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ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА
Пише: Синиша Трајковић

Каква флека!
Устао јутрос. Признајем, не баш у зору, него негде око пола
десет. Јер сам на послу, мајке ми, био претходног дана до поноћи. Још, док сам заспао...
Среда. Хвата ме грозница. Редовна. Ради се о дану у коме
се, годинама, завршава издање новина које треба да буде код
колпортера већ у осам ујутро сутрадан. И нередовна, појачана фрка, јер је у питању број који излази равно 150 година
после првог „Панчевца”. Ух!
Пошто сам кренуо да пишем овај текст у првом лицу једнине, што никада нисам урадио за девет година откад сам
први међу једнакима у редакцији најстаријег живог недељника на Балкану, хоћу да што пре ствари ставим на место:
извињавам се, привилегија писања за новине у првом лицу
припада мајсторима, попут Хемингвеја, или Талета, када се
о овом листу ради. Не ложим се да сам близу својим идолима, али посебан је дан, понела ме емоција и ето лица...
Знам да тиме кокетирам с границом неукуса, ипак молим
публику за разумевање: еј, 150 година! Неумрли праотац Павловић полудео би од среће када би знао да су га његове новине оволико надживеле!
А „Панчевац” је надживео и Аустроугарску монархију,
Краљевину Срба, Хрвата и Словенаца, Краљевину Југославију, ФНРЈ, СФРЈ, СРЈ и СЦГ. Сад живи у Србији, тј. у АП
Војводини. То су само историјске чињенице, ни мање ни више од тога.
Покушавали су многи да „мазну” овај лист. И нису успели.
Почев од Угара, преко Карађорђевића, комуниста, милошевићеваца (којима је то само накратко пошло за руком), деесоваца, деесесоваца, па све до есенесоваца. Душа не може да
се отме, под условом да је неко или нешто поседује.
А шта је новинарство... Е, нема ту дефиниција колико год
да их у уџбеницима има, то је филинг. Страст због фине креације, адреналински шок јер те је нешто дигло или спустило,
аутодеструкција када ниси задовољан сопственим писањем,
бес уперен чак и ка најближем окружењу пошто ти идеја пропадне, стрес који све то прати и потреба да са свима размењујеш мисли, чак и с мачкама што седе по прозорима приземних кућа.
Није препоручљиво за млађе од 99 година.
Заврши медицину, права, информационе технологије, књижевност, архитектуру... Буди месар, пекар, пољопривредник,
трговац, само немој бити новинар. Мада, ако те интимно вуку стрес, страст, адреналин, конструкција и деконструкција
– препусти се авантури. Кад једном у њу кренеш, нема назад.
Заради доживотну флеку!
Имају чиме Панчевке и Панчевци да се диче: у новинама
младим век и по радили су, или су у њему време проводили,
велики песници попут Васе Живковића, Јована Јовановића
Змаја и Мике Антића. Директно из овог листа у политичара
на високим функцијама отишао је Вита Сударски. Илустрације и данас за наш лист ради најнаграђиванији у својој бранши – Душан Лудвиг. За „Панчевац” су писали новинари који
су могли, или још увек могу, да се „угнезде” у свакој редакцији у држави: Недељко Деановић, Милан Мирковић, Жика
Милорадовић, Зоран Спремо, Иван Ивачковић, Ненад Живковић... Трудимо се да будемо на њиховом трагу.
Поносан сам што сам добацио до овог комада новинског
простора да избацим из себе како се осећам. Поносим се Драганом, Ацом, Јорданом, Миром, Глишом, Зоом, Миланом,
Моцом, Јуцом. Нашом малом редакцијом.
Ми волимо наш посао. Ми нисмо нормални.
Пан чев ке и Пан чев ци, сре ћан вам 150. ро ђен дан
„Панчевца”.

ФОТОГРАФИЈА Била једном једна лепота.
Пескана, ових дана
НЕДЕЉЕ
Снимио: Милан Шупица

ПРВИХ ВЕК И ПО
Време лети. Само што неко броји недеље, а неко године или
деценије. Историја броји векове.
Лист који држите у рукама део је

историје Панчева век и по. У суботу,
13. априла, пуни 150 година. Садашња генерација новинара „Панчевца”, још у овом броју, подсећа

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

ФАЛСИФИКОВАНЕ ДИПЛОМЕ
ЗАДАВАЛЕ ГЛАВОБОЉЕ
Општински судови у Панчеву и другим местима на територији јужног Баната средином седамдесетих година
прошлог века имали су велике проблеме са честим случајевима фалсификовања диплома.
Лажирала су се готово сва уверења,
почев од оних о положеним возачким
испитима па до школских сведочанстава и диплома о завршеним факултетима – писао је „Панчевац” у броју
1102, објављеном 2. фебруара 1974.
године.
Између осталог, у том тексту је могло да се прочита како је у једној панчевачкој фирми избио скандал пошто
је откривено да је њен секретар, када
се запошљавао, поднео на увид фалсификовану диплому о завршеном
правном факултету. То је
учинио иако није провео
ни дан на њему.
Случај „лажне дипломе” био је опасан и због
тога што су тада откривени бројни наши суграђани
који су имали фалсификоване возачке дозволе. Кривичним закоником који је
тада био на снази, за такве
преступе су биле предвиђене петогодишње затворске казне.
Тадашњи „Панчевац” је
објавио и писмо једног читаоца који је скренуо пажњу на то да постоји мобинг у Фабрици сијалица
„Тесла”. Он је оптужио једног од надлежних у производном процесу да се
иживљавао над једном

младом радницом тако што ју
је терао да често
мења радна места иако за то није имао никаквог
повода.
То је образложено наводним
несавесним радом и незалагањем те раднице,
иако, како је писало у писму читаоца, то није
била истина.
„Када је она
отишла да се жали, избачена је

из канцеларије.
Поставља се питање да ли се тако поступа с радником”, упитао је
у писму читалац
„Панчевца”.
„Панчевац”
број 1102 објавио
је и текст о тешкој саобраћајној
несрећи која се
догодила 30. јануара у вечерњим
сатима на Баваништанском путу. Услед непажње и пребрзе
вожње један возач аутомобила
ударио је у „беем-ве” који је био

паркиран према прописима
због квара. Убрзо после тога
„бе-ем-ве” се запалио и изгорео, а материјална штета која је причињена, процењена
је на за то време огромних десет милиона динара.
Тадашњи „Панчевац” је писао и о богатом културном
животу у нашем граду. У Културном центру је за кратко
време два пута гостовало Југословенско драмско позориште са својим гледаним представама: комедијом Бранислава Нушића „Мистер Долар” и драмом „Трамвај звани жеља” Тенесија Вилијамса.
У њима су глумили Миша Јанкетић, Радмила Андрић и
многи други.
Љубитељима културних дешавања
на располагању је била и ревија филмова с „Феста”, на којој је приказано
шест остварења седме уметности. Између осталих, играли су тада познати
филмови „Један воз за две битанге” с
Лијем Марвином и Ернестом Боргнајном, „Операција Шакал” са Стивом Маквином и „Опсадно стање” чувеног режисера Косте Гавраса.
У Панчеву је тих дана одржан и фестивал ФАМ, који је био посвећен
филмском стваралаштву младих. У
складу с комунистичком идеологијом
која је била доминантна у свим областима друштва, филмови приказани
на тој манифестацији били су прожети снажном идеолошко-политичком
димензијом и љубављу према председнику Титу.
М. Г.
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ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА УЛАЖЕ У ОПШТУ БОЛНИЦУ

НОВЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ

ЗАВРШЕТАК РАДОВА ДО КРАЈА АПРИЛА

Завод „Панчевац”
први у свему

Одобрено преко
55 милиона динара
за набавку опреме
Шта је утицало на
продужење рока
за реконструкцију
Председник Покрајинске владе Игор Мировић уручио је у
петак, 5. априла, уговоре вредне 1,4 милијарде динара, за
финансирање и суфинансирање набавке медицинске и неме ди цин ске опре ме, као и
уговоре за инфраструктурна
улагања представницима здравствених установа у АП Војводини. Међу 24 здравствене установе које ће ове године бити
опремљене новим апаратима
и опремом је и панчевачка Општа болница, којој је припало
тачно 55.827.320,64 динара.
Она је уговором обавезана да
реализује јавне набавке и утроши одобрена средства најкасније до краја ове године.
За те па ре би ће ку пље ни
вредни уређаји за дијагностику и интервенције који ће бол-

Панчевачком здравству свиће
да се максимално ангажује како би тај блок био пуштен у
рад до краја априла. Председник Покрајинске владе нагласио је да даља одлагања рока
неће прихватити.
Ипак, као што је „Панчевац”
већ писао у неколико наврата,
до померања рокова долазило

У НА ЈА ВИ ОБНОВА ОСТАТ КА КОМ ПЛЕК СА
Болница је и током прошле године, захваљујући средствима из Покрајине у висини од око 32 милиона динара, већ
набавила велики број нових уређаја. Поред још једног контингента опреме који ће сада стићи, постоје обећања из
Канцеларије за јавна улагања да ће ове године бити одобрен и новац за реконструкцију свих осталих објеката у кругу Болнице.
ницу у Панчеву сврстати међу
најопремљеније у Србији.
Приликом доделе уговора
Игор Мировић се у обраћању
новинарима осврнуо и на реконструкцију Интерног одељења панчевачке болнице истакавши да очекује од извођача,
фирме „Модулор” из Београда,

је више пута, али из оправданих разлога.
– Као и у сваком послу, непредвиђене околности су неминовност, а овде их је било
од самог почетка, будући да
смо наследили недовршен проје кат и про јек тан та ко ји је
одбијао сарадњу. Сетите се да

је реконструкција била планирана још 2004, а ми смо тек
тринаест година касније успели да пређемо с речи на дела.
Не желим да звучим као да се
правдам, јер знам колико смо
труда и енергије читав мој тим
и ја уложили у овај пројекат.
Све време смо радили часно,
поштено и транспарентно, па
су оправдања излишна. Важно
је да смо све препреке успешно превазишли и да можемо
очекивати да крајем априла
Интерно одељење буде пуштено у рад – рекао је за наш лист
др Слободан Овука, директор
Опште болнице.
Он је подсетио да је одлагање, између осталог, условила
набавка болничких сетова вредних 50 милиона динара, који
нису били обухваћени самим
пројектом реконструкције, а
битно унапређују рад. Најпре
је требало сачекати да за ову
додатну ставку Влада Војводине одобри средства, а онда је
тендер каснио због припреме
пројектне документације.

Ипак, можда највећи проблем,
који је умногоме отежао реконструкцију и онемогућио бржи завршетак посла, била је
немогућност измештања одељења хемодијализе.
– С обзиром на чињеницу да
имамо преко 150 пацијената
на хемодијализи, није било могуће те људе премештати у другу установу. Постојала је идеја
да се одељење пресели у просторије болничког ресторана,
али од те опције се одустало
због превисоке цене таквог пројекта. На крају је одељење радило током целе реконструкције, нисмо одбили ниједног
пацијента и за то време је урађено преко 20.000 хемодијализа. Тај спрат је уједно и први реконструисан и пуштен у
рад крајем прошле године –
подсетио је Овука.
Под се ћа ња ра ди, укупна
вредност радова на реконструкцији Интерног одељења износи 467.411.960,14 ди на ра с
ПДВ-ом.
Д. Кожан

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

У ДОМУ ВОЈСКЕ, 16. АПРИЛА

АКЦИЈА ЕКОЛОШКИ СВЕСНИХ ГРАЂАНА

dr sc. med.
Слободан Томић

Књига о хероју Љуби

Панчевачко пролеће

(Институт „Дедиње”)

У конференцијској сали Дома
војске у Панчеву у уторак, 16.
априла, од 18 сати, биће одржана промоција књиге о пуковнику Љубомиру Томићу Љуби
који је погинуо током бомбардовања Србије 1999. године.
Он је у то време био на функцији начелника Противвазду-

шне одбране Прве армије Војске Србије и Црне Горе, а страдао је у касарни у Топчидеру
последњег дана марта 1999.
Писање и штампање књиге
о Томићу иницирало је и организовало Удружење за неговање традиција 51. оклопно-механизоване бригаде.
М. Г.

Прошлог викенда, прецизније
7. априла, петнаест наших суграђана заврнуло је рукаве и
самоиницијативно очистило
Пескану. Из бара на потезу између Железничке станице Панчево–Варош и Спортског центра уклоњено је четрдесетак
џакова различитог ђубрета и

извађено исто толико гума.
Реч је о друштвено одговорној кампањи нашег суграђанина Милана Гоцића, која траје већ две недеље, и он путем
друштвене мреже „Фејсбук”
по зи ва су гра ђа не да му се
придруже у еколошким активностима.
З. Ст.

КУД „СТАНКО ПАУНОВИЋ НИС–РНП”

САОПШТЕЊЕ ПАНЧЕВАЧКЕ ПОЛИЦИЈЕ

Успех наших
фолклораша у Чачку

Нарко-дилер ухапшен
на главној станици

Први извођачки ансамбл и народни оркестар КУД-а „Станко Пауновић НИС–РНП” учествовали су у програму 19. фестивала културно-уметничких
друштава Србије, који је одржан 6. и 7. априла у Чачку.
Фестивал је организовао Савез
аматера Србије, а наступило је
19 фолклорних ансамбала из:
Севојна, Ваљева, Свилајнца,
Ужица, Новог Пазара, Лепосавића, Неготина, Вршца, Бешке,
Краљева, Осечине, Панчева,

Чачка, Богатића, Новог Сада,
Београда и Крагујевца.
Чланови КУД-а „Станко Пауновић НИС–РНП” представили су се песмама из Хомоља, колом поломка из северои сточ не Ср би је и вла шким
играма. Панчевачки ансамбл
осво јио је че твр то ме сто у
укуп ном пла сма ну, сре бр ну
плакету и специјалну награду
за оригиналну ношњу у кореографији „Српске песме и игре
из Хомоља”.

Панчевачка полиција је саопшти ла да је ухап си ла Д. Ј.
(1985) из Шапца због постојања основа сумње да је починио кривично дело неовлашћена производња и стављање у
промет опојних дрога.
Полиција је код њега, док се
налазио у аутобусу на главној
аутобуској станици у Панчеву,
у ранцу пронашла и запленила
више од два килограма амфетамина. Ухапшеном је одређено задржавање од 48 сати, а
након истека дводневног притвора уз кривичну пријаву је
приведен у Више јавно тужилаштво у Панчеву.

Подсећамо, уколико се узима у малим количинама, амфетамин или спид (име под
којим је такође познат) може
да допринесе појачаном осећају самопоуздања, физичке
снаге и издржљивости.
Међутим, ако се узме у већој дози, ова дрога може да
изазове нагли пораст крвног
притиска и изненадни шлог
или срчани удар. Уколико се
заврши без тога, последице узимања амфетамина су сува уста,
знојење, повишена температура, депресивно и летаргично
расположење.
М. Г.

Заказивање

радним данима 7–14

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

Дискриминација Рома постоји свугде, а не би требало
да је има. Када погледам медије с националном фреквенцијом, немате ниједног Рома који води дневник,
временску прогнозу, спорт, а имамо школовани кадар. Роми и Срби увек су били повезани кроз историју и делили заједничку судбину у свим ратовима. Ако
смо у страдању били једно, хајде да то будемо и у
животу.
(Солисткиња Опере Српског народног позоришта у
Новом Саду Наташа Тасић Кнежевић, телевизија Н1,
8. април)

Петак, 12. април 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

НА СЕДНИЦИ ГРАДСКОГ ВЕЋА

СПЕКТАКУЛАРНИ ЏЕЗ У НАШЕМ ГРАДУ

***
Наше пристајање на заборав довело је до тога да се са
мучног страдања у Јасеновцу сколни светлост рефлектора. Први филм о овом логору снима се у Хрватској, а
на то такође пристајемо због идеје да немамо право на
своју историју. Идеја за филм базирана је на причи о
жени која је спасавала децу, српску али и јеврејску и
ромску. Добра намера министра да се прича о том злогласном миту прихваћена је зато као изузетан изазов
који би требало бар за милиметар да помери идеју коју
имамо о себи, идеју о самопорицању.
(Редитељ Емир Кустурица, РТС, 10. април)
***

Градски већници разматрали једанаест тема

Повећан број
корисника социјалне
заштите
Умешни директори
установа културе,
каже Ротар
Градски већници су 9. новембра пред собом имали једанаест тема за разматрање. Неке
од њих „вожене” су обједињено.
Прво је представљен извештај о раду, као и онај финансијски, Центра за социјални
рад „Солидарност” за 2018.

***
Данас је на делу глобална духовна и културна регресија у којој се налази цео свет, а не само наша мала, маргинализована и периферна средина. Изгледа да је прошло довољно година од једне велике катастрофе каква
је била Други светски рат да људи престају да размишљају о стварној истинској цени живота и релевантних
вредности у том животу. Критеријум према вредностима се променио у духу неокапиталистичког света у којем живимо. Стидим се што живим у времену које не
заслужује партиципацију озбиљног човека.
(Редитељ Ђорђе Кадијевић, „Блиц”, 7. април)
***
Ја могу да замерим да апсолутно нисмо гласни, или
нисмо довољно гласни. Уклопили смо се у тренд ступидизације друштва, тренд у коме се све мање улаже у
образовање, у науку још мање, у коме се преко телевизије намећу друге теме. Важно је да што мање знамо,
да се што мање питамо и ми смо на то пристали и
уљуљкали се јер заглупљивање становништва је светски тренд.
(Ванредна професорка Биолошког факултета Биљана Стојковић, „Данас”, 5. април)
***

Увођење гаса и нови
аутомобил
В. д. директора те установе Весна Јовановић опширно је излагала чиме се све бавио тим
на чијем је она челу.
– Прошле године смо имали
19.957 услуга, а издали смо
1.606 уверења. На терену смо
били 650 пута. Водили смо око
три хиљаде стручних поступака. Наравно, много сати смо
провели у непосредном раду с
корисницима. Донели смо 7.170
решења. Важно је рећи да имамо повећање броја корисника
социјалне заштите. Активни корисници тешко успевају да промене свој живот, ништа на томе
не раде, већ траже и остварују
све више услуга и права како
би основне егзистенцијалне потребе задовољили и одржали
функције породице. Због транзиције и губитка посла грађани западају у стање социјалне
потребе и траже новчану помоћ. Прошле године смо први
пут из буџета Републике Србије добили средства за око хиљаду корисника којима смо
поделили једнократну новчану
по моћ. План ра да за 2019.

годину не разликује се од оног
за 2018. годину – егзактне бројке и појаве подвукла је Весна
Јовановић.
Она је додала да, ипак, постоје разлике у идејама. Једна
од њих је да се установи допусти да запосли још стручних
лица. У плану в. д. директора
је да се за „Солидарност” купи
нови аутомобил, а како је рекла, њена идеја је и да се у
Центар уведе гас, како се више
не би грејали на угаљ, јер овако постоји потреба да се запошљава ложач.
Оно што је заиста важно, јесте чињеница да се оснива нова градска установа за услуге
из домена социјалне заштите,
чи ја ће над ле жност би ти и
брига о Сигурној кући, а све ће
финансирати локална самоуправа.

Златна дирка
О раду Културног центра Панчева, Дома културе „Вук Караџић” из Омољице и Дома културе „Жарко Зрењанин” из Иванова говорио је већник задужен за културу Немања Ротар:
– Културни центар је имао
бо гат про грам. По зо ри шни
живот града увеличале су представе које су долазиле из престонице, а КЦП је по традицији имао и једну копродукцију која је одлично прихваћена,
чиме се надомешта болна чињеница да граду недостаје професионално позориште. Било
је неколико веома значајних
фестивала, међу којима бих
истакао двадесет година џеза.
Имали смо нешто што није
имала Србија досад: спектакуларно гостовање „КлејтонХамилтон џез оркестра”, тренутно најзначајнијег биг бенда на свету. Они ретко долазе

у Европу, а били су у Панчеву,
па је тиме наш „Џез фестивал” додатно постао надалеко
познат.
Он је рекао да је занимљив
био и „Класик фест”, с дивним
завршним концертом на којем
је изведена филмска музика.

Због транзиције и
губитка посла
грађани западају у
стање социјалне
потребе и траже
новчану помоћ.
– Важни су нам и ликовни и
дечји програми. Уз то, први у
земљи поседујемо најсавременији дигитални пројектор, у чему нам је помогао НИС. Оно
што могу као већник да похвалим, јесте да директори установа културе умешно с других
нивоа власти преко пројектног
финансирања добијају средства
за програме и реконструкцију
зграда. То се односи и на домове култура у насељеним местима. Иначе, Панчево је куриозитет у држави јер нико не
финансира девет таквих установа по селима. Постоји, тако,
леп међународни фестивал хармонике „Златна дирка” у Иванову: они су избили на прво
место по квалитету и засенили
Сокобању, која је била традиционални лидер. Програми, генерално, на нивоу су озбиљног
уметничког израза и уздржавају се од кича – подвукао је
Ротар.
Завод за заштиту споменика
културе је разним манифестацијама обележио јубилеј од 25

година постојања: организоване су изложбе и предавања, издате су публикације. Било је и
радова на споменицима културе, који су плаћени из републичког буџета – санација комплекса „Стратиште” и споменика на Чардаку посвећеног
страдалим Јеврејима.
Започета је реконструкција
фасаде и декоративне пластике на звонику Преображенске
цркве у Панчеву.

Рагбисти у новом простору
Град се пријавио на јавни конкурс за подршку јединицама
локалне самоуправе у спровођењу омладинске политике на
ло кал ном ни воу про јек том
„Радном праксом до нових радних места”. Циљ је да се и
овако покуша да се утиче на
смањење дугорочне незапослености кроз умрежавање с посло дав ци ма у на шем гра ду.
Укупна вредност пројекта је
3.600.000 динара.
Расписан је оглас за давање
у закуп седамнаест јединица
пословног простора на пет година путем јавног надметања.
Рок за подношење пријава је
22. април. Потом је ван поступка јавног надметања у закуп дат пословни простор у
Улици ослобођења 31 Рагби
клубу „Динамо 1954”, јер се
ради о удружењу грађана које
не остварује профит. „Ускршњи
ба зар” по стао је град ска
манифестација.
На крају је прихваћен текст
одлуке о спровођењу поступка
јавне набавке за реализацију
пројекта „Изградња потамишког колектора – трећа фаза”.
Ради се о 178,5 милиона динара. Требало би да Управа за капитална улагања АП Војводине пребаци 86 милиона динара, а остатак ће платити Град.

