЂУРА, сестрић
НЕША и унука НИНА
(15/276794)

Да волимо једна
другу,
мајка нам је
говорила,
да памтимо да смо
сестре,
ма где која била...

Последњи поздрав
дивном пријартељу и
другу.

(169/277156)

МАРИЈА ВУЈОВИЋ са породицом
(209/ф)

Последњи поздрав
великом другу.
Породица
ЗЛОКОЛИЦА

(161/177146)

(162/277147)

Драгом

Последњи поздрав
драгој сестри

КАТИЦИ НЕДЕЉКОВИЋ
Ожалошћени: брат ВЕЛИМИР, братанци ЈЕЛЕНА и ВЛАДИМИР, зет БОЈАН, унук НИКОЛА и
деда СЛОБА
(14/276792)

последњи поздрав.

Нећу те преболети и
увек ћу те једнако
волети и све ће нестати.
Али ја ћу те увек чекати!

БУБЕ са породицом
(167/277156)

(206/277210)

Последњи поздрав
другару

Последњи поздрав

ЈОВАН БУЛАТОВИЋ ЏОГИЛА

Отишла је моја
пријатељица

(30/2767826)

(168/277156)

СЛАВИЦА
МАГОШ
НОВАК, ВЕРА,
ДЕЈАН и ДАНИЈЕЛА
(201/277196)

Последњи поздрав драгој тетки

Последњи поздрав

ЗОРИЦА
МИЛОЈЕВИЋ

од породице ПЕРКОВ

ЗОРИЦИ
МИЛОЈЕВИЋ

(146/277125)

ДРАГАНУ ЛАЗИЋУ ДЕБИ
ПЕРЦЕ и РАКИ
(210/272214)

Вољени не умиру док
живе они који их се
сећају.
Верујемо да постоји
неко боље место у
вечности где ћемо се
опет једном срести.
ОЛГИЦА, СРЂАН
и ЈОЦА

ДЕБИ

300-820, 300-830

СЛАВИЦИ
МАГОШ

МИЛАН и ПЕТКО БУЛАТОВИЋ са породицама

Последњи поздрав драгом ујаку

ДЕБИ

Последњи поздрав
прији

СЛАВИЦА
МАГОШ

Последњи поздрав
мојој тетки од ВЕСНЕ,
РЕНАТА, ВОЈЕ и САРЕ

Последњи поздрав вољеном брату

ДЕБИ

СЛАВИЦИ МАГОШ
Нека те анђели чувају.

ДРАГАН
ЛАЗИЋ
ДЕБА

Ресторан „Падрино”

Последњи поздрав сестри

Заувек у нашим срцима.
КАТИЦА и ЂУРО

Последњи поздрав сестри и тетки

ДРАГАН
ЛАЗИЋ ДЕБА

(208/ф)

Тужна ЉИЉАНА
САРИЋ

од НИНЕ, ЉИЉЕ и МИЛАНА
(130/277076)

(52/276859)

од станара из зграде
у Ослобођења 21
(65/276905)

СЛАВИЦИ
МАГОШ
Твоју снагу, вољу и духовитост вечо ћемо памтити и чувати у срцу.
НИКОЛА, БОЈАНА,
СИМЕОН и НИКОЛИНА
(166/277155)
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С тугом обавештавамо родбину и пријатеље да је 30. априла 2019, преминула наша
драга

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

2. маја 2019. године изненада је преминуо наш вољени

Последњи поздрав вољеној

МИРЈАНИ ПЕКОВИЋ
1968–2019.

ДИВНА ДЕСПОТОВИЋ

ДУШАН НИКОЛИЋ

1952–2019.

1947–2019.

Сахрана је обављена 3. маја 2019, на Новом гробљу.
Са великом захвалношћу и љубављу последњи поздрав.

Нека те анђели сачувају кад нисам успео ја.
Супруг ГОРАН ПЕКОВИЋ
(186/277186)

Сахрана је обављена 4. маја 2019, на Старом православном гробљу.
Последњи поздрав мами

Ожалошћени: супруга ЉИЉАНА и синови
ВЛАДИМИР и СРЂАН са породицама

Син ВЛАДИМИР, снаја САНДРА
и унук ДАНИЛО

(141/277106)

(160/277144)

Последњи поздрав

Последњи поздрав

3. маја 2019. престало је да куца срце нашег драгог оца

МИРЈАНИ ПЕКОВИЋ
Ништа више неће бити као пре.
Хвала ти за љубав коју си нам пружила.
Ћерке ТАМАРА и ТИЈАНА и зет ДАРКО
(187/277186)

тетка ДИВНИ

Последњи поздрав
ћерки

тетка ДИВНИ

Последњи поздрав

од породице
ЗЛОКОЛИЦА

од породице БОЖИЋ
(163/277147)

(164/277147)

ЈОВЕ БУБЊЕВИЋА
Последњи поздрав драгој мајци, свекрви, баки и
прабаки

1936–2019.
Сахрана је обављена 7. маја 2019, у Банатском Новом Селу.
Ожалошћене ћерке: ДРАГИЦА и ДУШИЦА са породицама
(70/

Драгом комшији

Последњи поздрав
драгој снаји

Драга наша

МИРЈАНИ
ПЕКОВИЋ

МИРЈАНИ
ПЕКОВИЋ
Зашто Бог узима погрешне, како ћу живети без тебе.
Мама и НЕНАД

КРУНИ САВИЋ

Докле Боже да узимаш недужне.
Тетка ИВАНА
и теча ЕДВИН

(188/277185)

(189/277185)

1930–2019.
Почивај у миру, успомену на тебе чуваће твоји:
син ДРАГОСЛАВ, снаја СНЕЖАНА, унук ДЕЈАН и
унука ИВАНА са породицама
(95/276986)

Последњи поздрав вољеој сестри

НИКОЛИ
ЂУКИЋУ
Хвала на дугогодишњем дружењу.

Последњи поздрав оцу

Породице ПИЛМАН,
УЗЕЛАЦ, КОСТИЋ и
ОМОРАЦ

МИРЈАНИ
ПЕКОВИЋ
Твоји: ГОРИЦА,
СИНИША и ТЕОДОР
(193/277184)

(194/277184)

(174/277165)

Последњи поздрав
тетки

ЈОРДАНУ БОЈКОВИЋУ

Последњи поздрав оцу

МИРЈАНА
ПЕКОВИЋ
Заувек ћеш остати у
нашим срцима.
Породица
ЖИВАНОВ МУТАВИЋ
из Баваништа

Зар је морало тако...

Последњи поздрав
тетки

МИРЈАНИ
ПЕКОВИЋ

МИРЈАНИ
ПЕКОВИЋ

Увек ћеш бити у нашим
срцима и мислима.

Не могу да верујем да те
више нема.

од сина ЗОРАНА

Брат МАРЈАН и снаја
ВЕРИЦА ЋИРКОВ

(48/276849)

(190/277181)

Твоје срце СЕКА и зет
ИВА са породицом
(191/277186)

Последњи поздрав брату

НИКОЛА ЂУКИЋ
1931–2019.
Преминуо 6. маја 2019.године. Сахрана ће се
обавити у суботу, 11. маја 2019, у 12 сати, на Старом православном гробљу.

ЈОРДАНУ
БОЈКОВИЋУ

ЈОРДАНУ
БОЈКОВИЋУ

од ћерке ГОРДАНЕ са
породицом
(46/276849)

од брата РАДЕТА са породицом
(45/276849)

Последњи поздрав деди

Последњи поздрав деди

Последњи поздрав деди

ЈОРДАНУ
БОЈКОВИЋУ

ЈОРДАНУ
БОЈКОВИЋУ

ЈОРДАНУ
БОЈКОВИЋУ

од унука СРЂАНА

од унука ДАНИЈЕЛА

(43/276849)

(47/276849)

МИРЈАНИ
ПЕКОВИЋ
Почивај у миру.

НОВИЦА ГЕЦИН
из Сакула

Ожалошћени: син ПАВЛЕ и кћи НАДА
са породицом

Њен ГОГИЋ
и снаја ИВАНА

30. априла 2019. напустио ме је мој вољени супруг Нова.
Твоја ЈЕЛИЦА

(102/277010)

(192/277184)

(38/276864)

од унука МАРЈАНА и
МАРИНЕ са породицом
(44/276849)

Последњи поздрав поштованом

НОВИЦА ГЕЦИН
НИКОЛИ ЂУКИЋУ

1949–2019.

Комшије у Ослобођења 31
(175/277166)

Последњи поздрав чика Нови од ДУБРАВКА,
НИКОЛИНЕ, ПРЕДРАГА и ИВАНЕ
(39/2768439

Петак, 10. мај 2019.
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Тешка срца обавештавамо родбину и пријатеље да је наш драги и
вољени Миленко трагично изгубио живот

МИЛЕНКО ИЛИЋ
МИЛЕНКО ИЛИЋ
Дубоко смо изненађени вешћу да те више
нема међу нама. Отишао је вредан, честит,
поштен и увек спреман за сваку помоћ!

Преминула је моја драга сестра

4. VI 1977 – 6. V 2019.
Oжалошћена породица
(172/277162)

Хвала ти Миленце за све!
Остаје вечно у нашим мислима и сећањима.
Драги наш куме

НАДА КРСМАНОВИЋ

ТАЊА са породицом

Рођ. Бјелановић

(197/277188)

Била си мој путоказ
мој ослонац
мој разговор
моја утеха
моја песма
моја радост
и моја туга.
Остаје само туга.

Сестра ЈОВАНКА МАРА
(5/276771)

Наша драга тетка

МИЛЕНКО ИЛИЋ
МИЛЕНКО ИЛИЋ

Када нам одлази неко драг, не боли смрт, већ боли све оно
што иде после.

Био си посебан, племенит, спреман да у
сваком тренутку пружиш помоћ и подршку.

Боли празнина која никада неће бити попуњена. Боле сузе, боле успомене...

Хвала ти Миленко на свему!

Боли то што ћеш увек да нам фалиш и што ћеш увек бити тај
неко који недостаје...

Заувек ћеш остати присутан у нашим сећањима и срцима.

Драги наш Миленце чуваћемо те у нашим срцима заувек.