ОДРЖАНО ДЕСЕТО ОКУПЉАЊЕ ГРАЂАНА

Организована група ометала говорника
Ка шетачима полетела
пепељара

***
Славимо искључиво наш хероизам и наше победе, без
сагледавања колико је живота та победа стајала и без
признавања права цивилних жртава рата. Начин на који политичари кокетирају с ратним злочинцима, не само у Хрватској него и у другим постјугословенским републикама, враћа нас натраг. Требало би да ЕУ у тим
случајевима одлучније реагује. Живимо у време популизма у Европи, у којем је још лакше нападати активисте за људска права, новинарке и новинаре, редитељке
и редитеље. То користе они који и живе од говора мржње у јавном простору. Овде је реч о демонизацији организације која прикупља податке о свим жртвама, па
тако и о убијеним Србима и другим нехрватима. Због
тога је „Documenta”, баш као и неки новинари, изложена харангама и хушкачким кампањама.
(Хрватска мировна активисткиња Весна Тершелич,
DW, 8. април)

Говорили Мијаиловић,
Крањц, Васин
и Јовановић
На десетом протесту „1 од 5
милиона”, 5. априла, окупио
се велики број грађана. Као и
досад, започет је испред Културног центра на Корзоу. Окупљенима су се обратили Вељко Мијаиловић, председник Полицијског синдиката Србије,
Немања Крањц, новинар из
Панчева, Мирослав Васин, некадашњи функционер ДС-а, и
Никола Јовановић, одборник
Народне странке у Скупштини
града Београд.
Овај скуп је био другачији
од претходних због два момента: прво, организована група

ометала је једног од говорника
и, друго, из једне зграде у Улици Петра Арачића ка грађанима који су шетали, полетела је
стаклена пепељара. Нико није
повређен, али су организатори
протеста тај чин окарактерисали као покушај убиства и траже
од Основног тужилаштва у Панчеву да учини све у проналажењу и идентификовању почионица овог дела, те да покрене
кривични поступак против лица које је овај напад починило.
Скоро па маскирана група
коју су чинили мушкарци с качкетима и капуљачама и високо
подигнутим крагнама добацивала је председнику Полицијског синдиката Србије Мијаиловићу: „Вељо, лопове!”, уз гласне звиждуке. Он се одлично
снашао рекавши да је то што су
послати и организовани управо потврда чињенице да про-

тести треба да се одржавају, као
и да се ради о доказу да је у питању демократски протест, с обзиром на то да и они могу да
добацују шта им је воља. Уз помоћ дланова и пиштаљки Мијаиловића су подржали сви остали окупљени, а замаскирани су
се убрзо удаљили.
Крањц је рекао да је најважније створити такву атмосферу у држави да власт коју
грађани не желе сама то схвати и препусти другима своја
места без драме.
Србија хоће истину, а не лаж
– био је лајтмотив Мирослава
Васина. Казао је и да је тачно
да се овде увек тешко живело,
али да народ неће да га власт
и даље игнорише или назива
погрдним именима, да би на
крају позвао окупљене да 13.
априла буду присутни „рађању
слободе и истине”.

Нешто оштрији био је Јовановић, који је испрозивао власт
због пропадања великих државних фирми, као и непрофесионалне медије чији је једини циљ да се утркују у хвало спе ви ма упу ће ним они ма
што их плаћају за то. Додао је
да је Србија на издисају када је
реч о економији, а да истовремено у буџету има места за
грандиозне објекте попут новог стадиона.
Грађани су затим прошетали улицама Војводе Радомира
Путника, Жарка Зрењанина и
генерала Петра Арачића. Наредни скуп је заказан за следећи петак.

Страну припремио

Синиша
Трајковић
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ХРОНИКА

Петак, 12. април 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

СКУПШТИНА ГРАДА ДОНЕЛА ВАЖНЕ ОДЛУКЕ

ТРАЖЕ КОНЦЕСИОНАРА ЗА БОЉИ ПРЕВОЗ
Инвеститорима из
Немачке биће без накнаде
уступљена још једна
парцела грађевинског
земљишта

Важна одлука
Павлов је истакао да је почетак рада
немачке фабрике од немерљивог значаја за Панчево и јужни Банат.
– Ова инвестиција и израда елабората су потпуно оправдани, јер ће
омогућити отварање великог броја
радних места у новој фабрици и запошљавање висококвалификоване радне снаге. То је будућност нашег града
и будућност младих када је реч о њиховом образовању и запошљавању. Зато ми је данас жао што ова скупштина не ради у пуном капацитету, односно зато што нису сви одборници ту.
Ово је круцијално питање, изван сваке политике – изјавио је Павлов.
Подсећамо, одборници опозиције су недавно донели одлуку да до

Одлуке ван
институција
Не желе да буду украс
у Скупштини града

Град Панчево тражи
фирму која ће саградити
нову аутобуску станицу и
обављати градски и
приградски превоз
путника
Одборници Скупштине града једногласно су, на седници одржаној 5.
априла, усвојили елаборат о оправданости отуђења неизграђеног грађевинског земљишта непосредном погодбом, као и текст Нацрта уговора о отуђењу без накнаде привредном друштву „ЗФ Србија д. о. о. Панчево”. Тиме су додатно олакшали услове за почетак рада ове велике немачке фабрике у нашем граду, који је најављен
за нешто више од двадесет дана.
Обраћајући се одборницима, градоначелник Панчева Саша Павлов
додао је да ће ови документи најпре
бити послати Градском правобранилаштву, а оно ће их проследити Влади Србије. Та државна институција
ће потом дати своју сагласност за
уступање градског грађевинског земљишта немачкој фабрици, чиме ће
се стећи сви услови да тај процес буде правно завршен.

ОДБОРНИЦИ ОПОЗИЦИЈЕ
С НОВИНАРИМА

Зграда главне аутобуске станице: да ли одлази у историју?
да љег бој ко ту ју сед ни це град ске
скупштине.
Одборници су потом усвојили одлуку о давању концесија за вршење
линијског аутобуског превоза путника на територији нашег града,
као и за изградњу нове аутобуске
станице.
Образлажући Одлуку о усвајању
концесионог акта за поверавање ових
делатности неком ауто-превознику,
члан Градског већа Миленко Чучковић, задужен за стамбено-комуналне послове и саобраћај, рекао је између осталог да је одлуци о концесионом акту претходила израда детаљног пројекта. Израдила га је Комисија за спровођење јавно-приватног партнерства и доставила Влади
Србије, која је 15. марта ове године
дала позитивно мишљење.
– Шта овом одлуком желимо да
добијемо? Пре свега да Град Панчево обезбеди бољи градски и приградски превоз путника, побољшање возног парка и изградњу нове аутобуске станице. На првом месту Град
Панчево жели да унапреди возни
парк градског превозника. То ће бити једино могуће набавком шездесет
нових аутобуса, што ће бити обавеза
кон це си о на ра од но сно бу ду ћег

приватног партнера Града Панчева
– рекао је Чучковић.
Он је додао да ће фирма којој град
Панчево буде поверио превоз и изградњу нове главне аутобуске станице морати да најкасније у року од
три месеца од потписивања уговора
набави и пусти у саобраћај десет нових аутобуса. Преосталих педесет возила биће купљено у року од шест
месеци од дана потписивања уговора, а сва морају да имају најновије
моторе, „Еуро 6”. У року од годину
дана од потписивања уговора биће
саграђена нова аутобуска станица.

Приватни партнер
Чучковић је рекао и да ће фирма којој
Град Панчево уступи концесију за вршење градског и приградског линијског превоза морати и да плати улазну накнаду од четрдесет пет милиона
динара Граду Панчеву у року од тридесет дана од закључења уговора.
Објашњавајући одборницима због
чега је градска власт одлучила да
градски и приградски аутобуски превоз путника на територији Панчева
уступи неком приватном партнеру,
он је рекао да је утврђено да не постоји могућност да АТП улаже новац у неопходну обнову возног пар-

ка, што је услов за одржавање реда
вожње тог предузећа.
Чучковић је додао да ће уступање
концесије за вршење аутобуског превоза допринети и чистијем ваздуху у
Панчеву, јер ће постојећи застарели
возни парк АТП-а бити замењен новим аутобусима. Самим тим ће се
смањити емисија штетних издувних
гасова.
Рекао је и да АТП свакодневно радним данима у Панчеву превезе преко
130.000 људи, а само за Београд 48.000
путника. Додао је да ће набавка нових аутобуса допринети смањењу, а
можда и гашењу дивљег превоза.
Одборници Скупштине града су на
прошлонедељној седници већином
гласова усвојили и ребаланс буџета.
Захваљујући томе он ће износити пет
милијарди и седамсто педесет милиона динара. Да локална власт штедљиво троши новац у буџету Града,
који се пуни уплатама грађана, види
се из податка да је на крају 2018. године остало непотрошено сто петнаест милиона динара. Тај новац ће,
како је најавио Предраг Живковић,
заменик градоначелника, бити укључен у средства која ће се потрошити
у овој години.
М. Глигорић

Већина одборника опозиције поново је бојкотовала седницу Скупштине града. И, као и неколико
пута досад од децембра прошле
године, послужили су се истим лукавством: конференцију за новинаре држали су у холу Градске
управе у исто време када је почињао састанак одборника владајуће
већине: овог пута у 10 сати, 5. априла. Новинари су морали да бирају
где ће да се појаве.
Општи став опозиције је да је
институција Скупштине града урушена и да нема смисла да они у
њој буду украс. Највише су говорили чланови одборничке групе
„Слободно Панчево”. Др Душан
Стојић и Дејан Јовановић поновили су раније изнете тврдње, парафразирамо, да док власт не почне
да уважава политичке неистомишљенике, демократије и просперитета неће бити.
Жарко Јелисавчић, који је из
истог тима, рекао је да се скупштинска већина довија на све начине да краде време опозицији за
расправу. Уз то, према њему, крши се Пословник, тачке дневног
реда додају се сат времена пре седнице, селективно се одговара на
одборничка питања, а седнице се
одржавају веома ретко.
На конференцији је речено и
да нема јавности рада одборника,
јер не постоје ни интернет ни ТВ
пренос, и поред непрестаног понављања опозиције да то мора да
се обезбеди.
Зоран Јовановић, одборник Демократске странке, подвукао је да
се скупштинске одлуке доносе ванинституционално и изнео сумњу
у намере владајуће већине у вези
с на ја вље ним јав но-при ват ним
партнерствима.
Говорио је и Шандор Ђерфи („Доста је било”), а ту су били и Никола Ћурчин („Слободно Панчево”),
као и Јовица Петровачки и Денко
Тончев („За наше Панчево”).
С. Т.

ОБЕЛЕЖЕН ЈУБИЛЕЈ ЖЕЛЕЗНИЦЕ

НАША АНКЕТА

Стална поставка
фотографија

КОЛИКО ВОДИТЕ РАЧУНА О ЗДРАВЉУ?

Поводом јубилеја – 125 година панчевачке железнице – у путничкој
чекаоници станице Панчево–Варош,
9. априла, приређена је мала свечаност на којој је отворена стална поставка фотографија из историјата
железнице у граду и околини. Према ре чи ма Јо си па Ве бе ра, пред седника панчевачког Клуба љубитеља железнице, сада ће на трајан начин бити чувана успомена на нашу
историју.
У оквиру поставке налази се и нови
план града Панчева, који је за ову
прилику станици поклонила локална
Туристичка организација. Догађају су

присуствовали и бројни путници-намерници, који су с великим занимањем погледали поставку, чиме су, како су рекли, стекли нова знања.
– У мају припремамо изложбу о банатским пругама, коју ћемо реализовати у сарадњи с Народним музејом,
а грађанима ће бити представљена у
оквиру манифестације „Ноћ музеја”.
Радимо и на материјалу за нову фото-монографију „165 година железнице у Војводини”, која ће бити публикована крајем године уз помоћ Историјског архива у Панчеву – рекао је
Вебер.
С. Т.

Код лекара кад загусти

М. ЈОВИЋЕВИЋ

В. ЦВЕТКОВИЋ

П. ПОПОВИЋ

Ј. РАЈКОВ

Светски дан здравља обележава се широм света сваког 7. априла, под покровитељством Светске здравствене организације. Питали смо суграђане колико они воде рачуна о свом здрављу.

се пазим и да се не разболевам често.
У амбулантама ми смета дуго чекање, као и то што и када си први на
листи и имаш заказан преглед, то не
значи да ћеш бити први на реду.

МИРОЉУБ ЈОВИЋЕВИЋ,
агроном у пензији:
– Прилично често одлазим код лекара. Трудим се да водим рачуна. Код
лекара се дуго чека, поготово за специјалистичке прегледе. Иначе живим
у Канади, али ни тамо није много бољи здравствени систем него овде.
Исто се дуго чека, некад и неколико
месеци. И кад дођеш на ред, преглед
траје неколико минута. Чини ми се
чак да се ситуација погоршала. У Србији има здравствених установа које
веома добро раде.

ПЕТАР ПОПОВИЋ,
радник у обезбеђењу:
– Бринем половично. Некад ми
досади да се лечим. Препишу ми
неку терапију, а ја је не пијем редовно. Кренем амбициозно, издржим неко време, па касније променим. Генерално сам здрав, па сам
ваљда зато тако комотан. Наш здравствени систем није ни бољи ни гори
од државе. Многи кажу да здравство
не ваља, али можда наш здравствени систем надмашује државу по квалитету. Можда се овде и труде да
буде доста олакшица за здравствено,
али мислим да нам фали новац.

ВИТОМИР ЦВЕТКОВИЋ, пензионер:
– Имам проблем са шећером, па
четири пута дневно примам инсулин
и морам сваког месеца да идем код
докторке за лекове. Некад се деси и
нешто непредвиђено. Трудим се да

ЈЕЛЕНА РАЈКОВ, медицинска сестра:
– Искрено, идем код лекара само
када ме нешто заболи. Трудим се да
водим рачуна о здрављу кроз бољу

Д. ПЕРАНИЋ

Н. КРСТИЋ

исхрану и физичку активност кад год
сам у могућности. Код нас можда није довољно подигнута свест баш о значају правилне исхране. Лоша исхрана је окидач за многе здравствене
проблеме. Надам се да ће се то побољшати с временом.
ДРАГАНА ПЕРАНИЋ, економиста:
– Децу редовно водим на прегледе,
али за себе имам врло мало времена.
Пуно се чека на преглед и то ме нервира. Чак и када је хитан случај у питању, када дете има температуру, опет
се чека, ни тада се не води рачуна ко
има предност.
НАТАША КРСТИЋ,
економски техничар:
– Мислим да не бринем довољно о
здрављу. Осећам се добро. Ваљда сви
ми само када загусти, идемо код лекара, што није добро. Превенција ми
је важна, а примењујем народну медицину.
Анкетирала Мирјана Марић
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МИНИСТАР ПРЕТИ
НЕСАВЕСНИМ
РОДИТЕЉИМА

Вакцинација
је услов
Министар просвете, науке и технолошког развоја Младен Шарчевић упозорио је родитеље да
је прилагање потврда о вакцинисању детета обавеза приликом уписа ђака у први разред и
да имају времена да до 1. септембра испуне законом прописану обавезу. Министрове речи
јасно показују да држава неће
бити благонаклона према онима који се буду оглушили и да
ће мајке и очеви који одбију да
вакцинишу своје дете, сносити
санкције, међу којима је крајња изузеће из породице.
Поред тога, министар просвете позвао је Владу Републике Србије да укине забрану запошљавања у јавном сектору у
просвети, јер та мера утиче на
стварање контраефеката. Сматра да су млади просветни радници, већином жене, лимитирани јер раде под уговором о
привременим и повременим
пословима. Како је рекао, стално запослење омогућава просветним радницима да, на пример, подигну стамбене кредите, оснују породице и тиме допринесу наталитету државе.
Шарчевић истиче да то државу
неће ништа коштати, јер остаје
исти број радних места и мења
се само статус запослених.

НОБЕЛОВАЦ
У ВОЈВОДИНИ

Екологија без
граница
Институт за низијско шумарство и животну средину у Новом Саду недавно је угостио
два еминентна светска стручњака: добитника Нобелове награде за мир проф. др Рикарда
Ва лен ти ни ја и екс пер та УН
проф. др Ивана Ивановича Васе њо ва. Свет ски при зна ти
стручњаци из области заштите
животне средине разговарали
су са истраживачима Института о актуелним истраживачким
темама из области шумарства
и заштите животне средине,
као и о могућностима сарадње
на процени утицаја и ублажавању ефеката климатских промена на шумске екосистеме.

Проф. Валентини и проф. Васењов су истакли да климатске
промене и загађење животне
средине не познају границе и
неопходно је да се заједнички
наступа у решавању овог глобалног проблема. Професор Валентини је истакао да у Војводини постоји значајан потенцијал за пошумљавање, које је
битно у борби против климатских промена, и да је важно да
се стручњаци у овој области повежу, да раде на заједничким
пројектима.
Рикардо Валентини је експерт у области заштите земљишта и шума, биодиверзитета и
биоенергије. Члан је тима италијанске владе који се бави
проблемом глобалних климатских промена и координатор
на неколико пројеката ЕУ усмерених на моделе превазилажења негативних утицаја емисије угљен-диоксида и спречавања ширења ефекта стаклене
баште.

Петак, 12. април 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

МНОГО ПОСЛА, МАЛО ВРЕМЕНА
Не зна се судбина
пријемних на
факултетима
Још увек без јасних
смерница за ђаке и
професоре
Пре више од две године Министарство просвете, науке и
технолошког развоја најавило
је потпуну промену досадашњег
концепта полагања велике матуре. Ова иницијатива највише је узнемирила професоре и
директоре средњих школа, али
не због саме промене, већ зато
што 800 дана није било никакве информације нити сугестије надлежних о евентуалној припреми ђака и њихових родитеља за оно што следи. Знало се
само да Министарство просвете, науке и технолошког развоја припрема имплементацију концепта државне матуре,
чије ће увођење у национални
образовни систем донети значајне промене у погледу начина уписа студената на високошколске установе у Србији. Ово
треба да важи за генерацију
уче ни ка упи сану школ ске
2017/2018. године.
Тек у јануару ове године
оформљен је тим стручњака
који има задатак да припреми
све како би пројекат „Унапређе ње ква ли те та обра зо ва ња
кроз увођење испита на крају
средњег образовања”, скраћено пројекат државне матуре,
добио свој коначан облик. Тада се сазнало да се читав посао реализује уз уз финансијску и техничку подршку Европске уније. Она је обезбедила

средства за ангажовање међународних и домаћих стручњака који ће до 2021. радити на
развоју различитих аспеката
државне матуре.

Три врсте испита
Прошле недеље у Београду је
одржана стручна конференција на којој је образовној заједници, медијима и широј јавности представљен овај пројекат, а читав концепт државне
матуре представио је др Александар Пајић, посебни саветник за средње образовање и
образовање одраслих у Министарству просвете. Српска јавност је сазнала да ће генерација садашњих ђака друге године средње школе прва полагати општу, уметничку и
стручну матуру (по избору, на
првом нивоу) и завршни испит (обавезан) на крају четворогодишњег средњошколског
образовања. Они који заврше
трећи степен полажу само завршни испит.
Надлежни су осмислили и
да државна матура, без обзира на врсту, има „цертификациони карактер” (није објашњено шта то значи!), а да општа, уметничка и стручна матура имају и квалификациони
карактер (бодује се за упис на
факултет). Овај део зато је исти
за све шко ле (гим на зи је и
стручне), а обавезни односно
завршни испит зависи од образовног профила.
Предвиђено је да се државна матура полаже на целој територији Републике Србије у
исто време, а план полагања
биће утврђен школским календаром за средње школе и
под ра зу ме ва ће два ре дов на

испитна рока – јунски и августовски. Ученик с положеном
матуром моћи ће да се упише
на високошколску установу под
условима које та установа прописује и у складу са законом.
Остаје нејасно да ли се под
овим подразумева да су факултетима остављене одрешене руке да ипак уведу и своје
пријемне испите.
Факултети, наиме, не желе
да се одрекну овог права, па
се о томе још преговара.

Стандардизација
Детаљније информације о пројекту државне матуре биће доступне преко сервиса за информисање који ће бити активиран тек у мају, а портал
пројекта биће доступан од јуна на адре си www.matura2021.edu.rs. По ред то га,

професори и административно осо бље ви со ко школ ских
установа имаће прилику да
учествују у радним групама за
припрему испита за државну
матуру почев од априла 2019.
године и пружаће консултативну подршку у периоду од
2019. до 2020. године, као и у
де фи ни са њу кри те ри ју ма,
програма и процедура за упис
студената.
Држава оправдава увођења
новог система државне матуре тиме што ће се на тај начин
превазићи недостаци досадашње праксе: нестандардизована пракса матурских испита
(уместо на државном нивоу,
спроводи се на нивоу средњих
школа); субјективно оцењивање; нестандардизовани пријемни испити за упис на студије итд. Процена надлежних

је да ће увођење јединствене
матуре на нивоу целе земље
омогућити објективну процену квалитета образовања с циљем његовог даљег унапређења. У наредне две године биће
усклађени институционални и
законски оквир, а високошколске установе дужне су да прилагоде уписну политику новим стандардима.
Полагање државне матуре
улази у образовни систем у мају односно у јуну 2021. године,
чему претходи пробно полагање матуре у марту 2021. године. Оно што брине родитеље,
будуће матуранте и професоре, јесте то што држава две године није прстом мрднула када је реч о овом амбициозном
послу, а сада за половину времена које је имала хоће да размрси ово врзино коло.

ДЕСЕТ ГОДИНА УБРЗАНЕ МОДЕРНИЗАЦИЈЕ РАФИНЕРИЈЕ

Инвестиције у будућност Панчева
У години када „Панчевац” слави 150 година од штампања
свог првог броја, Нафтна индустрија Србије улази у јубиларну годину од почетка масовне модернизације прерађивачког комплекса у Панчеву.
Убрзано осавремењавање панчевачке Рафинерије почело је
2009. године, након што је „Гаспромњефт” преузео НИС годину дана раније. Општепозната је ствар да је даљи развој Рафинерије од велике важности за град Панчево, али
и за целу Србију.
НИС тренутно спроводи другу фазу модернизације, а реч
је о технолошком искораку који је важан за нафтни сектор
Србије, али и цели регион.
Стога је данас Рафинерија једно од најкомплекснијих градилишта у Србији. У току је
подизање савременог постројења за дубоку прераду нафте,
које ће омогућити НИС-у да
овлада новом технологијом.
Тако ће нафтни гигант задржати позицију регионалног лидера. Пројекат „Дубока прерада” вредан је више од 300
милиона евра, а почетак рада
нових постројења планиран је
за трећи квартал 2019. године. Модернизација Рафинерије значи и отварање нових радних места за младе домаће
стручњаке.
Прва фаза модернизације
завршена је 2012, када је изградњом MHC/DHT омогућена домаћа производња горива
европског квалитета и у овај
посао инвестирано је више од
500 милиона евра. За грађане
Панчева веома је важан и еколошки аспект развоја Рафине ри је. С до ла ском ру ског
партнера однос НИС-а према
праву грађана на здраву животну средину добио је сасвим

другу димензију – инвестиција у пројекте заштите животне
средине вредна преко седамдесет милиона евра показује
да је НИС-у заштита животне
средине једнако важна као и
позитивни пословни биланси.

Екологија није табу
Вреди истаћи да је Рафинерија прво енергетско постројење у Србији које је од надлежних државних органа добило IPPC дозволу, што значи
да се сви процеси обављају у
складу с највишим домаћим
и европским стандардима заштите животне средине. С друге стране, НИС већ неколико
година продаје своје производе у региону и у земљама
Европске уније, што указује
на то да се нафта у Рафинерији прерађује у складу с високим еколошким стандардима,

јер деривати у супротном не
би могли да се продају на тржишту ЕУ.
Прошле године Нафта индустрија Србије обележила је
десет година од покретања програма друштвене одговорности „Заједници заједно”. НИС
је с нашим градом партнер на
овом значајном програму од
самог почетка. До сада је реализовано 165 пројеката (вредних 152 милиона динара), који су побољшали услове живота Панчеваца. Међу онима
из области спорта, културе, заштите животне средине, науке и социјалне заштите компанија је, између осталог, помогла модернизацију Културног центра у Панчеву, a знатна средства су уложена у рестаурацију и ревитализацију
ау ле На род ног му зе ја по стављањем новог мозаичког

пода од дрвене коцке ради очувања и промоције културног
наслеђа.

Улагање у будућност
Компанија НИС од 2012. године улаже у будућност и образовање новог квалитетног кадра путем стипендирања најбољих студената у Србији и
иностранству и континуиране
сарадње са образовним институцијама и научним друштвима у Србији и иностранству.
НИС је у окви ру про гра ма
„Енергија знања” остварио сарадњу с панчевачким средњим
стручним школама – 2017. године потписани су меморандуми о сарадњи с Техничком
школом „23. мај”’, Машинском школом Панчево и Електротехничком школом „Никола Тесла”. Циљ је да се створе
услови за успостављање и успе-

шну реализацију сарадње, побољшања услова за рад и унапређивања процеса одвијања
на ста ве ра ди обез бе ђи ва ња
услова за прилагођавање школског програма и школовање
кадра за пословне потребе Рафинерије нафте Панчево.
НИС је кроз програм „Енерги ја зна ња” опре де лио по
милион динара за сваку од
поме ну тих шко ла с ци љем
опремања кабинета ради побољшања услова за одвијање
наставе. У 2018. години у Техничкој школи „23. мај”, у сарадњи с Министарством просвете, науке и технолошког
развоја и Заводом за унапређење образовања и васпитања,
акредитован је нови образовни профил – техничар за прераду нафте и гаса за потребе
Рафинерије нафте Панчево.
У школској 2018/2019. години уписана је прва генерација од тридесет ученика. У
фебруару и марту 2019. отворени су и НИС-ов кабинет за
аутоматику у Електротехничкој школи „Никола Тесла” и
НИС-ов кабинет за мехатронику у Машинској школи Панчево. У сарадњи с НИС-ом, у
консултацији са инжењерима
Рафинерије нафте Панчево, у
Машинској школи је допуњен
и прилагођен наставни програм за смер техничар мехатронике, а у Електротехничкој школи за смер електротехничар процесног управљања
ра ди по бољ ша ња усло ва за
школовање кадра за потребе
Рафинерије.

Страну припремиo

Зоран
Станижан

СПЕЦИЈАЛАН ДОДАТАК ПОВОДОМ РОЂЕНДАНА

У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 12. AПРИЛА 2019.

ВЕЛИКИ ЈУБИЛЕЈ ВАШЕГ И НАШЕГ ЛИСТА

ЧАСНО И ПОШТЕНО
КА БУДУЋНОСТИ, ОД 1869.
Време лети, општепознато је место. Разлика је само у томе
да ли неко броји недеље, године или деценије. Историја
броји векове. Лист који држите у рукама део је историје
Панчева равно век и по. Први број „Панчевца”, тада дефинисаног као „лист за просветне и материјалне интересе”,
изашао је 13. априла 1869.
Иако је истинита прича која следи много пута изнета, вреди се присетити блиставе, али и бурне век и по дуге историје „Панчевца”, најстаријег живог недељника на Балкану.
Над њим су беснеле олује, био је нападан, притискан, затваран, рушен... То све га је ваљда од самог рођења, те прадавне 1869, учинило бунтовним, поштеним и слободоумним, а баш такав је био и његов створитељ Јован „неумрли” Павловић, професор Трговачке школе.
Да би први број „Панчевца” изашао, дозволу за покретање листа 26-годишњи Јован Павловић затражио је од Генералне команде у Темишвару, што су потписима подржали лекари Љубомир Ненадовић и Константин Пеичић,
књижари Каменко и Павле Јовановић, адвокат Светислав
Касапиновић и велики песници Васа Живковић и Јован
Јовановић Змај.
Његово уредништво је на насловној страни истакло програм који је почет у тада својственом, а сада, наравно, архаичном стилу, где се наводи да је лист „зачет општом свешћу и тежњом за свеколиким напретком, изашао на видело и да оглашавајући свима и свакоме своје рођење поздравља све и сваког срдачним поздравом”. У подужем
прогласу који се протеже и на другу од укупно четири
стране, уредништво се обавезује да ће у духу „просветног и
материјалног напредовања” учинити све како би неговало
такве интересе ове вароши и околине.

“

У складу са опредељењем власника новина и
редакцијског колегијума, „Панчевац” претендује да постане регионални лист и да остане
отворен за све националне заједнице које
живе на овим просторима.
Лист је због своје слободоумне уређивачке политике (у
њему је, рецимо, 1871. године објављен први превод „Комунистичког манифеста” на српски) често забрањиван и
плењен, а у краћим периодима је мењао назив у „Граничар” и „Војвођанин”. Др Душан Дуда Бошковић био је власник „Панчевца” између два светска рата. Од 1952. године
њиме су званично управљали Народни фронт и ССРН. Колико је у то време био уважаван, сведочи чињеница да је
Јосип Броз Тито, априла 1969, боравио у нашем граду и
бираним речима, као и пригодним поклоном, честитао
уредништву „Панчевца” стоти рођендан листа.
Септембра 1990. године право оснивача пренето је на
Скупштину општине Панчево. То је с кратком паузом трајало до 1998, када је формирано Јавно новинско-издавачко
предузеће „Панчевац”.
Уследила је аукција фебруара 2008. године, када су новине прешле у руке конзорцијума приватних лица, да би
због неизмиривања четири петине од излицитираних преко два милиона евра, уговор о продаји капитала АД „Панчевац” био раскинут јануара 2010.
У септембру 2015. године Агенција за приватизацију поновила је поступак продаје „Панчевца”, па је власник листа постао Ауто-центар „Зоки” из нашег града. „Панчевац” се преселио у своје модерне просторије у епицентру града. У предузећу данас ради петнаестак запослених, међу којима су шесторо новинара, фото-репортер, лектор, технички уредник,

РЕПРИНТ ПРВОГ БРОЈА НОВИНА

радници у маркетингу и другим пратећим службама, као и
екипа од неколико хонорарних сарадника. Лист излази једном недељно на просечно тридесет шест страна, у тиражу од
око 12.000 примерака, с ремитендом од око десет одсто.
У складу са опредељењем власника новина и редакцијског колегијума, „Панчевац” претендује да постане регионални лист и да остане отворен за све националне заједнице које живе на овим просторима, што лист и штује тако
што током године објављује специјалне додатке на језицима најбројнијих етничких група на овим просторима.

Мора се и подвући да „Панчевац” деценијама није добијао буџетске дотације, већ да је све морао да заради на тржишту, с тим што данас учествује на конкурсима за суфинансирање медијских садржаја.
Јасно је да у овом суровом свету могу преживети најјачи.
А то су, историја нас учи, само они који прођу брутални тест
времена. И то искључиво на частан и поштен начин, што је,
свакако, тежи, али једини дугорочно исплатив пут ка будућности. „Панчевац” тим путем иде од настанка. Од 1869...
Редакција
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НЕПОДНОШЉИВА ЛАКОЋА НОВИНАРСКОГ ПОСТОЈАЊА: ЖИВОСЛАВ МИЛОРАДОВИЋ

ЗА ОВАЈ ПОСАО ПОТРЕБНО ЈЕ МАКАР ЗРНО ТАЛЕНТА
С колегом новинаром није могуће бити на „ви”. Јер, колико год да је искуснији, уваженији и старији, у интеракцији непрестано имаш осећај да се
ради о блиској особи која преживљава
сличне или исте ствари као ти: скокове и падове адреналина, задовољство
после креативног писања, бес уперен
и ка себи и ка окружењу када добра
идеја пропадне, есенцијалну потребу
за комуникацијом са околином, стрес...
Живослав Жика Милорадовић је из
описане групе: новинарство је његов
живот, дише га и даље, иако од њега
више не живи. Као некадашњи новинар и главни и одговорни уредник
„Панчевца”, мислећа глава са чврстим
ставовима у време када је било опасно бити паметан, те као човек који и
данас говори како мисли и пише како
говори – Жика Милорадовић је идеалан саговорник на тему новије прошлости нашег локалног новинарства,
као и листа који управо обележава
150. рођендан.
Морам да те примим
Завршио је Факултет политичких наука, смер за новинарство. У „Панчевац”
је дошао одмах потом, 1979. године.
– Могао сам да радим и у Београду,
пошто сам тада тамо живео, али отишао сам на панчевачки биро и послали су ме у „Панчевац”. Не, нисам био
локалпатриота. Jедноставно, плате у
београдским редакцијама биле су кудикамо мање од оне у нашим локалним новинама. Занат сам изучио на
факултету. Новинарски занат и лепо
писање су две различите ствари. Смета ми када данас наилазим на текстове које пишу неуки људи. Питао сам
тако, пре неколико година, једног младог колегу: „Знаш шта је лид?” Он каже: „Не, зашто?” Одговорим му: „Ма,
ништа, нема везе... Довољно си ми рекао” – почиње причу Жика.
Када je први пут крочио у „Панче-

ског универзитета. Tадашњи главни и
одговорни уредник Милан Тале Мирковић прочита и каже: „Ја тебе морам
да примим”. Одговорио сам му: „Слушај, зато сам и дошао” – сећа се Милорадовић.
Мирковићева намера је морала бити пријављена.
– Био је Тамо Где Треба, а касније
ми је рекао да су Другови имали одређених резерви гледе мог презимена.
Наиме, чланови једне од угледних панчевачких породица из међуратног периода потписивали су се исто као и ја.
Не, нисам био из тог генуса. Немамо
исту славу – објашњава Милорадовић.
У то време је кренула идеја око
отварања Радио Панчева, коју је „возио” Шашић, па је Жика улетео на
његово место – постао је уредник културне рубрике. Тадашња екипа новинара у листу, или, како Жика каже,
писаца, када се погледа с ове временске дистанце, „а прошлост увек изгледа лепша од садашњости”, побуђује
сетна сећања: Тале, Љиља Живковић,
Недељко Деановић Денди, Станко Зенг,
Љуба Ристановић, Јова Николић, Пера Мејић, Верка Митковска. Технички уредник – Ксенија Тодоровић.
Када су почетком двехиљадитих неки од овде поменутих, онда већ пензионери, свраћали у редакцију на кафу, тадашњи „клинци” од тридесетак
година, а и садашњи чланови редакције, имали су свој доживљај: тресле
су им се гаће! А маторци скроз кул:
Тале извали анегдоту или виц, Денди
из зезања пусти свој баритон тако да
само што не отпадне малтер са зидова, Љиља те мајчински ухвати за руку
и посаветује шта да једеш, а Јова и
Станко те одведу на ракију и пиво...
Технологија производње
и (не)слободе
Почетак осамдесетих данашњим генерацијама, у технолошком смислу, изазива јасну асоцијацију – камено доба.

Део редакције почетком деведесетих
вац” наишао je на Миодрага Шашића, тада уредника културне рубрике.
– Смерно сам се представио и рекао да бих желео да пишем за новине.
Бацио је један кратак поглед у мом
правцу и рекао: „Па, добро, пиши”. То
сам касније и сам често користио када ми се обраћао какав млади, потенцијални сарадник. То је суштина овог,
а и сваког другог посла: уради и донеси да видим, па ћемо о томе да диванимо. И тако, послушам Шалета. Напишем текст о томе како ученици –
усмерењаци из Војводине, због различитих програма, што је било у вези са
оним експериментима, имају проблема са уписом на факултете Београд-

СЛАВА ИМ
Од колегиница и колега поменутих у овом тексту на планети Земљи више не станују: Витомир
Сударски, Милан Тале Мирковић,
Љиља Живковић, Недељко Деановић Денди, Јова Николић и Пера Мејић… Новинским писцима
треба додати и очи које далеко
виде: дугогодишњи фото-репортер нашег листа Богдан Боца Петров такође је преминуо.
Слава им. И хвала.

– Радили смо „пешке”. Писаћа машина и курирска веза. Имали смо курирку која је у посебној ташни носила
текстове у штампарију „Гласа” у Београду. Текстови су слагани класичним
начином, у олову. Процес је био врло
сложен – тврди Жика.
Као важна тема намеће се прича о
(ауто)цензури у то време. О томе каже:
– У једнопартијском систему се подразумевало да су новине орган Партије. Зато је главни уредник увек морао да „буде на вези” са одговарајућим партијским форумом. То смо тада звали „одласком по мишљење”. Милан Мирковић је одлазио, слушао шта
му се каже, а потом радио онако како
је сматрао да треба. И обрнуто: када
је објављено нешто што Друговима
није било по вољи, ватру је гутао сам.
Гутао је због тога и „апаурине”, али
исплатило се. Испоставило се да се
„Панчевац” ипак није утопио у безличје класичне локалне штампе. Били смо мало изван и мало изнад. Мало-помало, освајали смо комадиће
слободе.
После смена на општинским нивоима власти Милорадовића су поставили
за вршиоца дужности главног уредника.
– Занимљиво је да су моје постављење аминовали тадашњи милошевићевци: заиста сам политику тадашњег војвођанског руководства видео као стварање државе у држави. Војвођанска аутономија се, уместо својим правим, у
суштини демократским лицем, пред-

Милорадовић: „Талиман је био зид”.
стављала као политика једне осамостаљене партијске групе. Пропуштена
кроз млин ригидне политичке акције,
идеја аутономије претворена је у низ
ограничења и неслобода које су посебно тангирале оне грађане Војводине
који су живели у „пограничним” општинама и гравитирале ка такозваној
ужој Србији и Београду. Мени се то
није свиђало. Тито је био у гробу, а
идеја о социјализму с људским ликом
исказивала се као гротескна карикатура. Својим успехом сматрам чињеницу да су се милошевићевци брзо покајали због подршке коју су ми дали. Али
било је касно. Из разлога колико политичке, толико правне природе нису
могли да ме смене иако су то свим срцем желели – јасан је Жика.
„Панчевац”, на чијем је челу тада
био, не би био ни налик ономе што је
био да се, према Милорадовићевим
речима, није „окружио екипом дивних младих људи”. Додаје:
– Сарадњу с новинама су тада започели: Ненад Живковић, Невена Симендић, Илдико Ердеи, Ђорђе Филиповић, Александар Грујић, Иван Ивачковић, Предраг Миљуш, Слободан Рора Дамјанов. За директора je постављен Зоран Спремо, врло квалитетан
новинар. Сви заједно смо „тукли” колико смо могли. Почетак деведесетих, лудило у друштву, а „Панчевац”
свој, наш... Као и нешто касније – „Нови Панчевац”.
Очигледни покушаји да се новинари зауздају, дошли су крајем осамдесетих. Враћа Жика филм:
– Почеле су припреме за рат. Сећам
се прве и једине Милошевићеве посете
Панчеву. Био у Општини; преко парка
трчи народ да би могао да га види, а
жене вриште као да су стигли „Битлси”.
На насловној страни објавим вест да је
био. Довољно, јер ће дневни листови
ионако да објаве сваку његову реч, али
је њима то било мало; проглашени смо
за диверзанте, а ја за непријатеља српског народа. Сазову збор радних људи
у Стаклари; сви здушно траже моју смену. Али вођство панчевачког СПС-а

Јавно читање новина

имало је мали проблем. Општинска
власт је у то време била сачињена од
људи који су преостали из претходне
власти. Тек када су одржани први вишестраначки локални избори, на првој
седници новог сазива општинске скупштине једна од ургентних тачака дневног реда била је моја смена. Да не ширим много ту причу: то на легалан начин нису могли да изведу, јер за смену
није постојао законски основ. Ипак,
смене ме, а после сам их добио на суду,
исплатили су ми тридесетак плата...
„Нови Панчевац” – оаза у мору лудила
Многи људи се данас представљају
као новинари. Милорадовић каже да

падници панчевачке опозиције пошто су им замандаљена врата старог листа.
– Рад на „Новом Панчевцу” био је
нешто најузбудљивије и најдивније у
мом животу. Помагали су нам добри
људи. То је била једна од ретких оаза
разума у нашем граду. У малену просторију редакције људи су свраћали
да одстоје који минут, да се сретну
са истомишљеницима. Добро смо се
држали, имало је шта да се у тим новинама прочита. Отишао сам 1994,
разлог је био принципијелне природе: формални власник листа је прекршио наш међусобни договор и почео да се меша у уређивање. Схватио

УМРО ТИТО, ВЕСТ ОКАСНИЛА
Већ у јануару 1980. године било је јасно да ће син свих наших народа и
народности ускоро умрети. Јосип Броз је отишао у вечна ловишта у мају,
али је „Панчевац”, као и сви остали листови, имао унапред спремљен
специјалан број за ту (не)прилику.
– Све смо лепо припремили: ударне текстове, фотографије... Те вечери 4. маја 1980. сви смо се окупили у редакцији. Послат сам у штампарију као дежурни уредник. Била је недеља, сви радници на броју, ради
се пуном паром. У неко доба зову ме и кажу: заустављај. Зашто? Звали
из Покрајинског комитета и наложили да локални медији не излазе пре
редовног термина. То би, закључено је, могло да „изазове узнемирење
радних људи и грађана”! Свачега сам се наслушао у животу, али ово...
Па, чекај, узнемирили су се већ што је умро, какве везе има кад ће новине да изађу!? Тако смо тек наредног петка јавили панчевачком грађанству да је Тито умро пет дана раније... Више од сулудог – закључује
Милорадовић.
има оних с даром за писање, да то
није неки редак таленат, али да онај
ко нема макар то мало зрно дара,
никако не би смео да се бави овим
послом.
Након чистке у нашем листу, када су он и Спремо добили отказе, а
тадашња лекторка Србијанка Ивковић изашла сама, створен је „Нови
Панчевац”. У томе су учествовали
сви који су схватали куда води политика власти у Србији, али и при-

сам његову потребу, али реч је реч и
мора се поштовати – потцртава Милорадовић.
У Италију је отпутовао 1994, намеравајући да се, након што брањем јабука сакупи нешто новца, врати назад. Тамо је живео, а овде му је, каже,
тада била душа. Писао је и даље, прво
отворена писма бројним овдашњим
јавним личностима, након 1997. године коментаре за „Панчевац”, осам
година колумне за „Колубару” из Ваљева, писао је за „Време”, „Републику” Небојше Попова, помало за „Данас”, потом за веронски дневник „Арена”, а у време бомбардовања за „Републику”, али ону из Рима. Дуго је био
радник, магационер, а последњих једанаест година је возач.
– Не пратим детаљно актуелне
трендове, али чини ми се да штампани медији умиру. Изискују велики
утрошак природних ресурса и енергије, а ефекат који се ствара, може
да се надомести преко електронских
медија: бржи су и омогућавају интеракцију. За мене је далеко важније
и тужније то што смо, када је о новинарству реч, сведоци тешке деградације, невероватног пада квалитета,
одсуства памети, укуса, мере. Не познајем светске токове, али ова појава је очигледна и у Италији, мада не
у тако драстичним формама као овде код нас – закључује Жика Милорадовић.
Животно и професионално искуство – есенција која се стиче.
Синиша Трајковић
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ПО СПОРТУ НАС ПРЕПОЗНАЈУ

Име Панчева
проносили по свету
Toкoм вековa свог постојања
Панчево се одувек могло поносити успешним и светски
признатим грађанима. Једни
од оних који су име нашег града проносили широм планете,
свакако су и панчевачки спортисти, који су шампионске медаље и победничке трофеје доносили у свој град са свих меридијана.
Лист „Панчевац” је одувек био
уз своје суграђане, уз спорт и
спортисте, па им је пружао несебичну подршку кад год је био
у могућности – свих 150 година!
Тако се већ у трећем броју
нашег листа, који је пред читаоцима био у недељу, 27. априла 1869. године, појавила и прва спортска вест. Био је то тач-

шаном Патићем Факсијем,
фантастичним рагбистима, те
мајсторима „племените вештине”, који су на своје бокс-мечеве на Градском стадиону привлачили неколико хиљада људи, а 1968. године донели су и
титулу шампиона Југославије
у наш град. Баш као што су то
годину дана пре њих, по други
пут, учинили и рагбисти Динама, што је у речи претакао
Јован Николић.
„Панчевац” је писао и о фантастичној генерацији рукометаша Динама која је 1972. године играла и у финалу Купа
СФРЈ, о томе како се национална рукометна репрезентација припремала у нашем граду за одлазак на Олимпијске
игре у Монтреалу, Петар Ме-