Кума ЦАНА

МИЋА, ЦЕЦА, ЉУБА и ЛЕНА

(198/27788)

(196/277188)

НАДА КРСМАНОВИЋ
рођ. Бјелановић
напустила нас је 26. априла 2019. године. Неизмерно смо тужни због тога.
С љубављу и поштовањем ћемо памтити твој драги лик. Почивај у миру.
АНДРИЈАНА и АЛЕКСАНДАР са породицама

Последњи поздрав

Последњи поздрав снаји

МИЛЕНКУ
МИЛЕНКО
ИЛИЋ
Нека те анђели чувају људино

(6/276771)

НАДИ КРСМАНОВИЋ

МИЛЕНКО ИЛИЋ

од ДУЛЕТА и САЊЕ са породицом

од ХРАНИСЛАВА са породицом

(182/277177)

(21/276805)

Толико тога смо заједно прошли...
Последњи поздрав

Последњи поздрав сестри

Последњи поздрав другу и пријатељу

БОЖА, САЊА, ЂОЛЕ
и породица ЛУКИЋ

од ЧОБИЈА са породицом

(171/127160)

(195/277187)

Последњи поздрав колеги

Опростили смо се од наше драге и вољене

НАДИ КРСМАНОВИЋ рођ. Бјелановић
1943–2019.
Нека те анђели чувају.
Брат МИЛАН БЈЕЛАНОВИЋ са децом

МИЛЕНКУ

(73/276931)

Остаћеш заувек у нашим срцима.

Последњи поздрав куму

МИЛЕНКУ ИЛИЋУ
ТУТА и МИРА са породицом
Колектив ЈКП „Хигијена” Панчево

ВЕСНЕ
ИДРИЗОВИЋ
1946–2019.
у четвртак, 2. маја 2019,
на војловачком гробљу.
Увек ћеш бити у нашим
срцима и мислима.
Нека те анђели чувају.
Воле те твоји синови
САША и СИНИША као
и многобројна родбина
и пријатељи
(58/276875)

(183/277777)

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

(124/ф)

Последњи поздрав великом другу и пријатељу

МИЛЕНКУ
МИЛЕНКО ИЛИЋ

МИЛЕНКУ ИЛИЋУ
БОЖА, ВОЈА, МИЋА, ЧОБИ, ЈАРЕ, МИКИ, ШИМРАК, ТУТА и БАНЕ
(180/277172)

Хвала ти за искрено
пријатељство.
Породица ШИМРАК

од БАНЕТА, САНДРЕ и породице
МИХАИЛОВИЋ

(179/277172)

(207/277211)
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СЕЋАЊЕ

Последњи поздрав нашој

ВИОЛЕТА БЛАГА
19. XI 1963 – 22. IV 2017.
Недостајеш нам.
Породице БЛАГА, КОСТИЋ и ДОШЕН
(177/2771709

ЂИНИ

ВИДОСАВА ЦВЈЕТИЋАНИН
ЦИЦА

Обележавамо четрдесетодневни помен нашем

4. IX 1962 – 7. V 2019.
Драга тето, заувек ћеш имати посебно место у нашим срцима.
Воле те твоји РАДЕ, НЕБОЈША, МИЛОШ и ЈОВАНА
ДЕЈАН, МИРА и ЕЛЕНА
(153/277133)

(85/276961)

Последњи поздрав нашој најдражој тетки

МАЈА, МИЛИЦА
и УГЉЕША

Најлепше успомене на њу чуваћемо у својим срцима.

(109/277028)

ДУШАНУ ДАВИДОВУ

ВИДОСАВА
ЦВЈЕТИЋАНИН

ЂИНИ

1947–2019.
на гробљу Лешће, 10. маја 2019. године, са почетком у
10 сати.
Супруга НАДА, ћерка ЈАСМИНА и син РАДЕНКО

11. маја, у 10.30 сати, даваћемо четрдесетодневни помен нашем вољеном

Последњи поздрав сестри Цици

Са тугом се опраштамо од доброг и великог човека.

МИЛОРАДУ ПАВЛОВИЋУ

1933–2019.
Твоји најмилији
(144/277116)

ВИДОСАВА
ЦВЈЕТИЋАНИН ЦИЦА

Четрдесет тужних
дана

СЕЋАЊЕ

(173/277163)

Последњи поздрав

Њени: ДРАГАНА, НЕНАД, МАТЕЈА
и ДАНИЛО

од брата НИКЕ с породицом

(86/276961)

(159/277145)

Моја једина, највољенија сестра

ЦИЦИ

МИЛАН
МИХАЈЛОВИЋ

ДУШАН
ДАВИДОВ

2003–2019.

Твој син ПАЈА

Чувамо те од заборава.
Твоји најмилији

(145/277117)

(91/276976)

Увек у мислима.

од породице
КРИШАНОВ
(185/277182)

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

Тешко је стећи искреног пријатеља а најтеже
је када га изгубиш

ВИДОСАВА ЦВЈЕТИЋАНИН

ЂУРЂИЦА БЕШЛИН

МИЛАН МИХАЈЛОВИЋ

Последњи поздрав

изненада нас је напустила 5. маја 2019. године.
Остале су успомене и бол који никада неће проћи.
Твоја сестра ГОЦА и зет ЈОВИЦА
(87/276960)

ПРИЈОВИЋ

Сестра ДИЛБЕРКА

(165/277149)

ЦИЛЕ
Никада нећемо прежалити твој одлазак.

2003–2019.
Увек у мом срцу и мислима.
(97/276994)

ПОМЕН

СЕЋАЊЕ

ВОЈИСЛАВ ЂУРКОВ

БОСИЉКА НОВКОВИЋ

Твоји: РАЦИЋИ
и АМЕРИКАНЦИ
(199/277192)

На Васкрс, 28. априла, преминуо је наш

16. V 2017 – 16. V 2019.
Заувек у срцу и мислима.
Твоја ВЕРА, ИВАН и НОВИЦА

Заборав не постоји.
Твоја друга ЉИЉА

(156/277137)

СЕЋАЊЕ

ПАВЛЕ ОРЛОВ

КОВАЧИЋ

Сећања не бледе,
Пајче.
З. Т. П.

ДЕЈАН ЂУРИШИЋ

(99/276995)

(1/276761)

1971–2019.
Ожалошћени: мајка МИЛИЦА, супруга ЕРЖИКА
са децом, браћа МИРКО и ВАСА са породицама
и чика СТЕВА
(71/1276925)

САВА МИЛОШЕВ
9.V 2002 – 9. V 2019.

300-820, 300-830

Седамнаест тужних
година без тебе.
(42/276847)

ПЕРА

ВЕРА

ЉУБИНКО

1979–2019.
1980–2019.
1987–2019.
И после дуго година, очи пуне суза, а у души бол заувек.
ЉИЉАНА ПАПИЋ, ћерка и сестра са породицом
(98/276995)

Петак, 10. мај 2019.

10. маја навршава се двадесет година откако није са нама наш

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
У суботу, 11. маја 2019, у 10.30, на Новом гробљу у Панчеву, даваћемо годишњи помен нашој драгој мајци и
ћерки

СЕЋАЊЕ

ИЛИЈА
ОГРИЗОВИЋ

1931–1999.

С љубављу: ТАЊА,
РАДЕ, БОКА, ЉИЉА,
ИВАНА и МИЛЕНА

1956-2018.
Година прође, година дуга, у срцима нашим вечна је
туга. Оста на срцу болна рана, а тек је прошло годину
дана.
Вечно ћеш живети у нама.
Твоји: мајка БОСИЉКА и син БОЈАН

(200/277194)

Успомену на оца поносно чувају синови
КРСТАН, МОМИР и СЛОБОДАН са породицама

Тужно сећање на

МИРИ ТУЛИЋ

2011–2019.

МИРКО ШКРБИЋ МИГИ

29

(83/276957)

БАЛЕК АДАМА
15. V 2013 – 15. V 2019.
Предуго је ових шест година без тебе вољени Адаме.
Сваки тренутак је чекање да ћеш се пробудити из дубоког сна. Вечно ћу патити
за тобом. Ти си био и остао вечна љубав
мог живота.

СЕЋАЊЕ

(184/277189)

Није 15. мај само да се обележи, 15. мај је
сваки дан, јучер, данас, сутра и цела вечност мог живота. Тешко је живети без тебе.

Навршава се четрдесет дана од смрти нашег
брата

НЕНАД
МАНДИЋ

БРАНКО АЋАМОВИЋ
2009–2019.
Увек си био и бићеш у нашим мислима и нашим
срцима.
ЗОРАН и ЗОРИЦА са породицама

СЛАВОЉУБА ЈОСИПОВИЋА
СЛАВКА

У нашим мислима, у
нашем сећању, вечно
наш Брка.
Његови: БИЉАНА,
НАДИЦА, ИЛИЈАНА,
СНЕЖАНА и ЉУБИЋ

(148/277127)

Неутешна твоја супруга АНКИЦА
Нека ми те сви добри анђели чувају.
(110/277031)

(96/276993)

ГОДИШЊИ ПОМЕН

Никада те нећемо заборавити.

Недостајеш ми, недостају ми твоје речи,
твоја љубав, ти ми недостајеш најдраже
моје. Вечно ћу патити за тобом вољени
Адаме.

У недељу, 12. маја 2019. године, навршава се четрдесет дана од смрти нашег драгог супруга, оца
и деде

Браћа ОБРАД и СТОЈАН са породицом
(176/277167)

Четрдесет дана туге за нашим

СТЕВИЦА
МИЛИЋЕВ

СТЕВИЦА МИЛИЋЕВ

1946–2018.

Иако смо километрима далеко од Тебе, у нашим
мислима и срцу си заувек у нашој близини.
С љубављу и поштовањем чувамо те од заборава.

Помен ће се одржати у 11 сати на Новом гробљу.

Твоја породица

Твоји најмилији

Неутешна породица

(89/276967)

(108/277027)

(82/276954)

(147/277126)

НЕБОЈШОМ ТАДИЋЕМ
1958–2019.
Недостајеш нам.

РАДЕНКА РАДЕНКОВИЋА

Иако те више нема
увек ћеш бити у нашим срцима.
Сестра ЗЛАТА
са децом

8. V 2017 – 8. V 2019.

Пролази пола године
откако је преминула наша непрежаљена

СЕЋАЊЕ

20. X 1951 – 3. IV 2019.

4. маја, у 11 сати, дајемо
пола године нашем оцу

Обавештавамо родбину и пријатеље да у
суботу, 11. маја 2019,
у 11 сати, дајемо полугодишњи помен

ЗОРАН РАСТОВАЦ
Две године туге.

Породица
(62/276890)

ЗОРКА

БРАНИСЛАВ

1982–2019.

2015–2019.