није оглас који је издао тадашњи стрељачки одбор са управитељем Антоном Шајбером на
челу – наши суграђани су позивани на „Велику стрељачку
мајску светковину”.
Логично је и било да „Панчевац” од својих првих издања
подржи и спортски колектив
који је настао 56 лета пре наших новина, Стрељачку дружину Панчево 1813. А тако је и
данас, „само” век и по касније.
У најстаријем недељнику на
Балкану писало је и о Соколском покрету, који је од 1910.
био присутан међу нашим суграђанима, а после свих ратних страхота, како се спорт у
Панчеву развијао, тако је добијао и све више простора у
„Панчевцу”.
Наши суграђани су могли да
читају и да се информишу о
успесима рагбиста, боксера, кајакаша, мотоциклиста, стонотенисера, рукометаша Динама
и Утве, те фудбалера Трговачког и Динама, о клубу хокеја
на леду Панчево, ДТВ-у „Партизан”, шаху, кошарци, куглању, тенису... Педесетих година
прошлог века Марко Дракшан
је, између осталих текстова,
писао о Миладину Поповићу,
врсном рвачу и прваку Балкана и средње Европе, о Јаши Бакову, тренеру Атлетског клуба
Партизан из Панчева...
Свој кутак на спортској страни „Панчевца” имали су и сами спортисти, па је тако гимнастичар Михајло Стојковић
писао о државном првенству у
вежбама на справама које је те
1958. године одржано у Љубљани. О ФК-у Банат, као и о
многим другим клубовима писао је Петар Петков, а запажен
траг у развоју панчевачког спорта свакако је оставио и новинар Александар Малушевић.
Панчево се поносило и најбољим рукометашем света Ду-

јић је објавио интервју са, у то
време можда и најбољим кошаркашким тренером, Бориславом Ћорковићем Ребом...
Панчево се и по каратеу препознавало, а интересовање за
овај спорт постало је највеће
када је др Илија Јорга освојио
титулу најбољег каратисте у
Европи. Израда елабората за
покретање такмичења у Првој
савезној лиги у каратеу тада је
поверена др Владимиру Јорги,
председнику Карате савеза Југославије, и Петру Мејићу, новинару „Панчевца”.
Како су године пролазиле, а
у Панчеву стасавали нови
спортски асови, своје место на
страницама најстаријег недељника на Балкану добијали су и
кајакаши ККК-а „Иван Милутиновић”, као и перјаница овог
клуба Срђан Мариловић, који
је 1988. године био и најуспешнији спортиста града. „Панчевац” је писао и о победама и
поразима рукометашица Динама, баш у време када су популарне „малене” играле значајну улогу у најјачем рангу
државног шампионата, о коњичком спорту, укратко о свему што је красило спортски
живот Панчева. Нису заборављене ни одбојкашице Динама, а пропраћен је и историјски успех одбојкаша Борца и
њихов пласман у најјачи ранг.
Каратиста Предраг Стојадинов је 2002. године у Панчево
донео титулу светског шампиона из Мадрида, пливачица Нађа Хигл је покорила планету
2009, а каратиста Слободан Битевић је то постигао 2010. године.
Била су то остварења за насловне стране „Панчевца”, јер
најстарији недељник на Балкану је свих својих 150 година
био уз своје суграђане спортисте. А тако ће бити и надаље!
А. Живковић
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НАШ ГРАД ЦРНА ЕКО-РУПА

СЈАЈ И БЕДА ПАНЧЕВАЧКЕ
ИНДУСТРИЈСКЕ РЕВОЛУЦИЈЕ 20. ВЕКА
Протестни људски ланац од
града до фабрика у јужној
индустријској зони, постављање континуалног мониторинг
система, сирене, протести,
ванредне седнице локалног
парламента, еколошка медијска кампања, израде студија
о квалитету животног простора, штрајкови и обуставе наставе у школама, „Зелена пега”, СЕЦ, нови локални правилници, кривичне пријаве…
Ово је само део „оружја” коришћеног током вишедеценијске институционалне и ванинституционалне борбе еколошки свесних грађана Панчева за право на живот. „Панчевац” је, како му и доликује, свих ових година био уз
своје суграђане, пружајући
им подршку извештавањем о
акцијама, објављивањем ставова стручњака и оштрим редакцијским коментарима.
Упоредо с развојем еколошке
свести у друштву, „Панчевац”
је добијао своју јасно уочљиву зелену нијансу – једини
смо медиј у Србији, и то с
поносом истичемо, који већ
више од петнаест година у
континуитету, из недеље у
недељу, редовно пише о свим
важним еколошким темама,
како на локалном, тако и на
националном и глобалном
нивоу.
А све је почело панчевачком индустријском револуцијом средином 20. века, оличеном у изградњи модерног
хемијског комплекса. То је
утрло пут развоју нашег града и Панчево је постало највећи центар хемијске индустрије у СФРЈ. Десетине хиљада породица живеле су од
Рафинерије, „Азотаре” и „Петрохемије”. Благостање и висок стандард грађана расли
су из године у годину. Град
се ширио, ницала су нова насеља, грађена је инфраструктура, подизана су одмарали-

шта за раднике и њихову децу на приморју и планинама,
и још много тога. Ови индустријски гиганти спонзорисали су спортске клубове, културне и јавне установе и градске манифестације. Идила…
Лош здравствени картон
А онда, сурово отрежњење... Све
већи број Панчеваца почео је
да умире од канцера, а број астматичара драматично се увећавао. Грађани су почели да се
брину и да питају шта се то дешава, али у друштвеном систему какав је био социјалистички, било је илузорно надати се
конкретном одговору. Стидљиво и на кашичицу, у јавност су
почеле да допиру информације да су опасне и загађујуће материје које се свакодневно испуштају из фабрика у јужној
индустријској зони главни разлог за то што су чекаонице и
болнице пуне болесних Панчеваца. Међутим, никада у историји није урађена студија која
би с научног гледишта потврдила оно што већина Панчеваца зна – да су отровни коктели
из „Азотаре”, „Петрохемије” и
Рафинерије главни кривци за
лоше здравствене картоне Панчеваца.
Време је пролазило и некад модеран хемијски комплекс постао је технолошки
превазиђен. Град је престао

свести. У Панчеву је стасала нова генерација младих
људи, која се формирала на
уличним грађанским и студентским протестима. Нагло почиње да се развија
НВО сектор, а поједини еколошки првоборци из осамдесетих постали су део локалне власти и добили могућност институционалног
деловања. Поново је покренуто питање геноцида фабрика из јужне индустријске зоне над становништвом
Панчева.
Важан моменат у борби
Панчеваца за право на живот представља постављање
градског континуалног мониторинг система (донација италијанског народа) и јасно опредељење грађана
Панчева и дела локалних
политичких лидера да је неопходан жесток отпор еколошкој политици државе. Свакодневни извештаји Секретаријата за заштиту животне средине о високим концентрацијама бензена, честицама мањим од десет микрона, амонијака, сумпора
и угљоводоника натерали су
Панчевце да погледају даље
од свог носа. Италијански
стручњаци урадили су и студију о емисији опасних и загађујућих материја унутар
фабрика у јужној индустријској зони и њиховој имиси-

ЗЕЛЕНА ОАЗА
Панчевачки еколошки бум изнедрио је идеју да се после више од тридесет година обнови Народна башта – градски
парк подигнут давне 1829. године. Град Панчево је 2009.
године имао чиме да се подичи – 22. априла отворен је најлепши градски парк у Србији, на дан када свет слави планету Земљу и када еколошки активисти упозоравају читаво
човечанство на потребу да се животно окружење мора очувати и за будуће нараштаје.
Током лепих сунчаних дана Народна башта је срце овог
града. И управо је она пример да ствари могу да се промене из корена, али за тако нешто је неопходно променити
свест.

да се развија, неке улице у
центру града остале су неасфалтиране и без канализације, а од подизања неких школа и вртића се одустало. Изграђено је Ново гробље и једино се оно непрестано ширило.
Прве акције
Панчевцима су биле неопходне деценије како би предузели
прве кораке у еколошкој борби. Гимназијалци, поштари и
чланови покрета „Зелена пега”
крајем осамдесетих година прошлог века први су јавно говорили о еколошком геноциду у
Панчеву. Протестни људски ланац од града до фабрика у јужној индустријској зони није
много забринуо градске функционере задојене комунистичком доктрином. Фабрике су наставиле да упумпавају огромне количине отрова у плућа
грађана. У етичком и моралном мраку система који је почео да се урушава, Панчевци
су били осуђени на лагано умирање зарад виших државних
интереса. На све то, 1999. године догодио се незапамћени
злочин. Сурово кажњавајући
једну болесну државну политику, НАТО је разорио хемијски комплекс, а размере ове
катастрофе и последице по
Панчевце и њихову околину
никада нису утврђене.
Промена свести
Демократске промене у Србији условиле су и промену

ји у градским срединама.
Управо је то истраживање
нагнало многе одговорне у
држави да преиспитају сопствену моралну одговорност
за геноцид који се неколико
деценија дешавао нашем
граду.
Да глувима
прочачкамо уши
Све ово утицало је на промену свести. Градска скупштина је усвојила неколико веома важних еколошких одлука. Међу њима је и доношење Правилника о епизодном
загађењу који је дефинисао
употребу сирена у ситуацијама екстремног загађења. У
неколико наврата њихово завијање упозорило је ширу јавност на панчевачки проблем.
Локална скупштина је више
пута упутила надлежнима у
држави захтеве да се заустави даље угрожавање здравља
људи.
Па ипак, највећи притисак
извршили су сами грађани.
Протести, блокаде, обустава
наставе у школама, обустава
рада у јавним и здравственим установама, вртићима,
шетње, спортске манифестације и многе друге грађанске
иницијативе обележили су период од 2004. до 2008. године. Све у свему, читав град је
еколошки сазрео, тако да је
ствар морала да се покрене с
мртве тачке.
З. Станижан
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РАЗГОВОР С ПОВОДОМ: ДАРКО ПРОТИЋ, НОВИНАР

РЕТРОСПЕКТИВА КУЛТУРЕ У ПАНЧЕВУ

ДУГОТРАЈНОСТ РАЗЛОГ ЗА ПОНОС

Било некад
једно позориште

Каријера у
„Панчевцу”
од 1959. до 1965.
Новинарство је посао
под рефлекторима
Новинар! Дарко Протић је провео цео животни век истински
предан свом послу, од првог
дана када је схватио да има
склоност, како он каже, према
„пискарању”. Заљубио се у новинарство још као школарац.
– Прочитао сам чланак о неком нашем писцу који је био
критичар. Толико сам се одушевио да ме је то држало до
краја новинарске каријере –
рекао je и сада помало узбуђено један од најстаријих новинара из нашег града.
За лист „Панчевац” је почео
да пише када се после матуре
доселио из Вршца. У почетку
је радио као хонорарац. Сваког понедељка је уредно предлагао теме, a писао оне које су
уредницима биле довољно интересантне. По повратку из војске дошао је поново у „Панчевац”, где је врло брзо остало
упражњено место дистрибутера тиража.
Када бисмо некоме данас испричали да се раније могло напредовати од особе која води
бригу о пласману новина до
новинара, не би веровао! Али
заиста, 1959. године Дарко Протић постао је члан Удружења

новинара и део редакције, у
којој је писао сјајне текстове,
које су неким људима у потпуности променили животе.
– Једном сам писао о човеку
који је развозио децу у вртиће.
Он је са женом и децом живео
у веома малом стану у истој
згради где је био вртић. Тако
одговоран посао, а тако је
скромно живео. Текст је помогао да добије већи стан. Ка-

сније ми је, кад год ме је сретао, захваљивао. Шта ћете боље од тога? Лепо је помагати
људима – каже са сузама у очима Протић.
Такође се сећа да је био први новинар који је отишао у
ромско насеље, али и један од
оних који су умели да озбиљно
уздрмају ситуацију. Наиме, једном је у Вршцу чуо да су поједини људи који су добили ста-

Дарко Протић, „Панчевац”, 1965.

нове од новинске куће „Либертатеа” продали своје куће у том
граду. О томе је, наравно, писао, што се није допало тадашњој власти, али је ипак успео
да се „извуче”.
– Најкраћи ангажман сам
имао када су ме из „Панчевца”, чији је оснивач била тадашња власт, послали у Централни комитет да одатле радим.
После три дана ме је позвао
шеф партије задужен за јужни
Банат, јер му је био потребан
говор из области пољопривреде о закључцима пленума. Одговорио сам да хоћу радо, али
ако ми каже о чему жели да
говори. Та реченица је била
кључна да се тамо задржим
укупно пет дана. О разлогу враћања у редакцију нисам смео
да говорим у то време, јасно је
због чега – прича нам Протић.
Признаје да је увек био мало контраш, па је из тог разлога понекад имао сукобе. За његов рад у „Панчевцу” кобан је
био скуп одржан у Алибунару
1965. с којег је он извештавао.
Присутни су имали разне примедбе, али је један младић
устао и рекао да кад већ плаћа
чланарину партији, жели да
зна куда тај новац иде. Протић
је о овоме написао текст, који
је у петак изашао на првој страни. Већ у понедељак су звали
из комитета и саопштили: или
Дарко Протић иде из новина
или се „Панчевац” гаси. То је
био крај његове панчевачке новинарске каријере.
Убрзо након тога запослио
се у „Привредном прегледу”,
где је радио од 1965. до 1976.
године. Најдуже је био у новинској агенцији „Танјуг”, где
је радио на позицији дежурног уредника унутрашње политике. Од 1990. до 1994. тај
посао је обављао из редакције
у Новом Саду, а након тога се
вратио у Београд и до 1998.
радио у спољнополитичкој редакцији.
– Новинарски посао је посао под рефлекторима. Зачас
може да се претера. У тренутку сте херој, а у следећем већ
можете у затвор. Свако треба
да нађе меру и начин како ће о
нечему писати. Од новинара
се увек тражило да буду храбрији. Међутим, они који немају однос према стварности
су само они који добијају плату, али нису новинари – закључује Дарко Протић.
Мирјана Марић

„ПАНЧЕВАЦ”, ОСНИВАЧ ЕЛЕКТРОНСКИХ МЕДИЈА

Први уредник Радија Миодраг Шашић
У дугој и богатој историји „Панчевца” 30. април 1980. године
остаће записан посебним словима. Тог дана су се на таласној дужини од 92,1 мегахерц
зачули звуци песме „Ах, кад тебе љубит не смем”, после чега
је почео експериментални програм Радио Панчева. Оснивач
тог медија био је „Панчевац”, а
први уредник Радија био је Миодраг Шашић, дугогодишњи новинар нашег листа.
„На почетку је то била мала
екипа: Радмила Вукелић, Слободан Вукадиновић, Васа Малица и ја. Касније су дошле
Луција Живковић и Офелија
Бацковић. Првих месеци се крваво радило, док није дошло
појачање”, изјавио је Шашић у
једном од ранијих бројева „Панчевца”.
Додао је да је Радио Панчево покренут с циљем да буде
допуна информација које су
објављиване у „Панчевцу”. Према његовим речима, најлепше
је то што је тај медиј покренут
са идејом да буде локални ра-

Бивше просторије Радио Панчева и „Панчевца”
дио, а касније је постао познат
широм Србије и ван њених граница. Кроз студио панчевачког радија је, према Шашиће-

вим речима, прошла политичка и културна елита из свих
сфера живота.
Панчево се 8. новембра 2013.

године одужило Миодрагу Шашићу како за трогодишње уређивање програма Радио Панчева, тако и за године током
којих је постао део историје
„Панчевца”. На свечаној седници Скупштине општине поводом Дана града био је међу
неколико добитника Новембарске награде, највишег признања Панчева. Како је тада
образложено, ту почаст је заслужио због дугогодишњих заслуга у новинарству.
У образложењу жирија је истакнуто и да је богату новинарску каријеру завршио као
дописник „Политике”, једног
од најстаријих листова на Балкану. Новинарску продуктивност и брзину писања, по којима је био познат у „Панчевцу”,
успешно је показао и у „Политици”. У том листу је објавио
11.000 текстова о Панчеву. У
њима је промовисао наш град
и упознавао српску јавност с
његовом културом, историјом
и важним догађајима.
М. Г.

Култура у нашем граду имала
је своје успоне и падове, а медији су о томе извештавали,
некада скромно, некада онако
помпезно, са стилом.
Све је кренуло тако што су у
првим бројевима „Панчевца”
давне 1869. године читаоци могли да сазнају које представе
ће се играти у Српском народном позоришту, да прочитају
књижевне вести с циљем да
књиге и купе, а једини прави
извештаји долазили су са састанака Панчевачког српског
црквеног певачког друштва, које је основано 1838. Они су суграђане обавештавали о свом
раду, али и о хуманитарним
акцијама које су организовали
за људе у невољи.

ска и музичка, филмска, рецитаторска, ликовна и литерарна секција. За пријем у „Атеље младих” било је потребно
полагати испит, што довољно
говори колико се озбиљно схватао рад овог друштва. Неки од
чланова „Атељеа младих” били су Мирослав Жужић, Зоран
Ротар, Иван Ракиџић, Милош
Николић, Градимир Стојковић,
а од млађих један од највећих
глумаца нашег времена: Небојша Глоговац. Чланови „Атељеа младих” били су озбиљни
млади ствараоци који су у великој мери обојили културни
живот нашег града.
Један од чланова „Атељеа
младих” заслужан је за најсветлију годину панчевачког филма.

Новију историју културе рачунамо од тренутка када је
„Панчевац” почео поново да
излази 1952. године. У тадашњим листовима нису постојале дефинисане рубрике, осим
оне која се данас зове „Културни телекс”, тада „Ове недеље у
Панчеву”. О значајним дешавањима се писало спорадично
и, онако, коректно. У броју из
јануара 1956. године објављено је да је сликар Стојан Трумић имао своју прву самосталну изложбу у Галерији УЛУС-а,
а већ у наредном броју заслужио је повећи део стране где је
представљено његово сликарство. Један од неславних тренутака за културу било је укидање Народног позоришта. Да,
Панчево је имало позориште!
Оно је званично настало 1945,
а већ 1956. године је укинуто.
На једној насловној страни појавио се текст под насловом
„Укидање позоришта по форми, али не по функцији и садржини”, у којем је објашњено
да је новац који је потребан
позоришту неопходнији просвети, здравственим установама и комуналној изградњи. Даље је образложено да је проблем био у недовољној активности и несналажљивости позоришне управе и уметничког
савета, да би Народни одбор
општине Панчево закључио да
је основни разлог укидања близина Београда, који има угледна позоришта и свестран културни живот. Тако је остало и
до дана данашњег!
Чувени „Атеље младих”, који је изнедрио велики број квалитетних глумаца и културних
стваралаца, основан је 1. фебруара 1961. године. „Панчевац” је писао да је разлог оснивања тог друштва био у уверењу да постојећа културно-уметничка друштва нису могла да
задовоље интересе омладине,
јер имају стереотипне и застареле форме рада које не привлаче млађе. Постојале су драм-

Давне 1966. осамнаестогодишњи Иван Ракиџић је с Међуклупског фестивала југословенског аматерског филма у
Пули донео чак деветнаест диплома за дело „Пролеће је дошло у стан мог брата Чарлија”. Први пут се панчевачки
филм помињао у ширим оквирима, а гледано са ове временске дистанце, то је била сјајна
одскочна даска за редитеља који је направио много квалитетних филмова и снима и данданас.
Помпезну насловну страну
1969. године заслужио је успех
представе „Шнајдерски калфа”
„Атељеа младих” на фестивалу у Монте Карлу. Представа
је оцењена као најбоља, а Мирослав Жужић је проглашен
најбољим глумцем аматером
на свету. Те године је одржана
и прва Ликовна колонија „Делиблатски песак”, која је ове
године великом изложбом обележила златни јубилеј.
Панчево је постало „место зборовање уметника, њихових сусрета, разговора, дела какво је
некада само могло да се пожели” 5. октобра 1981. године, када је отворена прва Панчевачка
изложба југословенске скулптуре. Та манифестација је претеча „Бијенала уметности”, који и
дан данас окупља уметника из
Србије, региона и света.
У последњих неколико деценија покренуте су и манифестације: „Рукописи”, „Панчевачки џез фестивал”, „Дани
духовне музике”, „Етно глас”,
„Fre e Dom art”, „Екс театар
фест”, „Ethno.com”, „Класик
фест”, „Нова” и многе друге, о
којима је „Панчевац” писао не
само по службеној дужности
већ зато што су створене с љубављу и с циљем да обогате
културни живот Панчеваца.
Култура у нашем граду и даље има успоне и падове. Једно
је сигурно – ми ћемо о њој писати увек!
М. М.
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ДИВЉЕ ДЕПОНИЈЕ У ПАНЧЕВУ

ЈЕДНИ ЧИСТЕ, ДРУГИ БАЦАЈУ ЂУБРЕ
КО МУ НАЛЦИ: РУ КЕ СУ НАМ ВЕ ЗА НЕ
Богдан Савић, начелник Комуналне полиције, изјавио је у
недавном интервјуу који је дао за „Панчевац” да на територији града има много дивљих депонија. Према његовим речима, запањујуће је то што многи наши суграђани у
контејнере бацају шут и врућ пепео и тиме их трајно оштећују или изазивају пожаре у њима и наносе велику материјалну штету.
– Сваке зиме на територији Панчева има много запаљених контејнера. Међутим, мало је оних који то пријављују и
желе да потпишу да је то урадио тај и тај, с његовим пуним
именом и презименом. Мора да се промени свест људи. Нама су везане руке – изјавио је Савић за „Панчевац”.
Он је додао да је Комунална полиција издала 37 прекршајних налога током 2018. године. Од тога је 12 наплаћено,
захваљујући чему је у градски буџет уплаћено 70.000 динара. Двадесет један налог се налази у поступку извршења
пред Прекршајним судом, а четири извршиоца прекршаја
поднела су захтев за судско одлучивање.

Овако је близу центра града

ОДНОШЕЊЕ
КАБАСТОГ СМЕЋА
ЈКП „Хигијена” и ове године спроводи традиционалну акцију „Април – месец
чистоће”, током које радници тог предузећа односе
кабасти отпад (стари намештај, белу технику, амбалажу, ауто-лимарију, гуме,
баштенско смеће и све друго осим грађевинског шута)
који грађани оставе поред
својих кућа или контејнера.
Ова акција се спроводи
радним данима од 7 до 15
сати. Информације о улицама из којих ће се односити
отпад могу се наћи на „Фејсбук” страници „Хигијене”
или добити на телефоне тог
јавног комуналног предузећа: 327-010 и 310-931.

Страну
припремио

Михајло
Глигорић

тог посла се затвара – истакао
је Кундаковић.

На истом задатку
Слободан Кундаковић је одговорио и на новинарско питање
о сарадњи с Комуналном полицијом. Рекао је да је она

ЦР НЕ ТАЧ КЕ У ПАН ЧЕ ВУ
Дугачак је списак места на територији града где увек има
дивљих депонија, без обзира на то колико их „Хигијена” чисти. То су раскрснице Улице Димитрија Туцовића са улицама Матије Гупца и Танаска Рајића, Марка Кулића (код
некадашње НИС-ове продавнице плина), Новосељански пут
(од Македонске до Козарачке, код бензинске пумпе „Танк”,
преко пута некадашње куглане). Критична места су и улаз у
насеље Зеленгора, стари и нови бувљак, рубни делови Стрелишта, Немањина (плато иза Историјског архива), Карађорђева 2 (уз паркинг) и многа друга.
Комуналној инспекцији упућене педесет две жалбе (пријаве)
због постојања дивљих депонија преко „Система 48”, као и
једанаест писмених жалби које су доставили сами грађани.
– На територији Панчева постоје двадесет три места на којима се стално формирају дивље депоније без обзира на то
што их рад ни ци „Хи ги је не”
уклањају. Поред тога, има још
двадесетак локација где се баца ђубре у великим количинама, али оне нису критичне, јер
након што се очисте, прођу дватри месеца док се поново не
формирају депоније – изјавио
је Кундаковић.
На питање новинара како изгледа процедура која претходи уклањању једне дивље депоније, он је објаснио да након
што стигне пријава грађана,
Комунална инспекција излази
на терен и утврђује чињенично стање.
Потом, ако је пријава основана, Комунална инспекција
даје записнички налог ЈКП-у
„Хигијена” да уклони дивљу депонију с површине јавне намене, почисти место на којем се
налазила и доведе га у уредно
стање.
– Сарадња с ЈКП-ом „Хигијена” је изузетно добра јер радници тог комуналног предузећа брзо поступају када добију
наш налог за уклањање неке
од дивљих депонија. Од момента када се то деси па до
њихове реакције никада не прође много времена. Комунална
инспекција то зна, јер прати
процес уклањања дивљих депонија до краја. Када се процес оконча, налог за обављање

коректна и да се заснива како
на достављању пријава грађана Комуналној инспекцији о
постојању дивљих депонија, тако и на праћењу ситуације на
територији града.
Према Кундаковићевим речима, сарадња Комуналне инспекције и Комуналне полиције је двосмерна, јер Комунална инспекција доставља Комуналној полицији информације о пријавама које су грађани сами поднели због дивљих

десет радника, колико их је запослено у „Хигијенином” погону „Чистачи”, свакодневно у две
смене уклања дивље депоније.
– О обиму посла који они
обављају говори то да из 30.000
домаћинстава, као и из фабрика и приватних фирми на
територији града дневно изнесу и одвезу до нове депоније између 110 и 120, а некада
и по 150 тона комуналног отпада. За његово одвожење, као
и за чишћење мини-депонија
поред контејнера свакодневно
се, поред наших људи, ангажује и 15 до 20 радних машина – из ја ви ла је Ма ри ја
Андрић, порт па рол ЈКП-а
„Хигијена”.
Она је додала да је поражавајуће то што многи грађани
бацају ђубре и на тзв. зелена
острва, бетониране, уређене и
ограђене површине на којима
су постављени контејнери. Према њеним речима, то се дешава након што је НИС финансијски подржао „Хигијенин”
пројекат за уређење зелених
острва и финансирао куповину нових контејнера.
Андрићева је изјавила и да
„Хигијени” проблеме праве сакупљачи секундарних сировина. У потрази за пластичним
флашама, картонима, као и

Угао улица Б. Радичевића и Б. Јовановић

КА ЗНЕ (НЕ) ПО МА ЖУ
Према важећим градским одлукама, предвиђене су знатне
новчане казне за бацање ђубрета ван места која су за то одређена. За физичка лица оне износе 10.000, а за предузетнике 20.000 динара. Међутим, да би неко био кажњен,
мора да буде снимљен како то ради (мобилним телефоном,
фото-апаратом или камером), а тај снимак потом, уз име и
презиме оног ко је бацао ђубре, мора да буде достављен
надлежнима.
Поједини градски функционери су због тога апеловали
преко локалних медија на грађане да ако примете тако нешто, одмах обавесте Комуналну инспекцију или Комуналну
полицију.

Призор из Улице Димитрија Туцовића

ДИ ВЉЕ ДЕ ПО НИ ЈЕ СВУ ДА ПО СР БИ ЈИ

Кундаковић:
„У Панчеву се на
двадесет три места
стално формирају
дивље депоније без
обзира на то што их
радници ’Хигијене’
уклањају”.
депонија, или су о томе обавестили „Систем 48”.
– Тиме се ствара могућност
да Комунална полиција на лицу места затекне грађане који
бацају ђубре на недозвољеним
местима. Радно време Комуналне полиције је до поноћи, а
несавесни грађани формирају
дивље депоније углавном у вечерњим и ноћним сатима –
додао је Кундаковић.

Само 20 радника чисти град
О напорима које ЈКП „Хигијена” улаже да би град био што
чистији, сведочи податак да два-

PANCEVO.RS

Један од највећих нерешених
комуналних проблема у Панчеву већ годинама су дивље депоније. Уместо да се њихов број
смањује, стиче се утисак да их
је све више. Као по правилу,
грађани криве „Хигијену” и њене раднике и сматрају да они
не обављају довољно добро свој
посао.
Међутим, када се чују реакције надлежних у том јавном
комуналном предузећу, стиче
се другачији утисак, јер они за
нечистоћу и бацање ђубрета на
разним местима у граду оптужују грађане.
Кажу да колико год пута да
очисте и колико год контејнера да обезбеде, увек се нађе неко ко баца ђубре тамо где му
није место. Додају да због тог
немара наших бројних суграђана „Хигијени” не би помогло ни када би имала хиљаду
радника.

На решавању проблема дивљих депонија ангажоване су
и Комунална инспекција и Комунална полиција. Помоћник
секретара инспекцијских послова Слободан Кундаковић изјавио је за „Панчевац” да су током прошле године градској

ФОТО:

Грађани сматрају да
„Хигијена” не чисти
довољно град, а у
градском комуналном
предузећу тврде да то
није тачно

другим врстама отпада који
могу да продају, они претурају по контејнерима, а често их
и уништавају и остављају хаос
за собом.
Према њеним речима, стварању дивљих депонија доприноси и то што многи Панчевци који станују у кућама не одлажу ђубре у сопствене канте,
иако су према важећој градској одлуци о одржавању чистоће дужни да их набаве. Уместо тога, радије бацају отпад у
контејнере постављене за становнике стамбених зграда или
где год стигну.

Дивље депоније нису само панчевачка специфичност, јер
их има у свим градовима и мањим местима на територији
Србије. Према подацима Министарства за заштиту животне средине које је објавила Радио-телевизија Србије, сваки становник наше земље годишње баци 300–400
килограма ђубрета које најчешће заврши на дивљим депонијама. Процењује се да их у Србији има више од 4.500 и
да су оне један од горућих еколошких проблема у нашој земљи и отежавајући фактор у њеном приближавању Европској унији.

„Хигијена” има велике проблеме са
сакупљачима секундарних сировина
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КАКО ДА СЕ ОСЛОБОДИТЕ СТРЕСА

Х РАНА З А Д У Ш У

ПУЦАТЕ ПО ШАВОВИМА?
ЧУВАЈТЕ СЕ ТОГ СТАЊА!

Зид
њима која други постављају
пред нас. Начин одрастања,
„најбоље намере” драгих људи и темпо којим се смењују
наметнути облици пожељног
понашања постају материјал
од којег настаје зид усађених
уверења према којем неминовно идемо пратећи путоказе свакодневице. Брзину нашег приближавања зиду увећавају страхови и бриге око
тога да ли смо довољно урадили, рекли, дали, показали
или било шта друго што су
Пише: Марија Достић,
други од нас очекивали.
психолог
Потреба за успоравањем и
Драги моји, колико пута смо сагледавањем нових животсамо стрпљиво улагали своје них могућности расте упорезнање, усавршавали вештине до с појавом другачијег виђекојима смо овладали и сти- ња себе и својих талената. Жецали нове, а све с намером ља да се искажемо на поседа достигнемо циљ који смо бан начин, да отклонимо унупоставили зарад личног бо- трашње кочнице према испољитка. Тако обично бива: ра- љавању јединствености нашег
ди мо пре да но,
бића, растапа ветрошимо време
зиво у виду брина све што смага и страхова котрамо неопходје зиду даје чврним да бисмо се Зид правимо од
стину и непроконачно оствабојност. Он порили и прогла- неусаглашености
чиње да се урусили успешним. са сопственим
ша ва
сна гом
И онда, сасвим
наше же ље за
бићем и
неочекивано, ко
про ме ном ко ја
зна ко ји пут, очекивањима која исијава из дубисвом снагом тре- други постављају
не нашег бића,
снемо у зид.
распламсавајући
Јурећи за не- пред нас.
ра до зна лост и
чим што смо запокретачку енерцртали да је неопходно да гију маште и креативности.
остваримо, будемо, добијеДешава се да ударац у жимо..., да бисмо (п)остали це- вотни зид делује отрежњујуће
ловити, испуњени и задовољ- и у трену схватамо илузију лани, ударамо у непробојну тво- жног поноса и задовољства соревину коју смо сазидали од бом које смо поставили као
(туђих) очекивања, „такотре- основе животног обрасца. Табања” и прилагођавања калу- да смо спремни да прихватипу свакодневице. Поремеће- мо зид и болно искуство удане равнотеже, у бунилу од си- ра као нешто најбоље што нам
лине ударца, многи од нас се догодило, јер нас је разбунастављају да ударају у тај дило из хипнотичког сна и
исти зид, дубоко усађеног ве- уљуљканости у једнолични рировања да је то једини пут.
там свакодневице.
Зид смо почели да правиИћи ка себи или ударити у
мо од неусаглашености са соп- зид – одлука је, као и увек,
ственим бићем и очекива- на вама.

КОЗМЕТИЧАРСКО ЋОШЕ

Упознајте BB Glow

Пише: Бојана Ћорлука,
козметичар
Пре месец дана појавио се и
у нашој земљи одличан, неагресиван третман лица, који
даје невероватне резултате у
уједначавању и сјају тена –
BB Glow. На овај третман се
дуго чекало, а први су га изумели корејски козметолози –
специјалисти. Састав ампула
које се користе у овом третману гарантује комплексан
утицај на кожу, њену негу,
уједначеност тена и сјај.
Третман није сезонски, може се радити у свим годишњим добима, поготово лети.
Могу га радити и жене и мушкарци, спречава стварање
меланина и не затвара поре.
Направљен је за кожу с тамним флекама и пе гама,

Страну
припремила
Драгана

Кожан

неуједначеним теном, хипер
и хипо пигментацијама, постакнама (флеке које настају
због акни), као и због пигментних и старачких флека. Има
ефекат ББ креме, даје лицу
сјај, скупља поре, хидрира,
смањује боре и обнавља кожу.
Третман започиње ензимским или хемијским пилингом (зависно од годишњег доба и потреба коже), након тога се ради мезотерапија коктелима (инјекциона или нано иглама), а потом се убацује BB Glow ампула, којом се
тен доводи до савршенства, и
то нано наставцима, који су
безболни и пријатни за рад.
Нема периода опоравка, од
козметичара излазите прелепе, неговане коже, уједначеног тена и свежине. Цео процес се обавља на нивоу епидермиса тако да овде нема речи ни о каквој пигментацији
или тетоважи, већ искључиво
о површинском уносу активних супстанци и ББ сјаја.
Како би резултати трајали
шест месеци, потребно је третман поновити три-четири пута на четрнаест дана, не излагати се сунцу три дана након третмана, не умивати се
дванаест сати након третмана и не радити третмане воћним киселинама. Овај диван
третман елиминише (или бар
ублажава) потребу за ББ кремом или пудером, неутралише слободне радикале, уклања (смањује) ожиљке од акни, редукује флеке, смањује
поре, хиперпигментацију и
врши дубинску хидратацију.

Имате ли и ви осећај да сваког јутра седате у ролеркостер
који вас потом махнито носи
кроз дан? Бринете о породици, радном месту, рачунима,
обавезама, старим родитељима..., а најчешће реченице које изговарате су: Не знам где
ударам. Распадам се. Пуцам
по шавовима!?
Добро дошли у клуб особа
које су под хроничним стресом. Желимо вам да из њега
изађете што брже, пре него што
овај проблем остави озбиљне
последице на ваше психичко и
физичко здравље.
Стручњаци сматрају да стрес
покреће више од 1.400 разних
хемијских реакција у организму које и те како утичу на наше опште стање. Амерички институт за стрес сматра да 70–
90 одсто посета лекарима опште праксе настаје управо због
последица стреса.
Питање од милион долара
гласи: како спречити, зауставити и заувек уништити стрес?
Одговор обесхрабрује: лек против стреса нико није изумео, а
вероватно и неће због тога што
нас је стресом природа „опремила” из сасвим оправданих
разлога.
– Стрес је еволуцијски механизам који нам служи да спасемо сопствени живот кад се
нађемо у опасној ситуацији.
Мајка природа је то замислила овако: када, на пример, идете шумом и сретнете тигра, ваш
организам у року од две секунде преконфигурише цео систем
како би створио додатну енергију за борбу или за бег. Притом се „гаси” све оно што нам
у том судбоносном тренутку не
треба: пробава, имунолошки
систем, систем за репродукцију, либидо... Управо зато људи
који су стално под стресом врло брзо почну да изгледају старије, рано оседе, кожа почне
да им се суши и стално су болешљиви – каже у једном од

Ово стање не сме постати хронично
кортизола и адреналина у нашем телу нагло скаче, срчани
ритам се драстично убрзава, а
варење и метаболизам успоравају. Но након кратког времена све се враћа у нормалу. Међутим, када се стресне ситуације нижу једна за другом, организам нема времена да се
опорави и тако стрес постаје
хро ни чан – об ја сни ла је
Мирјана Кнежевић, биолог, на

Стрес је еволуцијски
механизам који нам
служи да спасемо
сопствени живот кад
се нађемо у опасној
ситуацији.
предавању о стресу одржаном
у Градској библиотеци.
Стрес најчешће оставља последице на нашем кардиоваскуларном и дигестивном систему, па тако особе које су
стално под стресом с временом почну да пате од хипертензије или проблема с варењем, а неретко се код њих јави
и чир на дванаестопалачном
цреву. Дуготрајан стрес у стању је да потпуно разори ваш
организам. Многи излаз поку-

Иако у први мах делује логично да ћемо више постићи
ако обављамо неколико
ствари у исто време,
истина је скроз супротна. Мултитаскинг чини да радимо
спорије и неква ли тет ни је,
уз честе грешке. Ако не верујете, уверите се уз
помоћ овог једноставног експеримента.
Узмите папир и оловку и
укључите штоперицу, па испишите, једно испод другог,
првих 15 слова азбуке или
абецеде. Кад то завршите, у

другој колони испишите уназад све непарне бројеве од
29 до 1. Запишите колико
вам је времена требало
за овај задатак.
Сада, такође мерећи време, урадите то исто, али
тако што ћете наизменично
писати
једно слово па један број (А – 29, Б
– 27...). Упоредите
резултате. Већини
људи за други задатак
треба готово дупло више времена, направе неколико грешака, а притом пишу
неуредније и хаотичније. Толико о смислу мултитаскинга.

својих предавања познати говорник Срђан Роје.

шавају да пронађу у лековима
и различитим препаратима за
опуштање, али то није паметно решење: такве супстанце не
лече узрок проблема, а уз то
стварају и зависност и изазивају читав низ непријатних нуспојава.
Да бисте умањили стрес и
последице које он изазива, требало би да се придржавате неколико важних правила.

Режим рада под стресом дизајниран је за периоде опасности који не треба да трају дуже
од пола сата или сат. Ми смо
данас, међутим, смислили начине како ћемо бити под стресом трајно. Најчешћи окидачи
стреса су: смртни случај, болест члана породице, развод,
пресељење, проблеми на послу, отказ, одлазак у пензију,
сексуални и новчани проблеми, породичне размирице и
усамљеност.
– Када бурно одреагујемо на
неку стресну ситуацију, ниво

Хаос на столу – хаос у глави.
Направите ред.

Више спавајте

Кад се бавимо физичком активношћу, наше тело лучи допамин – хормон задовољства,

Потрудите да пружите себи
довољно одмора кад год је то
могуће.
Не устручавајте се да одремате двадесетак минута по подне, како бисте допунили батерије и били спремнији за обавезе које следе.

Правите подсетнике

РА ДИ ТИ ВИ ШЕ СТВА РИ ОД ЈЕД НОМ?
ВЕЛИ КА ГРЕ ШКА!

Окидачи и последице

масти и најмање два литра
воде дневно добитна су комбинација.

Пазите шта једете
Немојте јести храну која вас
чини тромима и успоренима,
то ће само бити извор додатног стреса.
Много воћа, поврћа, интеграл них жи та ри ца, здра вих

Један од узрока стреса је тај
што велики број података истовремено држимо у глави, покушавајући да попамтимо све
обавезе. Тако никад нисмо фокусирани на оно што радимо,
мисли нам лете и постајемо
нервозни.
Користите подсетник на мобилном телефону или записујте обавезе у тефтер. Тако ћете
моћи да се опустите и да се у
целости посветите активности
коју тренутно обављате.

Пет минута паузе
Кад схватите да вас је стрес
„појео”, направите петоминутну паузу. Зауставите све, испразните главу од мисли и дубоко дишите.
Кратак предах ће учинити
чуда и помоћи вам да се експресно ресетујете и умирите.

Будите уредни
Нека вам радни сто и десктоп
буду увек чисти и уредни, јер
нам неред ствара менталну конфузију и подсећа нас на све
ствари које нисмо урадили.

Физичка активност

ДА ЛИ ЈЕ ВРЕ МЕ
ДА ПО ТРА ЖИ ТЕ
ПО МОЋ?
Знакови који ће вам указати на то да је стрес почео
да оставља озбиљне последице на вас, јесу: губитак
апетита, проблеми са спавањем, претеран замор,
лошија концентрација, раздражљивост, осећај беспомоћности,
безразложна
брига, размишљање о самоубиству, одавање алкохолизму или наркоманији.
Уколико имате већину
ових симптома и нисте у
стању да се самостално изборите са стресом, обратите се за помоћ психологу
или психијатру.
који кочи производњу кортизола и адреналина, смирује нас,
доводи нас у бољу физичку кондицију и омогућава нам добар
сан.
Имајте у виду да групни, такмичарски спортови не делују
као антистрес терапија. Изаберите активности које имају медитативни карактер: јогу, таичи, трчање, пливање... Проводите време у природи и посветите се себи.

ЛАНИНА КУХИЊИЦА
Пише: Лана Белић

Пролећне ролнице
Састојци: 250 грама танких кора,
200 грама млевеног меса, две-три шаргарепе, везица младог лука, 1/4 мање
главице купуса, першуново лишће, дветри кашике соја соса, со и бибер.
Припрема: припремити прво надев
за ролнице. Млади лук исећи на коцкице, шаргарепу на танке штапиће, а купус на резанце. На мало уља пропржити прво лук док не постане стакласт, па
додати шаргарепу и купус и све заједно
кратко пржити. Додати затим млевено месо, зачинити по укусу и
динстати петнаестак минута.
Коре исећи на четири дела, тако да добијемо листове теста отприлике 14 x 14 цм. На сваки квадратић ставити по кашичицу надева,
преклопити леву и десну половину ка средини, као кад завијамо сарме, и завити ролницу. Један крај претходно намазати умућеним јајетом да би се боље залепило и да се не отвори приликом пржења.
Ролнице кратко пржити у дубоком уљу док лепо не порумене са
обе стране. То све иде прилично брзо, па треба пазити да не изгоре превише. Извадити их на кухињски папир да се упије вишак уља.
Послужити их топле на листовима зелене салате.
Напомена: у посебној мањој чинији можете сервирати соја сос,
па зачинити ролнице по укусу. Ролнице можете припремати и само
с надевом од поврћа, а можете ставити и печурке или неко друго поврће по жељи.
Овај, као и многе друге сјајне рецепте можете пронаћи на блогу
„La cuisine creative”, који се налази на адреси kuhinjica-mignone.blog spot.rs.
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ПАНЧЕВЦИ КОЈИ ВОЛЕ ДА ИГРАЈУ

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

ЖИВОТ У РИТМУ МУЗИКЕ ЗА ПЛЕС

„Поново заједно”
Марка Левија

Музика живот чини лепшим.
Диже расположење када смо
тужни, несрећни, разочарани
и чини нас радосним појачавајући позитивне емоције које
носимо са собом!

– Код хип-хопа је специфичан ритам. Даје могућност да
се направи више покрета за
време једног ударца. Динамичан је, али постоји и нешто

Околности су биле другачије
пре двадесет година, јер тада
савремена игра није у Србији
била заступљена у оној мери у
којој је то данас. Али иако су

Емотивна пируета
Александра Мрдић је почела
да се бави балетом у четвртој
години – да би исправила криве ноге, али већ тада је знала
да ће јој игра постати највећа
љубав, одмах иза породице.
– Сада мање времена вежбам
него претходних петнаест година, али сам ментално у балету сваког минута. Он је веома захтеван, улепшава живот,
али га исто тако и спутава. За
звање балерине потребно је много емотивне жртве, без обзира
на то колико уживамо у свом
послу – прича Александра.
Она је за свој рад добила
бројна признања на такмичењима, фестивалима и другим
наступима.