ЈОВАНЧИЋ
ТУЖНО СЕЋАЊЕ
Са великом љубављу ћерка ДРАГАНА и МИКИ
Помен ћемо одржати у суботу, 11. маја, у 11.30.
(203/277203)

ИВАНКА
МАРИЋ
Вечно тугују за њом:
ћерка ВЕСНА, зет НИКОЛА, унучад МАРИО и
МАРИЈАНА
(136/277092)

СЕЋАЊЕ

МИРА МАКСИМОВИЋ

ЂУРО
САМАРЏИЋ
9. XI 2018 – 9. V 2019.
Време пролази, туга
остаје.
Недостајеш...
Ћерка СНЕЖАНА
и зет ДРАГАН

ЈЕЛЕНИ
ПЕЈИЋ
Породица

(8/276779)

(125/277066)

Шест месеци туге и бола

Већ пола године ниси са нама

10. V 2017 – 10. V 2019.
Син ЗОРАН
(140/277100)

БРАНИСЛАВ
ЈОВАНЧИЋ
БАТА
ВЛАСТИМИР ДРАГОМИРОВИЋ
2009–2019.
11. маја 2019, у 11 сати, одржаћемо десетогодишњи помен вољеном супругу, оцу и деди
Његови најмилији
(142/277110)

РАДИЦА
РАЈАКОВ
11. V 2018 – 11. V 2019.

Сећање на пријатеља
АНА и ДЕЈАН ИВОШЕВИЋ из Шаролта

Увек си присутна у нашим срцима и мислима.
Волимо те.
Син и ћерке

(204/277203)

(137/277097)

РАДОВАН
АЏИБАБА
Прошло је пет тужних година без тебе.
Породица АЏИБАБА
(57/276874)

ЂУРО
САМАРЏИЋ

ЈЕЛЕНА
ПЕЈИЋ

Знао си колико те волимо, али никада нећеш
сазнати колико нам недостајеш.
Син ДЕЈАН
са породицом

Заувек ћеш бити у
нашим срцима.

(119/277058)

(135/277084)

Кум ВИКТОР
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Петак, 10. мај 2019.

Још једна тужна година прође без наше
драге

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Сећање на драгу мајку, баку, прабаку и
чукун баку

ТОТ ЕРЖЕБЕТ

ВЕРЕ МИРКОВИЋ

19. IX 1925 – 7. V 2015.
Недостајеш.
Твоји: САША, ФИЛИП, МИЛИЦА,
КАТАРИНА и ВЛАДИМИР
(75/276938)

Знам да негде из прикрајка будно мотриш
на мене. Знам да си ту негде. Знам да са
неба чуваш нас и снагу нам пружаш, знам
да си још ту поред нас... Знам да си ту негде...
Осетим мајко понекад мирис твој, као да
ми подршку пружаш да наставим даље.
Знам да си ту негде, ту дубоко у срцима деце своје, јер свако од нас носи део душе
твоје.

ПОМЕН

14. маја 2019. годишњица драгој супрузи и мајци

Пролази шеста година

СВЕТЛАНИ
ЋИРКОВИЋ

ЖИВА ПЕТРОВ ДУЧАНСКИ

Помен дајемо у суботу, 11. маја 2019, у 11
сати, на Новом гробљу
Ожалошћени: супруг
МИЈОДРАГ, синови
МИЛОШ, ИВАН
и ЉУБОМИР
и остала родбина

Бол и туга не мере се временом које пролази већ празнином која је остала после
тебе. Недостајеш нам.

(121/277060)

(7/276778)

Твоја породица

У недељу, 5. маја 2019, у 11 сати, давали смо четрдесетодневни помен, на војловачком гробљу,
нашем драгом

СЕЋАЊЕ
3. V 2003 – 3. V 2019.

Недостајеш нам, ал’ знамо да си ту негде...
Ћерка ИРЕНА, унук ДЕЈАН и унуке
РЕНАТА и ТАЊА са породицама

ЈОВАН
ЈОВИЧИЋ
ЈОВКА

(122/277061)

ЈЕЛЕНА
ШАРАЦ

МИЛИВОЈЕ
ШАРАЦ

13. V 2010 – 13. V 2019.

25. XI 2018 – 25. V 2019.

ДРАГАНУ ГАВРИЛОВИЋУ
Годишњи помен

Недостајеш нам, заувек ћеш остати са нама...
Твоји најмилији

Твоји најмилији

(36/2768399

(37/)

Време пролази, али сећање на наше миле
родитеље остаје заувек.
СЕЋАЊЕ
Синови АЛЕКСАНДАР и ВЛАДИМИР
(104/277015)

ВАСА ВУЈИЧИЋ
2018–2019.
из Старчева
Дан за даном ниједан дан мање тужан и мање болан.
Прошла је година откако си тихо и сасвим неочекивано отишао од нас.
Бескрајно нам недостајеш.

Седам година није са нама наш драги

Неутешни: твоја породица ВУЈИЧИЋ
(113/277043)

10. маја навршавају се две године откако није са
нама наш

ДРАГО КАРИЋ

ДУШАНКА КАРИЋ

2006–2019.

XII 2018 – V 2019.

Време пролази, сећања не бледе, љубав и бол не престају.

ТОМИСЛАВ МИХАЈЛОВ

Ваши најмилији
(88/2769667)

дипл. инж. саобраћаја
1944–2012.
С љубављу у сећању.
Супруга МИРЈАНА, кћер НАТАША, син ИВАН,
сестрић из Новог Сада са породицом и породица
ВУЧИЧЕВИЋ из Загреба
(72/1276921)

Четрдесет дана је прошло. Туга и бол за вољеном сестром не престаје

СЕЋАЊЕ

НИКОЛА ТАДИЋ
НЕДЕЉКО ХИНИЋ

И даље си ту, и увек ћеш бити.
Супруга МИЛКА, ћерка МИМИЦА, зет МИЋА и
унуке ТАМАРА и АНА са породицом
(84/276954)

БОЈАНА ТАСИЋ
2015–2019.
Породица ТАСИЋ
(131/277078)

1937–2018.
Већ је прошло тужних шест месеци како ниси са нама,
али си и даље у нашим мислима и срцима.
Твоји најмилији
(49/276853)

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

МИЛОРАД ОЖЕГОВИЋ ЕЏА

МИЛОРАД
ОЖЕГОВИЋ

АНКА
МАРИНКОВИЋ

1960–2014.

1949–2014.

Супруга РАДА и синови МИЛОШ и МИХАЈЛО
са породицом

Живот није време које
пролази, већ дани који
се памте.
Таст ГОЈКО и свастика
БИЉА са породицом

Постоје ране које време
не лечи, постоје сузе
које ветар не брише.
Супруг ГОЈКО и ћерка
БИЉА са породицом

(78/276948)

(79/276948)

(81/276948)

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

МАРИЈА ЖИВКОВИЋ
1943–2019.
Тугује сестра НЕДЕЉКА и зет НИКОЛА са децом
(120/277054)

ГОДИШЊИ ПОМЕН

ЂОРЂЕВИЋ
1960–2014.

МИЛОМИРКА

БОЖИДАР

1945–2018.

1966–1995.
Породица
(90/276974)

Љубав којом нас је обасипао и спремност да сваку бригу брине уместо нас чини га незаборавним. Његов смисао за хумор чини га непоновљивим, а доброта и осмех
остају да се памте. Недостаје нам наш Пеки...

АНКА
МАРИНКОВИЋ
1949–2014.
Нека те наше мисли загрле, наше сузе пољубе и
нека те у тишини вечног
мира прати наша љубав.
Ћерка РАДА и унуци
МИЛОШ и МИХАЈЛО са
породицом
(80/276948)

Петак, 10. мај 2019.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
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5. маја навршава се шест година откако ниси с нама

Мој добри тата

МАРИЈАНА ПЕТКОВИЋ
ПОМЕН

Недостајеш... много нам недостајеш!

МИЛЕ МИЛЕУСНИЋ

Мајка ВЕСНА, отац МИЛОРАД, син СТРАХИЊА, сестра
ЈАСМИНА, зет ЗОРАН, сестричина ЛАНА и сестрић ЛУКА

9. V 2016 – 9. V 2019.

(27/276811)

пре три године отишао је у незаборав.

СЕЋАЊЕ

С љубављу МИРА са ДЕЈАНОМ

МИЛЕНА ТОДОРОВИЋ
8. V 2009 – 8. V 2019.

(66/276909)

Мила наша Милена, вечно ћеш живети с нама.
Хвала ти на безграничној и несебичној љубави
коју си нам пружала. Поносни смо што смо те
имали.

Навршава се годину дана откако није с нама наша вољена

СЛАВИЦА
ПАНДУРОВИЋ
ЦАЦА
Пола године прође, а
бол и туга за тобом је
вечна.
Твоја сестра ЗОРИЦА,
ПЕРА, НАНЕ и ИВАНА

ДАНИЦА НИКОЛИЋ ДАЦА

Твоји: супруг МИЛИВОЈ, син ДРАГАН, ћерка
ДРАГАНА и унук ЂОРЂЕ

ЗОРАН КОЛАРИК
2015–2019.

(2/276762)

Године пролазе а туга и бол никада неће проћи.
Много нам недостајеш.

11. маја 2019. навршава се година дана откако
нас је напустила наша вољена

Твоји: мама, тата, МАГДАЛЕНА, ТАМАРА,
САНДРА и зет ТОМИСЛАВ
(33/276833)

(63/276892)

У суботу, 11. маја, у 12 сати, посетићемо њену
вечну кућу на Старом православном гробљу.
Увек си у нашим мислима.
Ћерка СНЕЖАНА и зет ЉУБИША
РАДОВАНОВИЋ

ЗОРИЦА

(69/276916)

5. маја, у 11 сати, на Новом гробљу, даваћемо годишњи помен нашој вољеној

ЖЕЉКО ЦВЕТКОВИЋ ЦВЕЛЕ
9. I 1981 – 2005.
Твоја доброта и племенита душа која се не заборавља. Време није ублажило тугу која траје и
трајаће вечно.
Твоји најмилији: тата ДРАГАН, мама ВЕРА,
браћа БОЈАН и ГОРАН са породицом

ЖЕЉКО
ЦВЕТКОВИЋ

Година пролази, али туга и бол никада неће проћи.
Много нам недостајеш.
Твоји најмилији

СЕЋАЊЕ

Године пролазе, а бол,
туга и празнина остају
исти, а сећање на тебе
све је јаче.
Твој брат БОЈАН
са породицом

Прошло је две године
откако није с нама

С поносом чувамо успомену на Тебе. Недостајеш нам сваког дана, сата и минута ових петнаест година без Тебе.
Супруга АНА, син ДЕЈАН
и ћерка КЛАРА са породицама

1. маја навршиле су се две године откако није са
нама наша најдража

ЉУБИНКА
ДОШЉА
2009–2019.