Тијана Малек
што се зове замрзавање покрета. Из хип-хопа је настао и
стрит денс шоу, који је попут
мини-представе. Мени је то
нај ин те ре сант ни је, јер да је

сада помаци евидентни, то је
мало у односу на Европу и свет
– прича она.
За свој рад је добијала бројна признања, али она сматра
да је њена највећа сатисфакција то што ради оно што воли
и када има шта да каже.
– Награда је свако јутро у којем се пробудиш и осетиш да је
потреба да се бавиш уметничким изразом кроз плес и покрет и даље неокаљана било којим спољним утицајима. Љубав
и посвећеност су добитна комбинација за уметност, која онда нађе свој пут кроз различите
форме: покрет, ноте, платно,
папир… – закључује Тијана.

Тајна келтске душе

Александра Мрдић
– Увек су ми највише значиле похвале мојих ментора –
тренера и балетских педагога
с којима сам радила. Такође,
подршку и разумевање за успоне и падове добијала сам од
породице, која је увек била пуна љубави – каже.
Као члан балетског ансамбла наступила је у представи
Љубише Ристића „Тајна Црне
руке”, а већ две године је члан
позоришта КПГТ, где је играла у „Ричарду Трећем”, у Хандкеовом „Псовању публике”, затим „Ослобођењу Београда у
пет слика”, а сада ради на представи „Љубавна прича” Пурише Ђорђевића.

могућност играчу да се искаже. У овом стилу смо били државни прваци 2010. године –
прича нам Ивана и додаје да
се, док плеше хип-хоп, осећа
снажном, јер он активира баш
сваки мишић у телу и та снага
се на играчима види.
Ивана већ десет година ради с децом и каже да би, и када би поново бирала свој животни пут, опет изабрала исто,
јер је игра оно што је у потпуности испуњава.

Рођен у Панчеву у плесачкој
породици, Марко Мићић је с
пет година почео да се бави
српским фолклорним играма.
А кад је 1999. први пут на теле ви зи ји ви део „Riverdance

његовог међународног успеха
чини чланство у „Riverdance”
тру пи и уче шће у оба ра њу
светског рекорда у најдужој
ли ни ји ир ских пле са ча у
Даблину.
Победник је многих европских првенстава и носилац највиших звања мајстора ирског
плеса, између осталог мастердипломе Универзитета у Лимерику (Р. Ирска). Упркос овој
завидној каријери Марко и даље наступа у фолклорној групи из Баваништа.
– Плес, игра, покрет... То је
за мене ноћ и дан, пиће и храна, љубав и туга – каже сажето
Марко, који дневно вежба од
два до десет сати, уочи великих наступа.

Чувари традиције
С поласком у први разред Лела Стојнов ушла је и у фолклорашке опанке. Поред њене школе „Јован Јовановић Змај” био
је некада чувени Дом пионира, с разним секцијама за децу
и младе. Једну од њих држао
је и КУД „Абрашевић” и Лела
је ту нашла спој традиционалног и родољубивог духа, у којем је васпитавана, и љубави
према игри.
– Ја данас често имам обичај да кажем младима с којима сам свакодневно у просторијама „Абрашевића”, да су
они не само уметници, играчи него и чувари своје земље.
Јер они на најлепши могући
начин чувају културу, традицију и обичаје нашег народа,
наш идентитет – каже Лела за
„Панчевац”.
Она је данас на челу панчевачког КУД-а „Абрашевић”
и ову дужност врши волонтерски.

Обликовање живота кроз
покрет

Тијана Малек је након завршене Гимназије „Урош Предић” у Панчеву и Више медиДечје разиграно
цинске школе у Земуну настаЗа Ивану Павлицу родитељи ка- вила студије кореографије на
жу да је прво проиграла, па тек Институту за уметничку игру
онда проходала. Одрасла је у у Београду. Оснивач је и замузичкој породици и већ у ше- ступник ДДТ – креативног ценстој години је закорачила на пле- тра за покрет, панчевачке орсни подијум. Као балерина је ганизације која се скоро петплесала уз класичну музику, али наест година бави алтернативје ритам код ње увек био доми- ним плесним позориштем. Са
нантан, па је на предлог њене усхићењем говори о плесу и
мајке у Балетској школи уведен от кри ва њу чу де сних пу те ва
одсек за модеран балет. Плес је уметничке игре.
био њен хоби, али се за време
– Пр ва свест о по сто ја њу
студија чешког језика на Фило- мени је донела и љубав према
лошком факултету сусрела с хип- покрету и игри. Увек сам во-хоп аеробиком и одлучила да лела уметност: музику, слијој то постане професија.
карство, књиге, позориште...
За мене је све то било нераздвојиво. Не
могу рећи да за мене
плес представља живот, јер је живот сам
по себи потпун и чине га многи фактори,
али управо ми та разноликост живота помаже да се остварим
у професији кореографа, којом се тренутно ба вим – при ча
Тијана.
Одабрала је покрет
за свој уметнички израз јер је интригантан,
изазован и довољан да
опчини публику.
– Вре ме ко је сам
провела као играч незнатно је наспрам рада и школовања које
сам про шла да бих
Ивана Павлица поста ла ко ре о граф.

Лела Стојнов
Show”, заљубио се у ирски плес
и то је постала његова највећа
страст. Пошто учитеља ирског
плеса у Србији тада није било,
кораке је учио сам, уз видео-снимке.

Марко
Пре седамнаест година основао је прву трупу ирског плеса у Србији, „Келтик ритам”,
чи ји је ко ре о граф и да нас.
Члан професионалне трупе ирског плеса „Ceol Chiarrai Productions Ltd.” из Ирске постао
је 2010. године. С њима је наступао широм света, а круну

– Сматрала сам да ми је дужност да Друштву помогнем
да опстане, јер ми је пружило
најлепше дане младости, какве бих пожелела сваком младом човеку данас – објашњава,
додајући још и да је
исти на оно што за
фолклораше говоре:
да имају вечито млад
дух који се одражава
и на њихов изглед.
– Фолклораши зау век оста ју мла ди.
Тврдим да игра и музика избацују негативну енергију из човека
и да по сле сат-два
игре уз музику човек
бу де пре по ро ђен –
говори убеђено.
Она износи и детаљ који је мање познат изван играчких
кругова: фолклор може да буде и веома
напоран, јер играч на
се би мо же има ти
опрему и ношњу тешку и до петнаест киМићић лограма док изводи
окрете, чучњеве и скокове у кореографији, која траје и по петнаест минута.
– Рађена су испитивања на
ту тему и верујте ми многи
спортисти не могу да изведу
оно што мо же је дан фол клораш – каже Лела Стојнов
с поносом.
Мирјана Марић

Четири године након првог сусрета
незаборавни јунаци романа „А ако
је то ипак истина”
Артур и Лорен поново су заједно, и
то сасвим случајно. Артур се вратио из Париза у
Сан Франциско:
свом пријатељу,
послу и вољеном
граду. Једино му
недостаје Лорен –
жена због које је
све жртвовао да би је спасао,

а затим поново
изгубио. Помирио се с тим да
је више никад
неће видети.
Али судбина се
опет умешала и
сада Лорен треба да спасе Артура… ако успе
да га пронађе на
време. Кад им
живот пружи
другу прилику,
хоће ли они
ризиковати и
зграбити је?

Два читаоца који до среде, 17. априла, у 12 сати, СМС-ом на
број 1201 пошаљу најдуховитији одговор на питање: „Да ли
чезнете за неким поновним сусретом?”, наградићемо по једним примерком књиге „Поново заједно” Марка Левија. Најзанимљивије одговоре ћемо објавити у наредном броју „Панчевца”, а награде се могу преузети у књижари „Делфи”.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Лагуна (размак) текст поруке и пошаљите на 1201. Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у ВИП мрежи, 39,60 динара у Теленор мрежи и 38,64
динара у мт:с мрежи.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

„Паметна жена, богата
жена” Дејвида Баха
Зарађујете, али
новца опет нема? Што више
има те, ви ше
трошите и мање вам остаје?
Дошло је време за промене!
Бестселер „Памет на же на,
бо га та же на”
помогао је жена ма ши ром
света да узму
ствари у своје
руке и науче да
управљају новцем. Аутор Дејвид Бах, признати финансијски саветник, показао је женама различитих година и
профила како да се обогате,
какав год био њихов приход.
Бахово упутство у осам корака даће вам све неопходне алате помоћу којих ћете
трошити паметно, успоставити финансијску стабилност

и ускла ди ти
тро шко ве са
сопственим живот ним вред ностима.
„Ако сам
ишта научио о
женама и новцу
за ових двадесет
година, то је следеће: једном када жена научи
како да преузме
одговорност над
својим финансијама, ништа је
више не може зауставити.”
Никада нисам заборавио
тренутак када сам питао мајку: „Шта заиста покреће свет
– новац или љубав?” Имао
сам тада око пет година. Погледала ме је право у очи и
рекла: „Дејвиде, љубав је оно
што чини живот посебним...
али без новца си у великој
невољи!”

Два читаоца који до среде, 17. априла, у 12 сати, СМС-ом на
број 1201 пошаљу најдуховитији одговор на питање: „Када су
жене најпаметније?”, наградићемо по једним примерком
књиге „Паметна жена, богата жена” Дејвида Баха. Најзанимљивије одговоре ћемо објавити у наредном броју „Панчевца”, а награде се могу преузети у књижари „Вулкан”.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Алнари (размак) текст поруке и пошаљите на 1201. Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у ВИП мрежи, 39,60 динара у Теленор мрежи и 38,64 динара у мт:с мрежи.

НАГРАДЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА

Жирафа пала
с трећег спрата
У прошлом броју нашег листа питали смо вас која ноћ
је за вас била најчаробнија.
„Панчевац” и издавачка кућа
„Вулкан издаваштво” припремили су по један примерак
књиге „У чаробној ноћи” Елоизе Џејмс за два наша читаоца или читатељке који су најкреативније одговорили на то
питање.
Награђени су читаоци који
су послали следеће СМС-ове:
„То је прва преспавана ноћ
после порођаја.” 064/1792...
„Своју најчаробнију ноћ још
чекам. Сваке вечери помислим да је ова ноћ та ноћ,
али јутро доноси отрежњење.
П. С. С каквим међедом живот проведох!” 064/2488...
Награде се могу преузети у
књижари „Вулкан” у „Авив
парку”.
Издавачка кућа „Лагуна”
наградиће два аутора најкреативнијих одговора на питање ко ли ко им тре ба да

устану када падну. Они ће
освојити по један примерак
књиге „Паднем седам пута,
а уста нем осам” На о ки ја
Хигашиде.
То издање моћи ће да у
књижари „Исидора Секулић”
у „Авив парку”, од наредног
уторка, преузму аутори следећих одговора:
„Када паднем, ја не устајем, већ косим хицем улево
скачем и полећем.” 064/0541...
„Скоро сам гадно пала, а
нисам више мала, висока сам
као врата и као да је пала жирафа с трећег спрата. Устала
сам брзо и без блама, да децу
не бру ка њи хо ва ма ма.”
064/8884...
С добитницима ћемо контактирати наредних дана, како бисмо њихове податке проследили спонзорима. Нова наградна питања потражите на
страницама овог броја „Панчевца”.
Д. К.
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ШТА ЈЕ СВЕ БИЛА ЗГРАДА „ТРУБАЧА”

НАШ ГОСТ: ИВАНА СПАСОВИЋ, ИСТОРИЧАРКА

Хотел, позориште,
редакција „Панчевца”...

ИСТОРИЈА СЕ НЕ ПОНАВЉА

Зграда „Трубача”, која се налази у центру града, има дугу и више него занимљиву
историју. Подигао ју је трговац житом Лазар Драгичевић, тридесетих година 19.
века. Он је у наш град дошао из Босне, а захваљујући
предузимљивости и способности постао је један од најбо га ти јих и нај у глед ни јих
Панчеваца.
„Трубач” је био велелепна
кућа, али и много више од
тога, јер је имао и позоришну салу, велику дворану за
плес која је сва била у кристалним огледалима, казино,
кафану с преноћиштем.
У згради „Трубача” одржаване су прве позоришне представе у Војводини, игранке,
као и културни и друштвени
догађаји. Због је годинама
она важила за једно од најпопуларнијих и најомиљенијих састајалишта младих Панчеваца. Нажалост, комунистичке власти су одузеле „Трубач” 1959. године и национализовале га. После тога на

том ме сту су се го ди на ма
налазиле самопослуге „Тргопродукта” и „Агрожива”, а касније, све донедавно, продавни це за про да ју спорт ске
опреме и гардеробе једне приватне фирме.
Фасада „Трубача” годинама је била запуштена и прљава све док једна од претходних градских власти није одлучила да се реконструишу све фасаде с леве стране Улице војводе Радомира
Путника, па до зграде Суда.
За реновирање уличног дела „Тру ба ча” та да је по трошено осам и по милиона
динара.
За ни мљи во је да згра да
„Трубача” заузима чак две
панчевачке улице: Сокаче и
Улицу војводе Радомира Путника, а да је њена површина,
заједно са спољним зидовима,
око 1.000 квадратних метара. Због тога је, како је некада писао „Панчевац”, реновирање „Трубача” и суседне
Закове куће плаћено скупље
не го по нов но сре ђи ва ње
неких ста рих гра ђе ви на у

Кнез Ми ха и ло вој ули ци у
Београду.
У овој згради се 1869. налазило седиште редакције тек
основаног „Панчевца”, а доцније, између осталих, „Трубач” је угостио и Михајла
Пупина.
Наш научник, наиме, боравио је у Паризу 1919. године у време мировне конференције на којој су исцртаване границе Европе после Првог светског рата. Том
приликом заложио се код
америчког председника Вудра Вилсона да новоствореној Краљевини Срба, Хрвата
и Словенаца припадне део
Баната, иако су Румуни тражили целу ову покрајину за
себе.
Кад је већ био у Европи,
Пупин се из главног града
Француске упутио у свој родни крај. Заједно са америчким
војним аташеом у Београду
Хамилтоном Фишом Армстронгом, упутио се у Панчево. Срећни због повољног исхода Париске мировне кон-

ференције и што су се нашли
у границама Краљевине СХС,
панчевачки градски оци одлучили су да ову прилики искористе да одају почаст Пупину и америчком председнику Вилсону.
Један хроничар овако је
описао свечаност: „Пристаниште у Панчеву било је испуњено људима, од којих су
неки били грађани у свечаном црном, а остатак сељанке у јарко обојеним блузама, уобичајеним обимним
сукњама и везеним марамама и сељаци у дугим овчијим капутима и високим овчијим капама. Сви су носили мале српске заставе, уз
одређен број ручно израђених америчких застава, којима су махали тако френетично да се није одмах приметило да неке од њих имају окомите пруге и различит
број звездица”.
По подне тог дана била је
приређена централна манифестација – свечана академија у „Трубачу”.
М. Г.

Ивана Спасовић
Доц. др Ивана Б. Спасовић завршила је студије историје на
Филозофском факултету у Београду, на којем је магистрирала и докторирала. Запослена је у Архиву САНУ и на Факултету за културу и медије,
али је значајан део каријере
провела у Историјском архиву
у Панчеву. Написала је монографије: „Банатска војна граница и њено укидање 1872”,
„Злата вредне – Образовање
женске деце 1874–1918”, „Споменица Економске школе ’Нада Димић’ у Земуну 1883–1998”,
„Страдања у Панчеву и Јабуци
за време Другог светског рата”, „Кнегиње и краљице династија Обреновић и Карађорђевић”, „Друштва свога доба” (са
академиком Василијем Крестићем), „Исидора Секулић” и
„Мемоари др Миховила Томандла 1894–1963”, која је тренутно у штампи Матице српске.
ПАНЧЕВАЦ: Шта вас је довело у Панчево?
ИВАНА СПАСОВИЋ: Мој долазак у град био је повезан са
истраживањем, најпре за магистарску тезу. Сећам се када сам
тог дана у Историјском архиву
у Панчеву упознала директора
Милана Јакшића и све колеге,
осетила сам од првог тренутка
да ту припадам. Прихватили су
ме срдачно и осетили озбиљност разлога због којег сам дошла. Цео фонд Магистрата и
Немачке регименте чекао је да
га неко истражује.
l Шта сте све открили у свом
истраживању?
– Отворила се цела једна раскошна прича о личностима које су у то време живеле у Панчеву и које нису непосредно
везане за укидање Банатске војне границе, што је била тема
мог рада. Прича о Банатској
граници је комплексна, она је
ујед но део и на ци о нал не и
европске историје. После одбране магистарског рада дочекала сам и тренутак да ми панчевачки Архив објави прву књигу 2004. године. Када је дошао
на ред докторат, наставила сам
да се бавим истим простором
и временом од краја 19. до почетка 20. века, а тема је била
образовање женске деце. Године 2009. добила сам позив да
радим у Архиву, где сам остала до 2015.
l Какво је Панчево било у
ранијем периоду?
– Моји пријатељи се шале да
превелики значај дајем Панчеву, али ја мислим да то није
претеривање. Овај град стварно има нешто необично. Велики

број личности које су пореклом
одавде задужио је ову земљу, а
могу слободно да кажем и свет.
Панчево доживљавам преко људи које сам проучавала. На пример, тренутно се бавим Миховилом Томандлом, који је био
историчар Панчева. Негде осећам дуг према њему и помало
се осећам као његов настављач.
Архив у Панчеву је објавио све
што је он написао и то је већ
био подвиг, а онда je преостало
још да осване његова биографија. Врло је необично и дирљиво да човек који је дошао са
стране буде тај који је оживео
историју Панчева од најранијих времена. Цео се посветио
историји, али је био тако скроман да је остао недовољно познат. То је неправда коју гледамо да исправимо. Не може говорити о историји Панчева а
да се не помене он...
l Како вам се допада данашње Панчево?
– Много волим овај град. Прво ми се свиђа његов географски положај, на ушћу Тамиша
у Дунав. Кеј крај Тамиша дочекује путнике на уласку у град.
Мене увек обрадује... А тек панорама града: с једне стране
Преображенска, с друге Успенска црква! Мислим и да је Народна башта драгуљ Панчева.
О њој је писано кад је била подигнута почетком 19. века и
њене слике приказиване су на

О ЈОВАНУ
ПАВЛОВИЋУ
l Да ли имате неки знача-

јан податак у вези с Јованом Павловићем?
– После укидања Банатске војне границе Јован
Павловић је преместио
„Панчевац” у Земун. Када
су га питали зашто, он је
објаснио да, како год то
звучало необично, војна
граница је омогућавала
слободу штампе, а да нови
систем који настаје њеним
укидањем то не дозвољава. Рекао је: „Свет се томе
чудио, али факат је тако
стајао са неумољивом својом истином да се у Панчеву у време војне границе
писало као да се налази у
Швајцарској или Северној
Америци”.
Слобода штампе је увек
била нешто што је мерило
једног друштва.

изложбама. Обележила је животе људи у 19. и 20. веку. Народна башта је стециште збивања, тамо живот пулсира. Зеленило у центру града демантује представу о Панчеву коју
имају они који га не познају.
Ја имам потребу да ширим лепе утиске о овом граду и то заиста често и од срца радим.
l Посматрано из данашњег
угла, које институције и установе су највећа вредност овог
града?
– То је свакако Гимназија.
Школе увек видим као најважније, а панчевачке школе су

Ако нас је нечему
научио 19. век, то је
да су промене здраве,
али да се увек
дешавају у новим
околностима.
биле испред свог времена. Поред Гимназије, ту је била и Виша девојачка школа, која се налазила код Успенске цркве. И
данас на њој стоји табла да је
тамо радила Исидора Секулић.
Школа је основана двадесет година пре њеног доласка и била
је једна од првих таквих установа у Хабзбуршкој монархији
и Европи уопште. С тим што
треба нагласити да је једанаест
година раније кнез Михаило у
Београду основао једну такву
сличну установу. Мислим да је
за тај напредак школства од почетка 19. века било заслужно то
што је становништво било мешовито. Можда су Немци предњачили у том таласу просветитељства који је почео од 18. и
трајао и у 19. веку, али је евидентно да су сви други то преузимали од њих. Угледали су се
једни на друге и то је учинило
да буја елита, која је дала у сваком смислу велике људе. Ту су
била и браћа Јовановић, који су
објавили преко хиљаду књига
од 1872. до Првог светског рата, затим Јован Јовановић Змај,
који је уређивао „Жижу”, Ђорђе
Вајферт... Истражујући историју САНУ за књигу „Друштва свога доба”, нашла сам да је пројектант прве српске железнице
Београд–Ниш, Антоније Анта
Алексић, такође био Панчевац.
Мислим да су школе заслужне
за то. Урош Предић и Михајло
Пупин су, на пример, у исто време били ђаци Гимназије... Затим Панчевачко српско црквено

певачко друштво, основано 1838.
године; колико је само личности с њим повезано!
l Може се рећи да је Историјски архив у Панчеву имао
баш велики утицај на ваш рад
и каријеру?
– Биле су то стварно плодне
године. Оне нису само мени
миле, већ су то заиста квалитетно искоришћени дани. Захвална сам на прилици да радим с тако дивним људима.
Сваки пут када дођем у Панчево, ја свратим код њих. И даље
се дружимо и сарађујемо.
l Када сте ви препознали
свој таленат за историју?
– Одлучила сам да је студирам у трећем разреду гимназије, Драго ми је што ми је
историја донела и познанства
с људима којима сам се раније
само дивила. Поред тога, волела сам историју, науку и могућност да пишем. Послушала
сам срце, тако је најбоље.
l Колико је труда потребно
за истраживачки посао и касније писање књиге о историји?
– Сада сам већ у периоду у
ком бирам теме, па ми је задовољство настанак сваког дела
књиге коју пишем. Свака фаза
има своју драж, али је исто тако и напорна на свој начин. Мислим да је за сваки посао важан
таленат. Писање историје захтева ту способност да се разлучи битно од небитног и да се
примени једноставан језик. Има
дивних примера у историографији, а мени је посебно драг
стил мог ментора, академика
Василија Крестића. Привилегија је бити његова студенткиња. Само истраживање је увек
велика неизвесност. Свака реч
може да буде драгоцена, посебно за теме које нису до сада биле обрађене. Моје су углавном
такве. То може да буде теже него што делује на први поглед.
Не могу да опишем каква је радост када пронађем писмо или
неки други документ који до
сада нико није угледао, а камоли оживео. Крајњи циљ архивске грађе је да постане књига.
l Чему историја може да нас
научи?
– Нема понављања историје.
Једино што закључујем, јесте да
је потреба за променама као када талас крене па се свакако
обије о стену. Она је незаустављива. То треба да схватимо и
препознамо дужност друштва и
државе. Ако нас је нечему научио 19. век, то је да су промене
здраве, али да се увек дешавају
у новим околностима. Тако да
се историја не понавља.
Мирјана Марић
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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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СВЕ ВЕЋА ЗАИНТЕРЕСОВАНОСТ ЗА ЗДРАВУ ХРАНУ

У МОДИ ЈЕ ОРГАНСКО
Шанса за мала
газдинства

не сме да буде брза зарада или
подстицај државе, који је, узгред, јако мали; мора и много
да се учи, као и да се самостално ради маркетинг. Битне
су и локација, близина тржишта, опрема... Добра идеја је и
рурални туризам у виду салаша, тачније „органских имања”,
која подразумевају понуду хране, рекреације, смештаја, што
може да звучи примамљиво и
бициклистима из Европе на
овда шњој ру ти – са ве ту је
Филиповић.