ЖУЈИЦА

ЖИВОЈИН

Време пролази а ти
све више недостајеш.
Син СЛАВОМИР
и ћерка ЈАСМИНА
са породицама

6. V 2016 – 6. V 2019.

6. V 2017 – 6. V 2019.

Остаћете заувек у сећању ћерки
ГОРДАНЕ и СУЗАНЕ с породицама
(25/276808)

13. V 2003 – 13. V 2019.

Сећање на наше драге

ЂУРИН

У нашем сећању су:

МИЛЕ АЋИМОВИЋ
ДИМИТРИЈЕ
АНЂЕЛОВИЋ

С љубављу: супруг
ВАСА, син ЗОРАН
и ћерка БИЉАНА
с породицама
(4/276770)

РАДМИЛА
КОНСТАНТИНОВ

СЕЋАЊЕ

МИРОСЛАВ МИЛИЋ
РАДИВОЈЕ
НИКОЛИЋ

(12/276782)

Сећање на драге родитеље

ЂОРЂЕ ПЕТРИЋ

САМАРЏИЋ

СРБИСЛАВ

НЕВЕНКА

Поносно вас чувамо од заборава.
9. V 2007.

Много нам недостајеш.

ДУШАН ДАБИЋ

Твоји најмилији: ћерка САЊА и супруг МИЛЕ

ЉУБИЦА рођ. Медан
16. V 2007.

Ваше ћерке ДРЕНКА и БЕБА са породицама

СТОЈАНКА
КОЛАРОВ

(3/276763)

(68/276914)

Хвала ти за сву брижност, топлину и љубав коју
си нам пружила.

МАРКО

ВИКТОР
ДАМЈАНОВИЋ
5. V 2004 – 5. V 2019.

(11/276781)

ПЕТРА УГРЕН

Шест тужних месеци

(24/276807)

МЛАДЕНОВИЋ
Прошло је три године
откако није с нама

(55/276870)

1981–2005.

(23/276807)

ЈОВАНКИ ИЛИЋ

Време не може избрисати успомене на тебе.
Увек ћеш живети са нама.
Вољени не умиру, они вечно живе у нашим срцима. Ти живиш у сваком нашем дану.
Твоји најмилији

(51/25)

Син СТЕВА и ћерка ГОЦА с породицама
(22/276806)

УРСУЛА МАРИЈА
ПАШАЈЛИЋ
рођ. Реснер

СРЂАН
СТЕФАНОВИЋ
МАРИЈА ШПРАЈЦЕР
Разредни старешина
МОМЧИЛО КОСТИЋ

АНЂЕЛКО
СВИРЧЕВ
9. V 2009 – 9. V 2019.

Време пролази, али
сећање не. Увек у мислима и срцима њених најмилијих

Генерација 1967. одељење IV/4 Гимназије „Урош
Предић” Панчево

Увек си у нашим мислима.
Син САВИЦА
са породицом

(56/276873)

(133/277082)

(17/276797)
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ИНФО/ЗАБАВА
БЕЛА УКРШТЕНИЦА

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

СКАНДИНАВКА
ПРИПАД- ИМЕ БА- СКЛАДИИНСЕКТ
ЧЕТВРТИ РУДНИК РОЗАЛИЈА
СЛИЧНО НИЦА ЛЕРИНЕ
СЛИЧАН
ШТЕ ЗА
МЕСЕЦ У БИХ ОДМИЛА
(скр.) АЗИЈСКОГ ЛУКАТЕЛИ
ПЧЕЛИ
АВИОНЕ
НАРОДА
ЈЕДНА
ПОЕТСКА
ФОРМА
СЛАВЉЕ,
СВЕЧАНОСТ
КИНЕСКА
МЕРА
ЖЕНСКО
ИМЕ

ЗАСУН,
ЗАТВАРАЧ

2

3

4

5

6

7

8

ХОРОСКОП

1
2

ПОЖУДА

Ован

Вага

(21. 3 – 20. 4)

(23. 9 – 22. 10)

Очекујте добитке, а крајем седмице и мало већи новац. Сарадња
са странцима је наглашена. Правне заврзламе ће се решавати захваљујући повољним околностима. Бићете као громом погођени
приликом сусрета са особом коју
ћете упознати преко пријатеља.

3
4
5
6
7
8
9
10

Шкорпија

(21. 4 – 20. 5)

(23. 10 – 21. 11)

12
13
14
15
Сами упишите црна поља. Иза описа, у загради, означено је колико
их има у поједином реду односно колони.
ВОДОРАВНО: 1. дублер који у филму замењује главног глумца у опасним сценама (0), 2. не признати, ставити у сумњу (0), 3. миран, сталожен (0), 4. име певачице Тарнер – престоница старе Арголиде (1), 5.
наша афирмација – милиграм (скр.) – симбол кисеоника (3), 6. други и
први вокал – резервоар за гориво (2), 7. први сугласник – поворка, низ
(1), 8. правац у уметности (0), 9. смена, замена – ознака за ампер (1),
10. Вердијева опера – симбол калаја (2), 11. двадесет седмо слово азбуке – ознака за малу рокаду у шаху – занатска комора (скр.) (3), 12. преурањен – облик плода житарице (1), 13. танак зид који просторију дели
на два дела (0), 14. земљишне књиге (0), 15. име италијанског политичара Фанфанија (0).
УСПРАВНО: 1. део скелета – река у Шпанији – пумпа (2), 2. врста змије – збирка старе скандинавске књижевности – име композитора Хачатурјана (2), 3. веза – мали теретни аутомобил (мн.) (1), 4. кокошка – град
у Шпанији – град у Белгији (2), 5. бања у Пиринејима – бобичасто воће
– симбол хришћанства (2), 6. лекарски налаз – племенити метал (1), 7.
анестетичко средство – боја за косу – град у Албанији (2), 8. име бубњара
„Битлса” Стара – престоница Јордана – горњи део чизме (мн.) (2).

СВЕТИЊА НА КОСОВУ

Пробајте како знате и умете да одложите сваки дужи пут, јер ће се завршити неуспешно. Већ крајем седмице вам се отварају нове могућности. Идеја коју дуго носите у глави
могла би да доживи реализацију.
Емотивно сте нестабилни и растрзани између реалности и снова.

Близанци

Стрелац

(21. 5 – 21. 6)

(22. 11 – 21. 12)

Ако вам се укаже прилика да промените посао, не оклевајте. Позив
из иностранства може вам деловати
сумњиво, али пре но што одбијете,
добро размислите да не бисте пропустили животну шансу. Веза о којој
маштате, ако је реч о особи с којом
радите, неће моћи да се реализује.
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Период добрих догађања ће вас
пратити и све ћете решавати у ходу. Могућ је хонорарни посао и
непланирани пут у иностранство.
Можете очекивати мањи новчани
добитак од родбине или породичног пријатеља. Када сте задовољни, ширите радост око себе.

Бик
Када проблеми улазе на врата, љубав излази кроз прозор. Некако
вам све измиче из руку и када сте
на корак од решења, оно нестане и
распрши се. Немојте се превише
поверавати, концентришите се на
приоритете и ма колико да боли –
сеците. Финансије су променљиве.

Имате осећај да нешто радикално
треба да промените. Нисте још начисто одакле да кренете. Можда
сте превише емотивни. Пробајте
да не схватате ствари лично, замислите да се то дешава неком
другом. Ствари пропуштене у прошлости, сада су поново актуелне.

Рак

Јарац

(22. 6 – 22. 7)

(22. 12 – 20. 1)

Искористите сваки слободан тренутак да прикупите снагу, јер вас
наредних дана чека маратонска
игра надмудривања. Ако будете
довољно стрпљиви, успећете да
окренете воду на своју воденицу.
Све што сте ставили под тепих,
полако излази на површину.

Ваша директност ће вас овог пута
довести до циља. Будите упорни
и истрајни, упустите се у ризик и
успећете. Кројите своју судбину
према својој мери, без обзира на
савете. Партнер пролази кроз тешке тренутке и потребна му је ваша безрезервна подршка.

Лав

Водолија

(23. 7 – 22. 8)

(21. 1 – 18. 2)

Осећате да сте спремни да се покренете и срушите све препреке на путу
до циља. Поново ћете активирати важне контакте из прошлости и успећете да склопите битне пословне договоре. С друге стране, емотивно сте се
расплинули и желите да загрлите цео
свет. Ваше емоције су налик вулкану.

Уморни сте од надмудривања и доказивања да сте у праву. Пакујте
кофере и дајте себи одушка. Напуните батерије за окршаје који вам
тек предстоје. Финансије су стабилне. Особа која је физички далеко од
вас, стално вам је у мислима. Потрудите се да је поново освојите.

Девица

Рибе

(23. 8 – 22. 9)

(19. 2 – 20. 3)

Колико год да имате новца, једноставно не умете да га сачувате.
Изненада ће вам се створити прилика да решите стамбено питање
кроз наследство или неку врсту
замене, уз минималну доплату.
Не упуштајте се у паралелне везе,
поготово на радном месту.

ПОШТАНСКА
НАЛЕПНИЦА
ЧУТУРА,
ПЉОСКА

ШЕСТА
НОТА
МУЗИЧКЕ
СКАЛЕ

Ако будете довољно тактични и
дипломатични, успећете да остварите своје пословне замисли. Потражите помоћ отворено и добићете је. Добри друштвени контакти
ће се исплатити. Помало занемарујете партнера, што понекад доводи до мањих свађа и пецкања.

КОЊИЋЕВ СКОК

РАДНИК У
БАНЦИ
МУШКО
ИМЕ

Aкo правилно повежете дате слогове скоковима шаховског
коња, почев од осенченог поља, добићете мудру изреку
старог кинеског филозофа Конфучија.