Неопходно стрпљење,
али зарада вишеструка
Према многим показатељима,
највећи приход данас у свету
доносе туризам, информатика
и органска пољопривреда.
И у нашој земљи постоји велика потреба за овом врстом
производње, али она још увек
представља непознаницу, било
да је реч о њеним предностима и манама, било о дозвољеним методама у технологији
рада, функционисању система
контроле и цертификације...
Има и заблуда, па тако, рецимо, многи мисле да је малтене
све „непрскано” органско.

Мотика, не пестициди
Том материјом се већ годинама бави Национална асоцијација за органску производњу –
„Serbia Organica”. У њен рад су
укључени и наши суграђани др
Владимир Филиповић из Института за проучавање лековитог биља „Др Јосиф Панчић”,
потпредседник и члан Управног одбора те организације, у
којем седи и његов колега др
Владан Угреновић из Института „Тамиш”. Он истиче да је

У Панчеву само један

Поље органског лековитог биља
изоловано цветним појасом
процента укупно обрадивих површина. С друге стране, остварени извоз у 2017. години од
24 милиона евра звучи оптимистично, као и константан
раст броја произвођача органске хране и потребе за њом.
Добро је и то што је у Србији
ово једина законски контролисана и цертификована производња хране. Међутим, проблеми се крију у недовољној
информисаности, погрешном
тумачењу закона и недостатку
стручног знања. Ипак, главни
проблем је у главама овдашњих
људи, пре свега конвенционал-

БЕ О ГРА ЂА НИ НАЈ БО ЉИ КУП ЦИ
Предност Панчева је близина главног града, чији су грађани заинтересовани за много тога органског: од поврћа
до зачинског биља.
– Продаја се углавном обавља на пијаци у Блоку 44, у специјализованим радњама или путем неке врсте кетеринга, то
јест доставом пакета у којем се нађу брашно, уље, цвекла и
све оно што је у сезони актуелно. Дакле, нема органског парадајза у јануару. С друге стране, производи су неупоредиво скупљи од конвенционалних, па и троструко, иако
уложени рад није толико већи. Рецимо, веза младог лука је
100 динара, јаје – 30, пасуљ и до 800 – каже Угреновић.
најважније то што је органска
производња прикладна за мала газдинства карактеристична за Србију, као и то да се пољопривреда код нас углавном
обавља на традиционалан начин, што чини солидну основу
за прелазак на поменути облик производње.
– Све је то ипак у повоју, чему у прилог говори податак да
у Србији овакав вид привређивања није обухватио ни пола

них произвођача, иако и они
полако схватају да с мање од
50 хектара на тај начин не могу да преживе. Но органски
произвођач мора да буде све –
од технолога до менаџера продаје. Неопходно је и стрпљење
за савладавање комплексне технологије рада без коришћења
пестицида, као и улагање више физичког рада, у шта спада и употреба мотике, у подстицању природних процеса.

МИСИЈА КУД-а „ГЛЕНФОР АМБАСАДОР”

Мали Доловци уче трубу

Речју, потребан је предузетнички дух, али сатисфакција је у
вишеструко већој заради – подвлачи Угреновић.

Органски салаши
Према Филиповићевим речима, површине под органском
пољопривредом у свету износе
око шездесет милиона хектара, а годишњи раст је од 17 до
20 одсто, док би у нашој земљи чак осамдесет одсто пољопривредног земљишта могло да буде органски цертификовано.
– Националним акционим
планом за развој органске пољопривреде предвиђено је да
се од садашњих 13.500 у наредних неколико година дође
до 50.000 хектара под органским производима. Моментално је у Србији највише парцела под различитим врстама
жита и индустријског биља, па
воћа, поврћа и лековитог и зачинског биља. Велики број странаца се интересује како за наше
сировине, тако и за финалне и
полуфиналне производе, пре
свега смрзнуто бобичасто и јагодичасто воће. Роба се углавном пласира у Немачку, Холандију и Француску, а стиже
и до САД, Канаде и Јапана. Из
досадашњег искуства приметили смо и то да се на органску производњу већином одлучују људи из урбаних средина,
који из града одлазе на село.
Чак су и неки IT стручњаци то
урадили, првенствено зато што
имају искуства с пласирањем
производа. Једноставно, мотив

НАРЕДНИХ ДАНА ПРВИ
„СТАРЧЕВАЧКИ ДАНИ КЊИГЕ”

Све у знаку Киша
Учествују Басара,
Баздуљ, Журић,
Чотрић...

Културно-уметничко друштво
„Гленфор амбасадор” из Долова започело је племениту мисију. Наиме, уметнички руководилац те организације Сава
Бањаш тренутно ради са двадесетак деце ромске националности узраста од шест до дванаест година. Он у просторијама Месне заједнице већ извесно време талентоване малишане уводи у тајне свирања
трубе и других дувачких инструмената, припремајући их
на тај начин за подмладак фанфаре, што је румунски назив
за лимени оркестар.
КУД „Гленфор амбасадор”
основан је 2018. године с циљем да чува и негује румунску,

српску и ромску музику, традицију и културу. Сава Бањаш,
као дугогодишњи културни делатник и солиста на труби, улаже велики напор да пренесе
знање на децу из ромског краја, тако их „склони са улице”,
а крајња намера му је да формира дечји, а потом и омладински оркестар.
Велику подршку пружа му
Иван Думитру из Данске, председник друштва, пореклом из
Долова, некада и сам члан оркестра доловачке фанфаре. Он
је, у жељи да подстакне млађе
нараштаје на усавршавање кроз
музичко образовање, донирао
нове лимене инструменте поменутој организацији.

У јужнобанатском региону постоје произвођачи органског
кукуруза, меда, поврћа...
– Када је о Панчеву реч, оно
има предиспозиције за производњу алтернативних биљних
врста у ратарству, као и прерађевина – уља од лана и сунцокрета, брашна, пахуљица, тестенине, а ту су и лековито биље и пчеларење надомак Делиблатске пешчаре, као и узгој
перади и јаја. Примера ради, у
Црепаји успешно ради газдинство Атанацковића, који на имању од 15 хектара имају заокружену производњу од ратарства
и повртарства до сточарства и
све очас распродају у Београду
– наводи Филиповић.
Једино панчевачко предузеће које је досад спознало благодети органске производње је
„Галус”. Оно у свом саставу има
радну јединицу „Soya Food”,
чија је основна делатност производња и прерада соје и прехрам бе них ве ге та ри јан ских
производа. Од 2011. године се
на око четрдесет хектара, уз
помоћ наших саговорника, ово
предузеће преоријентисало на
органску производњу, а његов
власник Илија Станчу, поред
осталог, истиче да би добро дошло формирање неког удружења које би се бавило извозом такве робе.
Заинтересовани за ову врсту
производње треба да потраже
поменуте стручњаке у њиховим институтима, који су драгоценим саветима већ помогли многима у Србији (најмање у Панчеву, како кажу), уз
напомену да ће за сваког понаособ бесплатно направити
план у складу с њиховим имањима и другим личним потенцијалима.

Сасвим нова манифестација
која слави књигу биће одржана наредних дана у Старчеву,
прва у том квалитативном и
квантитативном обиму у неком
панчевачком селу. Организатор је тамошњи Дом културе,
који ће тај догађај обележити
сећањем на великана српске и
југословенске књижевности –
Данила Киша.
У том духу у четвртак, 11.
априла, тачно у подне, и почињу први „Старчевачки дани
књиге”, када ће библиотека Дома културе симболично понети Кишово име. То важи и за
оближњи плато, на којем ће,
том приликом, бити уприличен базар књига. Недуго затим,
од 14 сати, у галерији „Боем”
је песнички караван, такође
посвећен главном јунаку овог
фестивала, а на истом месту,
од 19 сати, Панчевац Вуле Журић представиће нову књигу
„Помор и страх”.
Сутрадан, у петак, од 12 сати, у малој сали Дома културе,

на програму су дечји афоризми Александра Чотрића из Београда и Зорана Т. Поповића
из Панчева. Већ од 17 сати у
Креативном културном клубу
(ККК) биће емитован документарни филм о Данилу Кишу, а
њему у част, на истом месту,
од 19 сати, биће приређено вече под називом „Тридесет година касније (1989–2019)”, када ће говорити врсни познаваоци лика и дела чувеног београдског књижевника: писац
Мухарем Баздуљ и Гојко Божовић, главни уредник и директор издавачке куће „Архипелаг”. Програм тог дана затвориће ди-џеј Old Fashion уз
музику насталу између шездесетих и осамдесетих година
прошлог века.
И напослетку, у суботу, 13.
априла, од 19 сати, у ККК-у,
шлаг на торти: Светислав Басара представиће ново дело –
„Атлас псеудомитологије”. Манифестација ће бити затворена у поменутом простору, песничком вечери, трибином и
наступом локалног панк-рок
састава „Креативни неред” и
његових гостију.

Месне актуелности
Банатски Брестовац: Три екипе из ЕПС-а оре зи ва ле су
грање које смета електроинсталацијама. Карате клуб „Кумите 013” учествовао је на
интернационалном турниру
„Шабачки победник”. Изложба радова с Међународног
салона уметничке фотографије на тему „Село” отворена
је у петак, 5. априла, у галерији у Ватрогасном дому. У
школи је одржана креативна
радионица као део пројекта
„Борба против дискриминације деце и младих из најрањивијих група у образовном
систему”.
Банатско Ново Село: Концерт фолклорних ансамбала
под називом „Сусрет пријатеља” биће одржан у суботу,
13. априла, од 19 сати, у Хали спортова, а поред група
Дома културе, наступиће и
гости из Бешке и Градишке
(Република Српска).
Долово: Акцију озелењавања
дела брега код школе у уторак, 9. априла, заједнички су
спровеле комисије за екологију и младе Месне заједнице,
Актив младих и ЈКП „Зеленило”. Аудиција за Дечји фестивал Румуна из Војводине одржана је у суботу, 6. априла, у
просторијама школе. Осам канделабара постављено је на тргу испред Дома културе.
Глогоњ: Скуп на тему „Пољопривреда и рурални развој:
одрживост и дигитална трансформација” биће одржан у
четвртак, 11. априла, у сали
„Гранд”, од 10 сати, у организацији Института за економику пољопривреде и локалног удружења повртара. ДВД
је одржао редовну годишњу
скупштину у недељу, 7. априла, у Дому културе.
Иваново: Месна заједница је
поставила две инфо-табле с
картама на улазу и у центру
села. Основна школа „Моша
Пијаде” у петак је организовала акције чишћења обале
Дунава, у склопу активности
пројекта „Зелене школе Војводине”, а сутрадан је била
домаћин општинског такмичења у знању бугарског језика.

Дванаести „Фото-сафари –
Иваново” биће уприличен у
недељу, 14. априла, а окупљање фотографа је између 8 и 9
сати у Дому културе.
Јабука: По налогу Месне заједнице ЈКП „Вод-ком” уређује
и поправља дечја игралишта.

Очекује се почетак радова на
атарском путу од Улице ЈНА
до излетишта Скела. Биоскопске пројекције у четвртак, 11.
априла, у Дому културе: дечји филм „Дамбо” биће приказан од 16 сати, а домаће
остварење „Балканске међе”
од 18 и 20.30.
Качарево: Месна заједница је,
у сарадњи са удружењима ловаца и пензионера, приредила акцију скупљања отпалог
и сломљеног грања са зелених површина. Дружење ученика петог и шестог разреда
биће приређено у петак, 12.
априла, у Дому омладине.
Омољица: Пројекат на тему
познавања лековитог биља реализован је у школи, када су
ученици, поред осталог, садили цвеће и украсили трг у
центру села. Та установа ће
наредне недеље, почев од уторка, 16. априла, приредити
„Дане Доситеја”, као и дан
школе.
Старчево: Делегација Одреда извиђача „Надел” учествовала је у суботу, 6. априла, у
Београду, на скупштини Савеза извиђача Србије, за чијег је члана управе изабрана
и Старчевка Јелена Кошарић.
Манифестација „Априлски дани књиге”, посвећена лику и
делу Данила Киша, почиње у
четвртак, 11. априла, у 12 сати, а трајаће до 13. априла,
када ће у Дому културе гостовати Светислав Басара, Мухарем Баздуљ, Вуле Журић...

СПОРТСКА АКЦИЈА ОШ „МОША ПИЈАДЕ”

Нови терен у Иванову

Промоција мини-рукомета
одржана је недавно у ивановачкој школи „Моша Пијаде”, када је отворен и нови
терен с тартан подлогом, чије је постављање финансирао
Покрајински секретаријат за
спорт и омладину. Том приликом је јавни час посвећен
по ме ну том спо р ту одр жао
Милан Петронијевић, асистент на предмету рукомет на
Факултету спорта и физичког васпитања, а сваку његову реч упијали су ученици од
другог до шестог разреда. Потом су деца уз инструкцију и
асистенцију поменутог професора успешно савладавала
прве рукометне кораке.
Ди рек тор ка ива но вач ке
школе Сања Симић Мијато-

вић навела је да овакве акције наилазе на велико задовољство наставника и ученика.
– Терен с квалитетном подлогом побољшаће квалитет наставе физичког васпитања и
смањиће опасност од повреда
код деце, а поред тога, и други Ивановчани моћи ће да га
користе за свакодневну рекреацију – навела је директорка.
Напослетку, Рукометни савез Србије поклонио је школи десет рукометних лопти и
маркер.

Страну припремио

Јордан
Филиповић

Петак, 12. април 2019.

ОГЛАСИ

ВОЗИЛА
ПОНУДА

ПОТРАЖЊА
КУПУЈЕМ аутомобиле у било
ком стању од 70 до 1.300 евра.
062/193-36-05.
(276030)
КУПУЈЕМ аутомобиле, стање
небитно, до 1.800 евра.
063/165-83-75. (276030)

МАШИНЕ
ПРОДАЈЕМ двобраздни плуг.
Очуван. 069/703-727. (275826)

ПРОДАЈЕМ тракторску фрезу и
шпедитер. 064/133-50-07.
(275973)

ГАРАЖЕ
ИЗДАЈЕМ гаражна места, Тамиш капија, 300 евра месечно.
060/152-87-70. (276038)

АПАРАТИ

ПУНТО 3, 1.2, 8в, 2008, петора
врата, сва опрема, регистрован. 064/587-50-24. (275934)
ГОЛФ 4, 1.4, 16 В, 2001, петора
врата, фул опрема, у првој боји, на име. 064/587-50-24.
(275934)
ПУНТО 1, 1,1, 1998, троје врата, у добром стању, регистрован. 064/587-50-24. (275934)
ФОРД фокус караван, 2002. годиште, регистрован до 22. новембра, урађен велики сервис.
013/672-590, 063/766-59-18.
(275940)
ОКТАВИЈА А 4, 1.9 ТДИ, 2008,
гаражиран, регистрован, повољно. 063/345-837. (275938)
ОПЕЛ корса 1.0, 2005, власник.
063/801-49-32. (275952)
ЈУГО корал ин 2008, прва боја,
регистрован, добро стање, 750
евра. 063/140-62-92. (275990)
BENELI VELVET 125, скутер,
2010, регистрован, одличан,
750 евра. 064/171-22-13.
(275999)
ФОРД ескорт, караван, 16 В,
1998, у возном стању, није регистрован. 064/651-16-19.
(272060)
ЗАСТАВА 750 фића, на продају. 063/892-08-25. (276027)
НА ПРОДАЈУ фолксваген голф
5, 2006, у одличном стању. Тел.
063/184-75-95. (276025)
ПРОДАЈЕМ форд фијесту, 1.8
Д, 2000. годиште. Тел.
064/276059.

КИНО-ФИЛМОВЕ 8 мм, 16 мм,
дијапозитиве и све врсте видеокасета квалитетно преснимавам на ДВД. 343-563, 063/288278. (275758)
СЕРВИС телевизора, дигиталних рисивера, монитора, даљинских,. „Плус”, Д. Туцовића
28. 353-463, 063/877-38-21.
(276053)

КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА
НОВИЈИ шпорет плин струја,
судо-машина, полуугаона угаона гарнитура, ципеларник, комода, сточићи, брачни душек,
шиваћа машина. Тел. 063/86182-66. (275987)
КОТАО за етажно грејање 18
кв, одличан, 150 евра, повољно. 064/813-00-21. (275770)
СОЛАРНИ систем инсталације
грејања, поправке, котлови, нови и половни, консалтинг.
064/123-63-65. (275770)
КОТАО са бојлером 40 кв, изврстан, словеначки „феротерм”, повољно. 064/123-63-65.
(275770)
ПРОДАЈЕМ кауч, замрзивач
фиокар, орман гардеробер, све
очувано. 377-288, 064/456-0585. (275773)
ПРОДАЈЕМ двосед лежај, вешмашина virpul, водени усисивач. 064/201-21-95. (275788)
ПРОДАЈА новог намештаја.
Столице од 1.600, столови од
4.500. 060/600-14-52. (275991)
КЛИК-КЛАК лежајеви од
12.900, избор мебла по жељи.
060/600-14-52 (275991)
ПРОДАЈЕМ две младе крмаче
за клање или приплод. Тел.
063/311-277. (275674)
ПРОДАЈЕМ машину за производњу натрон џакова. Тел.
064/424-95-10. (275376)

ПРОДАЈЕМ преостало огревно
дрво: багрем, букву, храст. Уношење и цепање. 061/626-15-00.
(275400)
ПРОДАЈЕМ индустријске шиваће машине. Ибердек и ендлерица. 062/511-310. (275741)
ПРОДАЈЕМ судоперу 0,90 цм,
ростфрај – очувана. 061/11098-10. (275749)
ПРОДАЈЕМ прскалицу 450 л,
рау пумпа, елеватор са мотором – 9 м. 069/617-059.
(275761)
БЕТОНСКЕ чесме и роштиљи у
фасадним бојама. Стрелиште.
064/970-13-00. (275801)
ПРОДАЈЕМ универзалну и PFAUTER глодалицу, копир струг,
увоз Немачка. 060/010-22-73.
(275942)
ПРОДАЈЕМ половна дрвена
врата, врата, ПВЦ прозоре, греде, пећ за централно грејање,
ормане. 060/035-47-40.
(275832)

ЈАБУКЕ за ракију продајем.
Тел. 063/898-53-08. (275841)
БИЦИКЛ мушки монтибајк,
6.000; велика вага 10.000.
064/866-25-83. (275845)
ПРОДАЈЕМ бицикле из иностранства и косачице за траву.
063/436-918. (275765)
ПРОДАЈЕМ ђубре од измета
живине и препелица. Тел.
060/010-22-73. (275942)
ПРОДАЈЕМ трактор фергусон
539, 1984. године, круњач са
машином, куклтиватор хонда,
тањирача са 20 тањира, прскалица 440 л, једнобраздни плуг,
кавез за пилиће, кавез на носиље, пумпа за прскање воћа, циклон за растурање вештачког
ђубрива 250 кг, сечка за кукурузовину, млевење јабука, дуња
и воћњак. 063/7’06-16-38.
(275666)
ПРОДАЈЕМ тракторску фрезу и
шпедитер. 064/133-50-07.
(275973)
ПРОДАЈЕМ судоперу 3.000,
нова, остале кух. Елементе.
371-568, 063/773-45-97.
(275954)

Стовариште „Близанци”

нуди све врсте
угља и дрва.
Испорука одмах.