СКИЈА,
КЛИЗАЉКА

КРИЛАТИ СТАРИ
КИЧМЕ- ОБЛИК
ЊАК ПОРЕЗА
СИМБОЛ
ПАЛАДИЈУМА
ПРАЖИТЕЉ

БУНДЕВА
ИТАЛИНА
ОДМИЛА
МУШКО
ИМЕ

ГЛУМАЧКА
УЛОГА
„СИТРОЕНОВ” АУТОМОБИЛ

1

СТИХОВНИ АНАГРАМ

ЧИН,
ПОЛОЖАЈ
ОБЛАСТ У
СРБИЈИ

ЛЕТОВАЛИШТЕ
КОД
ОПАТИЈЕ

Петак, 10. мај 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

ГРАД У
ЧЕШКОЈ
СИМБОЛ
АСТАТИНА

СВЕТЛЕЋЕ
ТЕЛО

Стојиш на бранику
православног рода
И ВЕЧНО СИ ДИКА
српскога народа!

ВРСТА
ШТИРА,
АКАНТ

-СТИ

-ЊА-

-ЈИ

-СЕ-

МЛА-

КО-

ОД-

-ДО-

-ТИ

ЋЕШ

-СЛА-

ТРЕ-

-СТИ.

У

-ЧЕШ

-РО-

НА

ДА

СЕ

У

-БА

О-

СТА-

ШТАП

ЈОШ

АНАГРАМ
СЛОВНИ РЕБУС
(5, 2, 2, 3, 1, 1 = 6, 4, 5)

МЕТЕОР (6, 8)

ПРОГОВОРИО

ДА Л’ ВАЗДА „ЗАЦЕПИ”?

ДЕ ча

РЕШЕЊА – Бела укрштеница: каскадер, оспорити, спокојан,
Тина, Арг, да, мг, о, еа, танк, б, колона, реализам, одмена, а,
„Аида”, сн, ц, оо, зк, ран, клас, преграда, катастар, Аминторе.
Стиховни анаграм: Високи Дечани. Скандинавка: акростих,
прослава, реза, тан, ика, ранг, ла, марка, банкар, смучка, тиква,
пд, рола, Ита, ами, Злин, сијалица, траторак. Коњићев скок: Још
у младости треба да одсечеш штап на који ћеш се ослањати у
старости. Анаграм: звезда падалица. Словни ребус: велико дете
прича (велико „де”, те при „ч” „а”)
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ФОТО-РЕПОРТАЖА

Петак, 10. мај 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

БОЋАЊЕ – ЗАНИМЉИВА ДРЕВНА ИГРА И У НАШЕМ ГРАДУ

„БУЋНУТИ” БАЛОТУ ДО БУЛЕ
Један је од најстаријих спортова; вероватно настао 500 година пре нове ере у Спарти,
одакле је пренет Римљанима.
За многе је управо Италија постојбина боћања. Или, бућања.
Или, балота.
Како год је звали, ова древна
игра се у нашем окружењу најбоље „примила” у Далмацији,
и то, по свему судећи, захваљујући утицајима са Апенина.
Буће, балоте, булин, пунат...
Ти, за овдашње прилике необични изрази донети су из приморских крајева, одакле су дошли и они који се већином занимају поменутом игром.
У Панчеву се боћа на неколико места, а најатрактивније
је оно покрај Дома војске.
Љубитеље прастаре игре с куглама екипа „Панчевца” посетила је недавно, на Велики петак, на локацији која је постала препознатљива када је реч о
боћању. За неупућене, налази
се иза Дома војске, на пољани
између те зграде и београдског
пута, стотинак метара пре тамишког моста.
Е, одатле се готово свакодневно може чути како, махом
старији људи, гласно узвикују

Поменутог лепог празничног
дана око два новосаграђена терена окупило их се више него
иначе, с намером да проведу
поподне релаксирајући се, у
одмеравању својих умних и физичких способности. Јер, како
кажу, није то само „хитни куглу, па шта буде”, већ код боћања има много технике, размишљања, комбиновања...

ЈЕД НО СТАВ НО,
АЛИ УЗ БУ ДЉИ ВО

Играчи махом из Далмације
Један од њих је Светозар Ћалић (63), познатији као Тоза
механичар. Попут многих овде, рођен је у Далмацији, а у
наше крајеве населио се с петнаест година.
– Дошао сам на занат код
чувеног мајстора Андрије Граовца, чији брат Миладин ево
данас овде игра. Почели смо
1974/75. године да се окупљамо код Предграђа, када нас је
било тек неколицина. Тај број
је с временом нарастао, нарочито с таласом избеглица, па
сада играмо на неколико места – код некадашње фабрике
„Тесла”, пилотске школе и, нарочито, овде. Боћање нам је не
само сећање на завичај већ и
лек за душу и тело – наводи
Тоза.

Што ближе белој
Сличну судбину доживео је
Зоран Стегњајић (60), који је
био натеран да напусти своје
место у околини Бенковца 1995.
године, када му је пашанац гастарбајтер уступио на неко време викендицу надомак Панчева.

било чему другом, без тимског
рада нема резултата. С друге
стране, нема ту великог умора,
па мо же мо рав но прав но да
играмо и ми старији. Ипак, најбитније од свега је дружење –
истиче Зоран.

и од тренутне инспирације и
мотивације. Углавном долазе
старији, а млађих је тек петорица-шесторица, па се трудимо да и њих привучемо. Ипак,

Обично играју екипе са два,
три или четири играча.
Најпре се баца булин
(или була), након чега наизменично по два пута бацају сви играчи. Када се
сви изређају, за сваку куглу која је ближа булину од
прве противничке добије
се поен (или пунат). И тако
све до 21.
Терен је од шљаке, дугачак је двадесет осам метара и широк четири. Кугле
су тешке око седамсто грама, а могу бити од бакелита, пластике, камена или
дрвета, у које су набијени
ексери, како би се постигла
задовољавајућа маса.
чешће буде печење или роштиљ
или као данас посно: рибља чорба, риба, пасуљ... Наравно, падне и понека добра капљица... –
заокружује причу Лука.

Релаксација и дружење
у првом плану

Није лако избити противничку куглу
„ваљај”, „избиј”, „лагано”... Све
су то савети саиграчу, то јест
члану екипе који тренутно баца куглу, како би је позиционирао што ближе циљу, то јест
булину. И тако све док неко од
такмаца не стигне до магичног двадесет првог поена.

И НО ВО СЕ ЉА НИ
ВА ЉА ЈУ
Чести гости Панчеваца су и
Новосељани, међу којима
и први човек њихове месне
скупштине – Недељко Топић, који игра балоте петнаестак година.
– Веома динамичан спорт, свака игра је за себе и
захтева максималну концентрацију и прецизност.
Ми Новосељани имамо
баш добре играче и баш
смо загрижени, а правимо
турнире и у нашем месту –
наводи Недељко.
А његова екипа, коју су
чинили и Дарко, Миладин
и Никола, водила је с 9 : 7
у једном од мечева на турниру играном на Велики
петак с још три панчевачке
поставе.

Ту је и Бошко Миличић (70),
који у Панчеву живи још од
1954. године, али је често одлазио у завичај у летњем периоду и тамо понекад проводио и
по два и по месеца, па је врло
брзо почео и да игра бућање.
Он каже да га неки зову и боћање, други – балоте, али најбитније је своју куглу притерати што ближе до буле, премда
је њему, од свих комбинација,
најефектније избијање.
Ви ше од два де сет го ди на
млађи, Зоран Кужет из Старчева, у које се населио након
„Олује”, наводи да му је у то
време било веома тешко, па му
је ова игра доносила велико
олакшање.

– Преживљавао сам како сам
знао и умео, радио све и свашта, док се нисам некако снашао. А што се повратка тиче –
од тога нема ништа, иако редовно обилазим кућу у завичају, али тамо сада, након што су
отишле стотине, живи неколицина стараца. Бућање играм
откако сам се родио, јер је то
била главна игра у нашим крајевима. Мислим да сам од почетка био солидан. Најбитнија
је стабилност: потребно је донети праву одлуку, а комбинација је напретек – да ли да избијаш, ваљаш... Буде и неизвесно, па и мерења метром која
је кугла ближа. Има и договора са саиграчима јер, као и у

Баш око организације тог „трећег полувремена” много помаже ветеран Ратомир Тица, који с друге стране не пропушта
ниједну прилику да се опусти
уз омиљену игру.
– То је једна врста фискултуре, која тера човека да се
стално сагиње. А треба и мислити и бити прецизан, нишанити, ценити... Има разних партија – и неизвесних, али и оних
када је било 21 : 0. Поред тога,
учествујем у припреми дружења око доношења пића, хране,
столова... Често има и да се
презалогаји: некад прасе, некад јагње, некад оба – каже
овај витални човек.
Према речима већине, вероватно најагилнији у вези са
овим окупљањима је Лука Вуковић (69), а занимљиво је да
је он нека врста „уљеза”, будући да потиче из херцеговачке
Билеће. Но то му нимало не
смета да свако слободно време
проводи уз ову игру.
– Добри су Далматинци, али
и ми други се трудимо. У последње време појављују се чак
и Банаћани. Друштво се најпре
стидљиво налазило код Пилотске школе, а данас смо успели
и да добијемо дозволу од Града
да направимо два професионална терена, и то сопственим
средствима и напорима. Желимо и да оформимо лигу, будући да у јужном Банату има седамнаест екипа. Поред Панчеваца, ту су људи и из Новог Села, Алибунара, Владимировца...
Има много добрих играча, али
не зна се најбољи, јер све зависи

слажем се да је најбитније дружење, које организујемо заједничким снагама – сви учествујемо у припреми и набавци. Нај-

И баш се у том моменту истовремено зачуло с једне стране:
„Ваљај ту куглу лагано”, а с
друге: „Ај, жив ти мени био”...

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.

Златан
Доброћудни ретривер пронађен је
у Јабуци пре око три недеље, без
микрочипа или неке ознаке по којој би било могуће утврдити ко је
његов власник. Било би најбоље
уколико би га он преузео. У супротном, могуће је удомљавање, уз чиповање и вакцинацију.
Златан се сада налази у градском
прихватилишту, у Власинској 1, а
све информације могу се добити
на телефон 352-148.

Пулини
Ово је један од два пулина који
траже нове власнике, а привремено бораве у градском прихватилишту.
У питању су мужјак и женка,
који су пронађени на јавним
површинама у граду, али власници никада нису дошли да
их потраже или преузму. Куце
су стерилисане, вакцинисане,
чиповане и спремне за своје нове власнике.
Контакт-телефон је исти: 352-148.

Страну припремио

Јордан
Филиповић

Одлучују и милиметри

Поред некадашњих примораца, све више играју и други

Све информације о овој акцији
могу се добити на телефоне 352-148 и 064/21-74-880
или на имејл адреси ljubimci@gmail.com.
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ИЗМЕЂУ ДВА ГОЛА

ГРАДСКИ ДЕРБИ ПРИПАО „ЖЕЉИ”
Јесење време мало
покварило утисак
Похвале за момке
из оба тима

СТАРТОВАО ЕВРОПСКИ TCR ШАМПИОНАТ

НА ПОЧЕТКУ – 51 ПОЕН
Наш суграђанин Душан Борковић на самом отварању нове сезоне у Европском TCR
шампионату потврдио је шампионску класу. На тркама на
„Хунгарорингу” наш ас је освојио 51 бод.
У изузетно јакој конкуренцији од чак 37 аутомобила популарни Дуца је у првој трци
заузео пето место, које по новом систему бодовања носи 24
поена, а у другој трци је био
четврти и освојио 27 бодова.
– Био је ово добар тркачки
викенд уз доста борбе на стази. На обе трке узео сам бодове, а то и јесте мој циљ за
цео шампионат. Боље сам упознао колеге које до сада нисам знао, али и аутомобил,
који је потпуно нов и разликује се од прошлогодишњег.
Убеђен сам да нас чека још
узбудљивих издања – рекао
је Борковић.

Друга трка донела је кишу,
клизаву стазу и много узбуђења на „Хунгарорингу”. После одличног старта и жестоког напада на прву позицију
наш ас је проклизао, а пре
изласка сигурносног аутомобила на стазу због излетања
Филипија и Галаша био је на
трећој позицији. У наставку
трке, у којој је под жутом заставицом истекло скоро дванаест минута, водила се жестока борба између Борковића, Бришеа и Магнуса за чело колоне, у којој је француски аутомобилиста имао неколико неспортских потеза.
Даље напредовање нашег аса
у веома драматичној трци
спречила су нова излетања са
стазе и жута застава која је
била на снази до краја трке.
Наредни тркачки викенд
биће одржан 26. маја у Немачкој.

ДРЖАВНИ ШАМПИОНАТ У ТЕКВОНДУ

МИЛИЦИ ЗЛАТНА МЕДАЉА
Теквондо клуб Колосеум из
Панчева учествовао је прошлог викенда на Првенству
Србије за пионире и јуниоре,
које је одржано у Хали спортова „Ранко Жеравица” на Новом Београду.
У веома јакој конкуренцији заблистала је наша суграђанка Милица Неделковски,
која се надметала у групи јуниорки до 59 кг. Тријумфовала је у четири борбе, у којима је савладала главне конкуренткиње за највиши пласман. Милица је у финалу
победила Невену Јокановић
из Вршца, актуелну сениорску државну шампионку, и
тако на супериоран начин
освојила најсјајније одличје.
Поред Милице, одличне су
биле и пионирке Ена Марковић, Уна Ко вач и Ан дреа

Драгојевић, које су такође
освојиле златне медаље. Вицешампионка Србије у својој
категорији постала је Лена
Додић, док се јуниор Никола
Ресановић, после дуже паузе
због повреде, окитио бронзаном медаљом.

СПРИНТ-ДУАТЛОН

АЊА И ЛУКА НОВИ ПРВАЦИ
Првенство Србије у спринт-дуатлону, дисциплини триатлона која се састоји од пет
километара трчања, 20 км вожње бицикла и 2.500 метара
трчања, недавно је одржано
на београдском сајму.
ТК Тамиш је на овој трци
на сту пио са 27 так ми ча ра
свих категорија, а у Панчево
се с медаљама вратило њих
осморо, међу којима су и два
првака државе.
Најсјајнија одличја освојили су Ања Давидовић, која
је постала шампионка Србије у групи старијих јуниорки, и Лука Глигорић, нови
првак у конкуренцији старијих кадета.
Сребрна одличја су заслужили кадети Никола Галовић
и Ду шан За рић и ве те ран
Марјан Лукић, а бронзама су

Стране припремио

Александар
Живковић

се окитили Милица Зарић,
Алекса Кежић и Игор Соколовски.
Трка је одржана у тешким
условима за такмичење због
јаке кише и ветра који су правили проблеме учесницима,
поготово на бициклистичком
сегменту, па је било доста падова и кварова.

Прошлог викенда је настављена првенствена трка за бодове
у Српској лиги група „Војводина”, а централни меч ове
рунде шампионата одигран је
у Пан че ву. На те ре ну СЦ-а
„Младост” снаге су одмерили
градски ривали Железничар и
Динамо 1945.
Ни право јесење време ни
киша која је лила као из кабла
непосредно пре почетка сусрета нису омели око 400 поклоника најважније споредне ствари
на свету да присуствују светковини панчевачког спорта. Иако је терен био наквашен и
клизав, момци из оба тима својски су се потрудили да дерби
оправда очекивања. Све је прштало на „зеленом правоугаонику”, а на крају су бодови
припали домаћем тиму: Железничар – Динамо 1945 2:0 (1:0).
Фудбалери „дизелке” боље су
се снашли на водом натопљеном терену на почетку утакмице. Кренули су офанзивно ка
голу „брзог воза”, а њихову прву
прилику за погодак зауставила
је – статива. Већ у 21. минуту
створила се велика гужва у казненом простору гостујућег тима, а лопту је нехотице у мрежу

свог гола послао штопер Динама 1945 Милан Недучић. Све
до одмора водила се углавном
изједначена борба на средини
терена, а финиш првог полувремена обележило је и искључење Недучића.
Наставак сусрета донео је такође отворену, праву мушку
борбу. Иако бројчано слабији
на терену, фудбалери Динама
1945 својски су се трудили да
стигну до изједначења, али то
им није пошло за руком. У

самом финишу сусрета можда
и најистакнутији појединац дербија капитен Железничара Данило Ковачевић покренуо је
акцију, коју је наставио Павловић, а на најбољи начин по свој
тим завршио Слободан Спасковски, који је поставио и коначан резултат: Железничар –
Динамо 1945 2:0.
Када се подвуче црта испод
локалног дербија, долази се до
закључка да сви могу да буду
за до вољ ни. Фуд ба ле ри ко је

предводи тренер Небојша Петровић остварили су први тријумф у пролећном делу шампионата, после кога мирније
могу да ишчекују финиш првенства, али ни момци тренера Душана Ђокића нису разочарали, напротив.
„Брзи воз” је и после локалног дербија остао на петом месту, са 40 бодова, а „дизелка”
се попела на осмо место на табели и сада има 35 бодова.

КУП ГРА ДА ПАН ЧЕ ВА
ФК Динамо 1945 и Градска управа су током прошлог викенда организовали турнир „Куп града Панчева”, на коме
је учествовало скоро 1.000 малих фудбалера.
У групи дечака од дванаест година најбољи тим био је
Спорто из Зрењанина, друго место је припало ФК-у „Воја
Гачић”, а треће Динаму 1945.
У конкуренцији малишана рођених 2009. године победио је Бамби из Зрењанина, испред Руме, Слободе из Доњег Товарника и Динама 1945.
Сјајни су били и они најмлађи, осмогодишњаци. У овој
групи је тријумфовао Динамо 1945, Петлић из Смедерева
био је други, а Бамби трећи.

ВЕЛИКИ УСПЕХ БК-а ПРОФЕСИОНАЛАЦ

ПЛАНИНСКО ТРЧАЊЕ

БОКСЕРСКИ КЛУБ С КАРАКТЕРОМ

ТРИЈУМФ
МИОНЕ БРКИЋ

Бокс клуб Професионалац из
нашег града наставља да влада
Србијом. Убедљиво најмасовнији боксерски колектив у земљи,
који има преко 100 чланова и
чак 50 регистрованих боксера,
већ целу деценију не силази са
српског трона. Континуитет освајања медаља настављен је недавно у Пироту, где је одржано
Првенство Србије.
Предвођени својим тренером
Звонком Димитријевићем, чланови БК-а Професионалац заблистали су пуним сјајем на
једном од најважнијих домаћих надметања.
Златне медаље су освојили:
Стефан Папић, Милош Ђорђевић, Анастасија Вучков и Марина Рачуница. Сребром су се
окитили: Марко Калуђеров, Филип Бојић, Богдан Тодоров, Дамњан Савић, Дарко Калуђеров,
Стефан Јокић, Јована Лукач, Јована Стојановски, Надица Шајн,
Софија Радусиновић, Драгана
Јовичић и Сава Јованов. Бронзана одличја су зарадили: Иван
Думитру, Лазар Ковачевић, Вид
Милановић, Миле Раду, Славољуб Добреску, Никола Папић,
Милена Вујовић, Лана Јосимов,
Дуња Костић, Марија Лалић и
Срђан Раду.
БК Професионалац већ пет
година осваја и Лигу Боксерског савеза Београда, у којој се
такмичи чак 37 клубова, а константно „производи” и репрезентативце Србије. Једна од
њих је и сениорка Јованка Радуловић, која се такмичи у категорији до 64 кг, а недавно је

учествовала на великом турниру у Прагу.
– Захваљујем свим пријатељима који су стали уз Професионалац и драго ми је да су
увидели наш стручан и квалитетан рад. Захвалио бих и људима из ЈАТП-а Алибунар, који
су нам уступили аутобус за одлазак у Пирот. Настављамо да
радимо даље, јер су пред нама
нова велика искушења – рекао
је алфа и омега БК-а Професионалац Звонко Димитријевић,
лиценцирани тренер АИБА, човек који води рачуна о сваком
свом боксеру и ван сале, убедљиво најтрофејнији тренер, али
и стручњак који је предводио
готово све националне селекције Србије, а недавно и сениорску репрезентацију наше земље, на турниру у Русији.
Панчевачки Професионалац
је од Боксерског савеза Србије

проглашен за најбољи у држави, а тим поводом га је посетио
и Ненад Боровчанин, председник БСС-а, који је панчевачком клубу уручио и вредне поклоне у виду спортске опреме.
Чланови БК-а Професионалац тренирају уторком, средом
и петком од 19.30 у сали Машинске школе, док се у Омољици вежба уторком и четвртком. Поред Звонка Димитријевића, с полазницима школе
бокса, али и с већ формираним борцима раде и Милисав
Лукић, Дијана Мирић, која је
и капитен тима, као и Милутин Добреску. Оно што је можда најважније – тренинзи су
бесплатни.
Такмичари овог успешног
спортског колектива крајем јуна имаће краћу летњу паузу, а
потом почињу припреме за наредну сезону.

Десето Првенство Србије у планинском трчању одржано је у
прелепом амбијенту планине
Каблар. Стаза је била веома
захтевна, с великим узбрдицама и низбрдицама, а додатни
проблем такмичарима представљала је и киша... Ипак, то
члановима АК-а Динамо није
сметало да постигну изванредне резултате.
Најуспешнија је била Миона
Бркић, која је победила у трци
млађих јуниорки на 4.000 м. Трчала је два круга по два километра, а после првог круга била
је трећепласирана. У последњих
800 метара, када је кренуо успон,
Миона је избила на прво место,
које није испустила до краја.

Боје нашег клуба бранили су
и Александра Маринков, која
је била петопласирана у трци
сениорки, Марко Миловановић, који је био шести, и Слободан Маринков, који је трку
окончао на десетом месту у
конкуренцији сениора.

С РУКОМЕТНИХ ТЕРЕНА

ВЕСТ ПО ВЕСТ

ДАЉИНСКО
ЈАХАЊЕ
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ТИТУЛА ОСТАЈЕ У НОВОМ САДУ?

КУП РАШКЕ
На традиционалном карате
турниру „Куп Рашке”, одржаном прошлог викенда, наступиле су и четири такмичарке
КК-а Младост.

У веома јакој конкуренцији
бронзане медаље су освојиле
Анастасија и Анђелина Јаредић, Тамара Гавриловић и Катарина Петровић.
Такмичарима Младости следеће недеље предстоји Куп Србије за кадете, јуниоре и млађе
сениоре, као и Дунав куп Србије. Оба такмичења биће одржана у Беочину 11. и 12. маја,
у организацији Карате савеза
Војводине.

ДВА ТРОФЕЈА
На турниру Мачевалачког клуба Синђелић КМК Карађорђе
из Панчева освојио је две медаље.

Рукомет
СУПЕРЛИГА
Ниш: ЖЕЛЕЗНИЧАР–ДИНАМО
Панчево: ДИНАМО–МЕТАЛОПЛАСТИКА
среда, 15. мај, 18 сати

После шест одиграних кола у
плеј-офу Суперлиге много тога
постало је јасније. Рукометаши
новосадске Војводине остварили су максималан учинак, па
су на добром путу да освоје и
седму узастопну шампионску
титулу. Велики корак ка одбрани трофеја начинили су прошлог викенда у нашем граду:
Динамо–Војводина 21:24 (9:12).
Осим уводног поготка Милоша Костадиновића у другом
минуту, екипа из нашег града
ниједном више није успела да
поведе. Гости из Новог Сада су
врло брзо успоставили свој ритам утакмице. Бриљирао је капитен Војводине, голман Светислав Веркић, који сјајним одбранама уливао додатни оптимизам у редове свог тима. На
другој страни, Динамо је и у
овом мечу, једном од најважнијих у овој сезони, био врло
слаб у реализацији напада. Промашен је и велики број „зицера”, па је у 25. минуту на семафору стајао резултат 5:11.
Ипак, сам финиш првог полувремена припао је момцима
у црним дресовима. На црти
се одлично снашао Вељко Милошевић, Ненад Вучковић је
ефектно поентирао за 7:11, потом је капитен Радановић сјајно изблокирао напад гостију, а
у брзој контри Баруџић је био
ефикасан за 8:11. Тајм-аут Војводине није умирио захуктали
Динамо. Голман Никола Радовановић скинуо је „зицер” Новосађанима, а Дарко Миленковић је ефектно реализовао
напад домаћег тима. Домаћи
рукометаши су се приближили на 9:11, али су гости на одмор ипак отишли с три гола
„вишка” (9:12).
Учинило се у прва два-три
минута другог полувремена да
Динамо може стићи до преокрета, јер су Миленковић, Вучковић и Милошевић одржавали Ди на мо на „ми нус два”

СЕЋАЊЕ НА
ПАВЛА ОРЛОВА
Друштво српско-руског пријатељства „Гроф Сава” у суботу,
11. маја, организоваће брзопотезни турнир у шаху у знак сећања на Павла Орлова, једног
од најбољих шахиста из нашег
града.
У башти ресторана „Падрино” надметаће се дванаест учесника, а организатор је обезбедио и богат фонд награда. Такмичење почиње у 10.30.

СУПЕР Б ЛИГА
жене
Панчево: ЖРК ПАНЧЕВО – СЛОВЕН
недеља, 19.30
ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
жене
Долово: ДОЛОВО–МЛАДОСТ
мушкарци
Јабука: ЈАБУКА–СИВАЦ
субота, 19 сати
Долово: ДОЛОВО–ИНЂИЈА
субота, 19 сати
ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
мушкарци
Панчево: ОРК ПАНЧЕВО – БУДУЋНОСТ
субота, 15.30

Кошарка
СУПЕРЛИГА
Панчево: ТАМИШ–СЛОБОДА
четвртак, 9. мај, 19.30
Београд: МЕГА–ТАМИШ

Фудбал
(12:14), али онда је уследила
серија Новосађана, који су имали и предност од шест голова,
па њихова победа више није
долазила у питање.
У таборима обају тимова било је и замерки на суђење, али
све у свему, Војводина је заслужено однела бодове и направи-

јер смо јако нервозно ушли у
меч. На пра ви ли смо мно го
техничких грешака, промашивали зицере, што је недопустиво у сусрету с тимом као
што је Војводина. Из кола у
коло нам се понављају исте
ствари, а то је велики број
промашених шанси. Шта је ту

НЕ ДЕ ЉА У ЗНА КУ РУ КО МЕ ТА
Хала спортова на Стрелишту у недељу, 12. маја, биће резервисана за игру с лепљивом лоптом.
Рукометни клуб Динамо биће домаћин завршног турнира
Суперлиге млађих категорија Војводине.
Гледаоци ће на делу моћи да виде будуће асове рукометног спорта, а турнир ће трајати од 11 до 16.30.
ла велики корак ка новој титули, јер је успешно прескочила
можда најтеже гостовање.
– Честитам Војводини на
заслуженој победи. Извињавам се нашим навијачима, који
су и овог пу та до шли у
великом броју да нам пруже
подршку. Нисмо били прави,

је, идемо даље. Покушаћемо
да се издигнемо после овог
пораза, да се што боље припремимо за гостовање у Нишу и да наставимо битку за
друго место – истакао је тренер Динама Иван Петковић.
Дакле, „жуто-црни” наредног викенда играју још један

дерби, и то против нишког Железничара, а већ у среду, 15.
маја, биће на новом великом
искушењу, јер им у госте долази захуктала Металопластика
из Шапца.
Рукометашице ЖРК-а Панчево обрадовале су своје навијаче у 20. колу Супер Б лиге.
Девојке које предводи тренер
Марко Крстић као гошће су савладале ОРК Београд са 24:23
и тако дефинитивно пребринуле све бриге.
– Одлично смо играли у одбрани, а ова победа још више
добија на значају јер смо играли без капитена Светлане Ничевски. Диктирали смо темпо
игре, а две секунде пре краја
утакмице Ивана Арсић је постигла победнички погодак –
рекао је тренер панчевачких
рукометашица Марко Крстић.
Централна фигура овог меча била је млада Тијана Симић, али све девојке заслужују
похвале за вредне бодове.

ИЛИЈА ЧЕТВРТИ У ЕВРОПИ
узео четврто место. Млади Серафимовић је на прави начин
оправдао указано поверење и
оства рио ре зул тат ко јим је
поправио рејтинг за нових 25
поена.
Следеће велико искушење за
младог Панчевца биће 62. конгрес светске федерације за проблемски шах, који се у другој
половини августа одржава у
Литванији. На овој манифеста-

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Иваново: СТРЕЛА – СПАРТАК 1911
Уљма: ПАРТИЗАН–БОРАЦ
Јабука: ЈУГОСЛАВИЈА – ЈЕДИНСТВО (К)

Прошлонедељни
резултати
Рукомет
СУПЕРЛИГА
Панчево: ДИНАМО–ВОЈВОДИНА

21:24

СУПЕР Б ЛИГА
жене
Београд: ОРК БЕОГРАД – ЖРК ПАНЧЕВО 23:24
ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
жене
Мокрин: МОКРИН–ДОЛОВО
мушкарци
Инђија: ИНЂИЈА–ЈАБУКА
Н. Пазова: Н. ПАЗОВА – ДОЛОВО

24:24
25:24
21:23

20:27
17:30
31:26
35:34

СУПЕРЛИГА
Н. Пазар: Н. ПАЗАР – ТАМИШ

92:84

Фудбал
цији Илија ће бранити титулу
најбољег младог композитора

шаховских проблема, коју је
освајао три пута узастопно.

СТАСАВАЈУ НОВИ ШАМПИОНИ

тима био је и старији полетарац Го луб Стри гић, ко ји је
освојио најсјајније одличје, а
одлична помоћ овим момцима био је и мла ђи пи о нир

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Сутјеска: РАДНИЧКИ–МЛАДОСТ

Кошарка

ЏУДИСТИ ИЗ СТАРЧЕВА СКРЕЋУ ПАЖЊУ НА СЕБЕ
Такмичари Џудо клуба „Академија Јочић” из Старчева ове
сезоне знају само за успехе.
Млади спортисти, које успешно предводи тренер Мирослав Јочић, освајају медаље
на свим турнирима на којима
учествују.
Тако је било и недавно на
ме ђу на род ном над ме та њу у
Нишу. У конкуренцији 300 бораца из неколико земаља „академци” су били најбоља екипа у конкуренцији старијих
пионира.
Никола Ћирковић је сјајним
победама обезбедио себи и екипи златну медаљу. Предраг Кацијан је овог пута морао да се
задовољи бронзом, као и Јован Перић и Марко Стана, док
је Гаврило Радосављевић заузео пето место. Део успешног

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Н. Пазова: РАДНИЧКИ–ЖЕЛЕЗНИЧАР
Панчево: ДИНАМО 1945 – РАДНИЧКИ (З)
субота, 16.30

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене
Елемир: НАФТАГАС–ЈАБУКА
Иђош: ПАРТИЗАН–ЈАБУКА
мушкарци
В. Степа: В. СТЕПА – ОРК ПАНЧЕВО
Елемир: НАФТАГАС – ОРК ПАНЧЕВО

РЕШАВАЊЕ ШАХОВСКИХ ПРОБЛЕМА
У Атини је од 3. до 5. маја одржа но че тр на е сто Европ ско
првенство у решавању шаховских проблема. Репрезентација Србије наступила је у подмлађеном саставу, с двојицом
најбољих јуниора, а један од
дебитаната био је наш четрнаестогодишњи суграђанин Илија Серафимовић.
У конкуренцији најбољих решавача Европе наш тим је за-

У конкуренцији млађих пионирки Мила Пивашевић се
окитила бронзом после неизвесне борбе с клупском другарицом Аном Јанковић, а одличје истог сјаја зарадио је и
Вук Јанковић у категорији старијих пионира, победивши мачеваоце из Железничара и Војводине.

Овог викенда

Војводина однела
бодове из Панчева
Девојке оствариле
важан тријумф

Прво коло Отвореног првенства Србије у даљинском јахању одржано је 4. маја у Аранђеловцу.
У такмичењу на стази од 40
км члан КК-а Кремен из Панчева Саша Крњаић освојио је
друго место јашући на грлу
Вук.

СПОРТСКИ
ВОДИЧ

Петар Новаковић, који се окитио сребром.
– Ово је екипа која обећава,
а неколико такмичара није путовало у Ниш због финансиј-

ских разлога. Клубови у насељеним местима немају третман који заслужују, а ту без
икакве ароганције мислим и
на наш колектив. Имамо добар тим људи који са ентузијазмом и љубављу раде свој посао, али не знам до када ће издржати. Сигуран сам да ће се у
будућности, ако буде разумевања и веће подршке нашем
клубу, Панчево поново поноси ти шам пи о ни ма др жа ве,
стандардним репрезентативцима, а онда и новим џудо-олимпијцем – рекао је некадашњи
учесник Олимпијских игара
Мирослав Јочић.
Малишани вредно тренирају, а да ли ће заиста достићи
шампионске висине, очигледно не зависи само од њих. Џудо дани теку...

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР – ДИНАМО 1945

2:0

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Омољица: МЛАДОСТ – ЈЕДИНСТВО (БК)

4:1

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Влајковац: ЈЕДИНСТВО – ЈЕДИНСТВО (К)
Старчево: БОРАЦ–ЈУГОСЛАВИЈА
Б. Н. Село: СЛОГА–СТРЕЛА

4:2
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1:0
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Дг3)
Избор Р. Радојевић

ДЕШАВАЊА ПОД ОБРУЧЕВИМА

ТАМИШ ИМА ШТА ДА КАЖЕ

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Добре игре у Суперлиги
Следе Слобода и Мега
Дванаест најбољих тимова у нашој земљи започело је борбу за титулу шампиона Србије, а панчевачки Тамиш је још
једном показао и доказао да му је место
у одабраном кошаркашком друштву. Без
икакве дилеме најбоље организовани
спортски колектив у нашем граду имаће
шта да каже и у овогодишњем издању
Суперлиге, а то је потврдио већ у првом
колу доигравања за титулу.
У Хали спортова на Стрелишту гостовао је Динамик, а Панчевци су успели да остваре прву победу над овим ривалом у било ком такмичењу. Баш онда
када је било најпотребније: Тамиш–Динамик 72:64, по четвртинама 18:12,
15:14, 19:19 и 20:19.
Иако су гости боље „отворили” овај
дуел, момци које предводи тренер Бојан Јовичић нису се уплашили реномираног противника. Заиграли су чвршће у одбрани и били храбри у нападу, па је велики фаворит морао да положи оружје пред разиграном екипом
из Панчева.
– Презадовољан сам начином на који
смо играли. Тешко је надметати се с
Динамиком, који је физички доминантан, али исплатило се све што смо радили у последњих месец дана. На тренинзима је било по петнаест играча,
озбиљно смо радили и ово је само последица свега оног што смо вежбали.
Задовољан сам због нас самих, али и
због Града Панчева, који може да се поноси колективом као што је Тамиш –
рекао је Бојан Јовичић на конференцији за новинаре после утакмице.
Већ у четвртак, 2. маја, кошаркаши
из нашег града били су на новом великом искушењу. У дворани „Александар
Николић” у Београду одмерили су снаге с нашим најтрофејнијим клубом и
били надомак великог изненађења: Пар-

Као бол, као мрак

тизан–Тамиш 84:80, по четвртинама:
16:21, 29:25, 17:8 и 22:26.
Тамиш је играо одлично. Боље је отворио меч, брзо повео са 16:6 и потпуно
увео Партизан у свој ритам. Стратег „црно-белих” Андреа Тринкијерије покушавао је ротацијама да размрда своју екипу, али је тренер Тамиша Бојан Јовичић
имао решења за налете Партизана. Александар Илкић и Стефан Митровић били
су нерешива енигма за црно-беле, а ефикасан је био и Иван Смиљанић, мада сви
момци који су носили дрес Тамиша у
овом мечу заслужују похвале за приказану игру и велики отпор фавориту.
– Драго ми је да се Партизан овако
диже и да ће у најскорије време представљати оно на шта смо навикли. Самим тим сам још више поносан на оно
што смо приказали. Честитам играчима
и сарадницима. Прошле сезоне смо добијену утакмицу у Панчеву изгубили од
Звезде, а још боље је било у Железнику,
где смо изгубили у егал завршници. Ово
није случајност, ово је плод доброг рада,

развоја играча, али и управе која нам то
омогућава. Не бих коментарисао меч
превише. Основна разлика је била у томе што наши играчи нису навикли на
овај ниво контакта, често смо се одбијали од њих, испадале су нам лопте... Ипак,
мислим да смо се у лепом светлу представили кошаркашкој јавности – искрен
је био тренер Тамиша Бојан Јовичић.
Трећи меч у Суперлиги Панчевци су
одиграли 5. маја у Новом Пазару, где су
од истоименог домаћина изгубили с
92:84, по четвртинама: 24:20, 28:19,
19:17 и 21:28.
Предвођени Сеадом Хаџифејзовићем,
Пазарци су оправдали улогу фаворита,
али треба рећи да је и у овом мечу Тамиш оставио сасвим добар утисак. У
поразу су се истакли Стефан Митровић
са 17, Душан Кнежевић са 16 и Братислав Јековић с 11 поена.
Тамиш у четвртак, 9. маја, на свом
терену игра против ужичке Слободе, а у
недељу, 12. маја, гостује у Београду, где
ће се састати с Мегом.

СА СТРЕЛИЧАРСКИХ НАДМЕТАЊА

СТИЖУ И МЕЂУНАРОДНА ОДЛИЧЈА
У Сиригу је прошлог викенда одржана
прва етапа Централноевропског купа у
стреличарству, на којој се надметало 68
учесника из девет земаља, а међу њима
су била и четири члана СК-а Панчево.
У гађању олимпијским луком такмичили су се Драгиша Јевтић и Драган
Брзаковић, али нису успели да заузму
значајнију позицију после елиминационих рунди.
Стефан Жикић се надметао у гађању
компаунд луком, а у мечу за бронзу био
је бољи од ривала из Мађарске и, упркос јаком ветру, успео је да избори резултат од 136 према 132 круга.
Најуспешнија је била Марија Љубинковић, која је освојила златну медаљу

као сениорка у гађању компаунд луком
и тако остварила још једну изврсну
победу у својој богатој стреличарској
каријери.
У Камнику је одржан традиционални
„Вероника куп”, на коме је учествовало
десет стреличара из Србије, од којих је
двоје било из СК-а Панчево.
Драган Брзаковић је у надметању сениора у гађању олимпијским луком заузео 57. место, док је Стефан Жикић
био пети у конкуренцији компаунд, а
био је и члан екипе која је освојила четврто место.
Недавно је у Букурешту одржан Европски гран-при, на коме је учествовала и
репрезентација Србије, а у саставу на-

Као бол, као мрак
буди оштар, буди лак.
Као крв, као црв
буди жив, буди јак.
Као ноћ, као смрт
буди тих, буди дух.
Као дан, као сан
буди вода, буди крух.

Немир
Скоро ће доћи, скоро ће проћи, скоро ће престати, стати.
Скоро ће бедном, скоро ће жедном, довољно воде дати.
Скоро ће бити сви људи сити, скоро ће, скоро ће људи имати
куће, заклон од туче, од кише и од студи.
Скоро ће нестати, скоро ће престати да се од страха луди,
скоро ће бити све што ћу снити, све што ми жеља зажуди.
О, тада ће, тада ће свуд бити палаче, свуд биће кикота, смеха,
сањаће, певаће љубав и пролеће с цвркутом испод стреха.

шег националног тима била су и два
члана СК-а Панчево.
Стефан Жикић је са 684 круга заузео
33. место, а на исту позицију пласирала
се и Марија Љубинковић, са 617 кругова.
А. Ж.

ЛЕПА МАНИФЕСТАЦИЈА У КАЧАРЕВУ

Време у саксији

СВЕ БИЛО ЈЕ ЏУДО
Качарево је прошлог викенда било центар џудо дешавања у Србији. Преко 300
такмичара из Румуније, Мађарске, Републике Српске и Србије учествовало је
на првом турниру у организацији ЏК-а
Јединство „Качарево опен”.
Мали борци из нашег града освојили
су 32 медаље, а ЏК Динамо је заслужио
пехаре намењене свеукупном победнику, као и најуспешнијим екипама у категорији млађих и старијих полетараца.

ЏК-у Је дин ство је при пао пе хар за
најбољу екипу у конкуренцији млађих
пионирки.
– Све је протекло у најбољем реду и од
срца захваљујем свим учесницима, али
и пријатељима који су помогли у организацији. Први пут смо промовисали и
инклузивни џудо на оваквим турнирима, а обезбедили смо и награде за првих
десет екипа у укупном пласману, и
то у виду табли сланине, која је и бренд

Банем ли из сна у дан ништа се не помери, сви остајемо исти.
Не говорим о страху и мраку што се намеће детињем крвотоку
подељеном на једно и друго.
Залупе се врата дана а ја се однекуд вратим.
Међ роговима ноћи продужујем да се будим:
померим само цреп жеља на даље дигнутих крила
над буђењем што ме наставља, мислим да је стигла будућност.
нашег места – рекао је организатор Саша Анђеловић.
А. Ж.

Текст: Оскар Давичо

µМ. Шупица ?С. Трајковић

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?
Ана Недељковски,
гимназијалка:

Анастасија Попов,
гимназијалка:

Милош Петровић,
гимназијалац:

– Изаћи ћу с
момком у град.
Вероватно ћу ићи на
неку журку, а одвојићу
и време за учење.

– Планирам да
посетим баку за
викенд. Провешћу
неко време у природи
и мало ћу учити.

– Идем код друга
на рођендан. Можда
ћу ићи на баскет, а
наравно да ћу и учити.
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