063/101-11-47,
064/158-44-10, 013/416-005

ПРОДАЈЕМ шиваће машине,
повољно и поправљам.
063/828-16-52. (275847)
ПРОДАЈЕМ гробницу на Католичком гробљу. 355-970. (275857)
ПРОДАЈЕМ стару циглу и реп.
064/049-62-72. (275872)
ПРОДАЈЕМ два кревета са душеком и лио јоргане. 064/61244-21. (275980)
ПРОДАЈЕМ детелину. 013/26244-31. (275994)
ЦРНА земља на продају. Цена
и превоз договор. 063/896-5175. (276015)
ПРОДАЈЕМ веш-машину, фрижидер, замрзивач, може ваше
неисправно, уз доплату.
064/129-73-60. (276062)

КУПУЈЕМ старо гвожђе, фрижидере, замрзиваче, веш-машине, телевизоре, долазак на
адресу. 064/158-44-10,
063/101-11-47. (275848)
КУПУЈЕМ веш-машине, замрзиваче, фрижидере, акумулаторе,
каблове и остали метални отпад. 060/521-93-40. (275970)
КУПУЈЕМО гвожђе, бакар, месинг, алуминијум, веш-машине,
замрзиваче, телевизоре, долазим. 061/321-77-93. (275983)
КУПУЈЕМО обојене метале, гвожђе, старе лимузине, веш-машине, замрзиваче, долазим.
061/322-04-94. (275983)
КУПУЈЕМО све врсте метла,
гвожђе, олово, акумулаторе,
веш-машине, фрижидере.
061/206-26-24.
КУПУЈЕМ полован намештај,
гарнитуре, столове, столице, ТА
пећи и остало покућство.
062/148-49-94. (276011)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА
ПРОДАЈЕМ плацеве у Пелистерској. 065/833-73-61 и
064/364-83-18. (СМС)
БАШТА, 16 ара, северна индустријска зона, бунар, воћњак.
063/123-35-20 (СМС)
ДЕВОЈАЧКИ бунар, викендица,
помоћни објекти, подрум, струја, вода, плац 28 ари. 063/73452-25. (275590)
САЛАШ и три хектара земље,
уз асфалт, северна зона.
066/354-791. (275467)
ПРОДАЈЕМ кућу у Иванову. 29.
новембра 80. 062/415-359.
(275251)
ПРОДАЈЕ се кућа у Боре Шипоша 19. Панчево. 013/346-502.
(275211)
У МРАМОРКУ, хитно се продаје комфорна кућа. 069/255-8786. (275620)
ПЛАЦ, стара Миса, излаз на
две улице, 33 х 18,15 м.
064/418-45-66. (272954)
МИСА, 64 квм, 21.500, ПР,
Маргита, 30 квм, 18.000.
063/377-835. (273912)

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
ПРОДАЈЕ се објекат 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). 069/663344, 065/333-33-00. (275918)
ПРОДАЈЕМ грађевинско земљиште, Јабучки пут б.б. Тел.
060/504-54-44, 061/187-55-13.
ПРОДАЈЕМ обновљену ккућу за
становање, Панчево, Топола,
плац 7 ари и 20 квм. 064/13497-60. (275944)
КУЋА у Иванову, старинска у
етно у стилу, комфорна, легализована и укњижена, 60 квм и
7.5 ари плаца. Тел. 063/372428. (4807/33)
ПРОДАЈЕМ кућу, строги центар, 100 квм, П + 5, Војводе
Живојина Мишића бр. 6.
023/857–315, 064/575-57-04.
(275005)
ГРАДСКО грађевинско земљиште, дозвољена градња, погодно за хале, фабрике. 064/21252-52. (275984)
ЦЕНТАР, салонска кућа на 5
ари, 115.000, близу центра кућа за адаптацију или рушење.
„Лајф”, 061/662-91-48.
(275947)

КУПОПРОДАЈА
ПОТРАЖЊА

НАЈПОВОЉНИЈЕ

КУПУЈЕМ старо гвожђе, замрзиваче, фрижидере, веш-машине, телевизоре. Долазим на
адресу. 064/158-44-10,
0637101-11-47.( 275481)
КУПУЈЕМ полован намештај,
плинске боце, старо гвожђе,
перје старо. 066/900-79-04.
(275740)
КУПОПРОДАЈА ТА пећи, продаја, компензација ремонтованих. Акција. 062/892-47-55.
(276005)

• Сирови вреоци
• Сушени вреоци
• Костолац
• Ковински комад
• Ковински орах
Испорука одмах
на адресу купца
Бесплатан превоз

061/176‐34‐08

(8/275978)

ПРОДАЈЕМ пежо 307 дизел, година 2003, регистрован до 20.
12. 2019. 063/436-918.
(275765)
ПРОДАЈЕМ форд галакс, седам
седишта, дизел, 1999. годиште.
Повољно. 063/849-54-32.
(275837)
ПРОДАЈЕМ рено 21, турбо дизел, може и замена. 063/430454. (275861)
ПУНТО 3, 1.3, мултиџет, дизел,
2005/5, петора врата, фул
опрема, на име. 064/587-50-24.
(275934)
СТИЛО рестајлинг, 1.6, 2004,
петора врата, нов атестиран
плин, регистрован годину,
140.000 км, у првој боји.
064/587-50-24. (275934)

ВОЗИЛА

(3/275848)

НАЈПОВОЉНИЈИ откуп свих
врста возила, катализатора,
продаја делова, долазим на
адресу. 069/203-00-44,
066/409-991.
ОТКУП возила, алата, гвожђа,
остало, продаја делова, долазим на адресу. 063/782-82-69,
061/211-59-15. (273579)
ХИТНО продајем опел фронтеру 2001. годиште, регистрован,
у возном стању. 060/347-58-23.
(275777)
ВЕКТРА А, 1991. годиште, атест
до 2021, регистрован до 31. јула. 062/365-555. (275745)
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ПРОДАЈЕМ кућу на Миси, три
трособна стана и подрум. Тел.
013/371-561, 063/360-165.
(274684)
ЦАРА ДУШАНА 73, кућа за рушење, 8 ари, 51.000 евра.
063/820-53-34. (274959)
ЗЛАТИБОР, продајем/мењам
кућу на Златибору за кућу/стан
у Панчеву. 069/158-63-76.
(274973)
НА ПРОДАЈУ одлична двоспратна кућа у Качареву.
063/401-052. (4807/80)
ПРОДАЈА воћњака са викендицом, поред асфалта за Иваново, цена договор. 060(308-9778.
БАВАНИШТАНСКИ пут, имање
56 ари, викендица, помоћни
објекти, воћњак, грађевинско
земљиште, вода, струја.
064/280-60-53. (275219)
ПРОДАЈЕМ кућу, Иланџа, 125
квм, двориште, 27 ари, 17.500
евра. 065/342-23-91. (274610)
КУЋА 120 квм + 78 квм помоћни објекти, 10 ари, укњижено,
ограђено. Тел. 064/421-02-71,
/275484)
ПЛАЦ 32 ара, Пелистерска,
преко пруге, пола под воћем.
064/113-47-76- (2757489
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ за мању
нову кућу на новој Миси.
064/221-36-12. (2757689
ХЕКТАР земље, северна зона,
асфалт, инфраструктура комплетна, само 17.000. 069/11396-04. (2757839
ПОВОЉНО продајем викендицу у бањи Врујци, у насељу „Јелен”. 060/347-58-23. (275777)
КУЋА, старија, 5 ари, амбуланта Горњи град, само 75.000.
069/113-96-04. (275783)
КУЋА код старе „Утве”, 140
квм, две јединице, помоћни 35
квм. 064/247-77-69. (275782)
ПРОДАЈЕ се кућа у центру
Старчева, Баштенска 13. 632149. (275787)
КУЋА на Тесли, 8 ари и посебан плац 7.5 ари. 064/341-7680. (275786)
ПРОДАЈЕМ плац 49 ари, Новосељански пут. 064/131-42-02.
(275817)
ПОВОЉНО кућа у Владимировцу, 42 квм, са 15 ари плаца.
066/344-142. (275816)
СТАРА кућа са плацем, околина центра, власник. 064/13642-00. (275814)
ДРУГИ ПРОСЕК Братства јединства, асфалтни прилаз, грађевинска зона, 11 ари (100 х
10,5 м), 5.500 евра 064/618-4410. (275829)
ПРОДАЈЕМ кућу у Доњем граду
или мењам за стан у центру,
договор. 062/522-000. (275842)
ДОЛОВО, продајем кућу хитно.
063/196-31-45. (275849)

СТЕВАНА ШУПЉИКЦА, плац 8
ари, са кућом. (188), „UnaDalli”, 064/255-87-50. (275855)
ПЛАЦ на Јабучком путу, 30
ари, 25.000. (188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (275855)
ЗЕМЉА, прва зона – уз Поњавицу, помоћни објекат, 37 ари.
061/249-16-00. (275865)
ПРОДАЈЕМ кућу у Војловици,
две стамбене јединице, ЦГ.
062/348-137, 013/348-137.
(275881)
ПРОДАЈЕМ грађевинске плацеве, ново, Стрелиште, 1/1.
063/812-42-09, 063/368-135.
(275904)
ВИКЕНД НАСЕЉЕ Долово, викендица, 10.6 ари, катастарска
и грађевинска својина 1/1, могућност проширења. 061/60499-45. (275903)
КУЋА, Тесла, реновирана комплет. Јована Гавриловића 16-а.
062/434-181. (275910)
ПРОДАЈЕМ грађевинске плацеве, укњижене, Стрелиште. Тел.
063/192-38-39. (275931)

ДОЊИ ГРАД, 3 ара, 60 + 30
квм, солидан објекат, 46.000,
договор. (242), „Кварт”, 346392, 064/125-62-67. (275933)
ПРОДАЈЕМ кућу у низу код
Спортског центра. 064/367-9696. (275912)
ДЕБЕЉАЧА, 7.5 ари, 130 квм,
продајем, мењам за панчевачки стан. 064/928-89-68.
(275982)
ПРОДАЈЕМ викендицу са воћњаком 25 ари, цена повољна и
приколицу. 313-716. (275892)
ПРОДАЈЕМ плац 18 ари, Кудељарски. 062/818-25-05.
(275891)
БАВАНИШТАНСКИ пут, нова
кућа, усељива, укњижена, 5
ари, 25.000. (679), „Трем 01”,
063/836-23-83. (275928)

ТЕСЛА, 100 квм, 3 ара, 45.000.
(679), „Трем 01”, 063/836-2383. (275928)

УЖИ центар, 250м, 5 ари, прелепа, 130.000. 679), „Трем 01”,
063/836-23-83. (275928)
ГОРЊИ ГРАД, 3 ара, 80 квм,
добар објекат, 52.000. (242),
„Кварт”, 346-392, 064/125-6267. (275933)
НОВА МИСА, 5 ари, 80 квм,
солидан објекат, 34.000, договор. (242), „Кварт”, 346-392,
064/125-62-67. (275933)
КАЧАРЕВО, кућа 100 квм, на
11 ари, повољно, усељива.
064/172-86-12. (275937)
ПРОДАЈЕМ спратну кућу, Максима Горког, плац 3.8 ара.
063/301-360. (275967)
ПРОДАЈЕМ кућу у Качареву.
065/219-59-73, 602-011.
(275971)
ДОЊИ ГРАД, 200 квм, 3.5 ара,
хитно, 55.000. (394), „Гоца”,
063/899-77-00. (275974)
ГОРЊИ ГРАД, 200 квм, три засебна стана, 80.000, 3 ара.
(394), „Гоца”, 063/899-77-00.
(275974)
КОТЕЖ 1, 155 квм, 3 ара, два
стана самостална, 105.000.
(394), „Гоца”, 063/899-77-00.
(275974)
БАЊА ВРУЈЦИ, кућа 60 квм, 6
ари, продајем/мењам. 064/95551-85. (275575)
ВИКЕНДИЦА, стари црепајски
пут, 16,5 ари, воћњак, 6.500.
„Лајф”, 061/662-91-48.
(275947)
ПЛАЦ, продајем, Миса, дозвољена градња. 064/866-23-36.
(275931)
СВЕТОГ САВЕ, спратна, увучена, два стана, 220 квм, 5 ари,
125.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (275956)
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КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА
ТУРСКА глава, лепа салонска,
220 квм, два стана, 3.6 ари,
110.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (275956)
ТЕСЛА, 78 квм, трособна, 4.8
ара, 37.000. 064/151-18-93,
(049), „Мустанг”. (275958)
БАНАТСКИ БРЕСТОВАЦ, 110
квм, 7,45 ари, 17.000. „Мустанг”, 062/226-901. (275957)

ОГЛАСИ

СТАРА МИСА, ужа кућа, 140
квм, 5,5 ари, помоћне просторије, 27.500. (49), „Мустанг”,
069/226-66-58. (275957)

МИСА, код надвожњака, трособна, 80 квм, 5 ари, 34.000.
(677), „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.(276006)

ПРОДАЈЕМ кућу у Томашевцу,
повољно. 063/807-75-61.
(275959)

ПРОДАЈЕМ воћњак у Јабуци,
103 ара, површине, 10.000
евра. 064/329-49-19. (276012)

КУЋА 215 квм, са локалом 22
квм, нова Миса. 064/125-3511, Весна. (275998)

СТАРИ ТАМИШ, кућа 150 квм,
6 ари, 57.000. „Тесла некретнине”, 064/668-89-15.
(276017)

ЈАБУКА, двособна, 64 квм, 4
ара плаца, чврста градња,
19.000. (677), „Нишић”, 362027, 064/206-55-74. (276006)
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НОВОСЕЉАНСКИ пут, кућа 70
квм, 17 ари, 26.000. „Тесла некретнине”, 064/668-89-15.
(276017)

КУПУЈЕМ земљу, Омољица,
Брестовац, Скореновац, Баваниште. Парцеле не мање од
два хектара. Цена по договору.
Исплата на руке. Јавити се на
063/890-56-34. (275726)
КУПУЈЕМ кућу у Омољици.
060/761-78-88. (2760559

СТАНОВИ
ПОНУДА

ВОЈЛОВИЦА, 100 квм, 15 ари,
30.000. „Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (276017)

ПОВОЉНО продајем стан, 33
квм. 064/393-56-09, 354-952.

КУЋА 100 квм, уписана, струја,
вода, на плацу од 4.5 ара, Раваничка 5, Стрелиште. 063/81242-09, 064/555-03-36. (276021)
МАРГИТА, старија кућа на 5
ари плаца, комунално опремљен. 063/720-55-66, 065/35781-38. (276032)
КУЋА 100 квм, реновирана,
27.000 евра, Козарачка 10. Миса. Тел. 063/744-28-66,
063/804-07-85. (276033)
МОНТАЖНА нова кућа 70 квм,
19.000 евра. Козарачка 10.
063/744-28-66, 063/804-07-85.
(276033)
ПРОДАЈЕМ кућу у центру Баваништа. 013/751-007, 063/83560-71. (276034)
КУЋА са свим намештајем у
Иванову, плац 14 ари, засађено
воће. 064/261-32-54. (276049)
СТАРЧЕВО, приземна комфорна четворособна кућа, 150 квм,
паркет, термоизолациона фасада, подрум, помоћни објекти,
плац 9.5 ари. Укњижено. Тел.
063/725-99-37. (276036)
КУЋА у Старчеву, лепо место,
12 ари плаца, легализована.
Тел. 064/190-34-49. (276049)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОТРАЖЊА
КУПУЈЕМ кућу или део куће у
Качареву. 064/369-47-02.
(275939)
ИСИДОРЕ СЕКУЛИЋ, 9/27 сређен,одмах усељив стан.
063/123-35-20. (смс)

ЦЕНТАР, дуплекс, троипособан
80 квм, V спрат нема лифт,
49.500 евра. 064/888-25-00.
(СМС)
ПРОДАЈЕМ једноипособан
стан у центру Панчева.
060/505-54-25. (275600)
ИЗДАЈЕМ стан, Котеж 2, клима, ЦГ, намештен. 063/271248. (275435)

ТЕСЛА, трособан комфоран
стан са ЦГ, 80 квм, IV, 52.000.
Тел. 013/331-079, 063/770-4555. (274254)

ЦЕНТАР, Светог Саве, новоградња, 47 квм, II спрат, лифт,
гаража, гас, укњижен. 062/96692-96. (275941)

ЧЕТВОРОСОБАН, Котеж 2,
трећи спрат, лифт, светао,
60.000. 063/856-74-02.
(275781)

МИСА, 64 квм, 21.500, ПР,
Маргита, 30 квм, 18.000.
063/377-835. (273912)
КОТЕЖ 2, једноипособан, 44
квм, V, ЦГ, 25.000. (188), „UnaDalli”, 064/255-87-50. (275855)
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Градско веће града Панчева на седници одржаној 9. априла 2019.
године, разматрало је Предлог одлуке о расписивању огласа за давање у закуп пословног простора путем јавног надметања, на период од 5 година, па је на основу члана 6. Одлуке о пословном, ма-

гацинском простору и гаражама града Панчева („Сл.лист града Панчева” бр.21/17, 29/17, 1/18, 18/18-испр. и 34/18) и чланова 59. и 98.
став 3. Статута града Панчева („Сл. лист града Панчева”, бр.25/15пречишћен текст и 12/16), донело следећу

О Д Л У К У О РАСПИСИВАЊУ ОГЛАСА
ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
РАДНИКА „ПАНЧЕВАЦ”

за давање у закуп пословног простора путем јавног надметања, на период од 5 година

расписује

КОНКУРС

Р.
бр.

за радно место:

Адреса

Површина
и структура
м2

Зона

Висина почетне
закупнине по м2
која се лицитира
без пореза

Делатност

Депозит/дин

1

Војводе Радомира Путника
бр. 9, Панчево

66,54

1

324,16 дин/м2

занатска трговинска канцеларијска

43.139,21

2

Новосадска бр. 6, Панчево

19,30

1

324,16 дин/м2

занатска трговинска канцеларијска

12.512,58

3

Новосадска бр. 10, Панчево

18,00

1

324,16 дин/м2

занатска трговинска канцеларијска

11.669,76

4

Новосадска бр. 12, Панчево

18,00

1

324,16 дин/м2

занатска трговинска канцеларијска

11.669,76

5

Новосадска бр. 14, Панчево

18,00

1

324,16 дин/м2

занатска трговинска канцеларијска

11.669,76

6

Новосадска бр. 16, Панчево

18,82

1

324,16 дин/м2

занатска трговинска канцеларијска

12.201,38

7

Димитрија Туцовића бр. 7,
Панчево

120,00

1

324,16 дин/м2

занатска трговинска канцеларијска

77.798,40

8

Бориса Кидрича бр. 9, Јабука

16,82

3

108,33 дин/м2

занатска трговинска канцеларијска

3.644,22

9

Ослобођења бр. 19, Панчево

34.01 посл.
простора и 8,83
маг. простора

1

324,16 дин/м2
и 161,66 дин/м2

занатска трговинска канцеларијска

24.904,27

10

Ослобођења бр. 25, Панчево

28,27 посл.
простора и 79.47
маг. простора

1

324,16 дин/м2
и 161,66 дин/м2

занатска трговинска канцеларијска

44.022,24

11

Вељка Влаховића бр.17,
Панчево

40.96

2

215,83 дин/м2

занатска трговинска канцеларијска

17.680,79

12

Жарка Зрењанина бр. 27,
Панчево

73,60

1

324,16 дин/м2

занатска трговинска канцеларијска

47.716,35

13

Жарка Зрењанина бр. 16,
Панчево

39.29

1

324,16 дин/м2

канцеларијска

25.472,49

оглашава

14

Немањина бр. 8 , Панчево

13,56

1

324,16 дин/м2

занатска трговинска канцеларијска

8.791,22

ЈАВНИ УВИД

15

Немањина бр. 8, Панчево

16,58

1

324,16 дин/м2

занатска трговинска канцеларијска

10.749.15

16

Генерала Петра Арачића бр. 2,
Панчево

24,87

1

324,16 дин/м2

занатска трговинска канцеларијска

16.123,72

17

Димитрија Туцовића бр. 11,
Панчево

27

1

324,16дин/м2

канцеларијска

17.504,64

СПРЕМАЧИЦА
Заинтересовани треба да се јаве на број телефона 013/219-09-03 или дођу лично у просторије Завода „Панчевац”, на адресу Вука Караџића 1.
Рок за конкурисање: 30. април 2019.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ
у складу са чланом 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС,
50/13 -УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14 и 83/18), чланом 19. Закона о стратешкој процени утицаја на
животну средину („Службени гласник РС“, бр.
135/04 и 88/10) и чл. 54-67. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, број 64/15)

у

НАЦРТ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОСТОРНОГ
ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ
МАГИСТРАЛНОГ ГАСОВОДА ГРАНИЦА
БУГАРСКЕ – ГРАНИЦА МАЂАРСКЕ
и

ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ
УТИЦАЈА ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ МАГИСТРАЛНОГ ГАСОВОДА ГРАНИЦА
БУГАРСКЕ – ГРАНИЦА МАЂАРСКЕ
НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
ЈАВНИ УВИД у Нацрт измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене магистралног
гасовода граница Бугарске – граница Мађарске (у
даљем тексту: Нацрт просторног плана) и Извештај о стратешкој процени утицаја измена и допуна
Просторног плана подручја посебне намене магистралног гасовода граница Бугарске – граница
Мађарске на животну средину (у даљем тексту:
Извештај о стратешкој процени утицаја), одржаће
се од 12. АПРИЛА 2019. године до 26. АПРИЛА
2019. године у трајању од 15 дана, сваког радног
дана у згради градске управе града Панчева и
зградама општинских управа општина: Параћин,
Ћуприја, Жабари, Жабаљ, Бечеј, Ада, Сента и Кањижа, као и на интернет страници Министарства
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
(http://www.mgsi.gov.rs).
Физичка и правна лица примедбе на Нацрт просторног плана и Извештај о стратешкој процени
утицаја могу доставити у писаној форми градској/општинској управи у току трајања јавног увида,
закључно са 26. априлом 2019. године. Примедбе
на Нацрт просторног плана и Извештај о стратешкој
процени утицаја могу се доставити и директно Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Сектор за просторно планирање и урбанизам, Немањина 22-26, 11 000 Београд.
ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА планског документа биће
одржана у петак, 19. априла 2019. године са почетком у 11,00 часова у згради Скупштине АП
Војводине, Владике Платона бб, Нови Сад.
ЈАВНА СЕДНИЦА КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНИ УВИД
биће одржана по завршетку јавног увида, у понедељак 6. маја 2019. године са почетком у 11,00 часова у згради Скупштине АП Војводине, Владике
Платона бб, Нови Сад.
Физичка лица и представници правних лица која
су у току трајања јавног увида поднела примедбе
у писаном облику, могу присуствовати јавној седници и усмено их образложити. О свакој поднетој
примедби обрађивач планског документа јавно
износи свој став.

Право учешћа у поступку јавног надметања имају предузетници и
правна лица.
Право учешћа у поступку јавног надметања немају буџетски корисници који право коришћења пословног простора без накнаде могу
остварити према Закону о буџету за 2019. годину, односно према
Одлуци о буџету града Панчева за 2019. годину.
Сваки учесник је у обавези да изврши уплату депозита у висини две
почетне месечне закупнине,обрачунате без ПДВ-а, у сагласно одредбама Одлуке о пословном, магацинском простору и гаражама
Града Панчева, на рачун број: 840-3428741-76, по моделу 97, са позивом на бр. 90-226-072018.
Извршеном уплатом депозита учесник у поступку прихвата услове
из јавног огласа.
Учесник који је излицитирао највиши износ закупнине по м² је најповољнији понуђач.
Најповољнији понуђач је у обавези да достави једно од средстава
обезбеђења плаћања закупа за период трајања закупа и то:
1) Банкарску гаранцију „без приговора” и наплативу на „први позив”,
са клаузулом о урачунавању валоризације у гаранцију
2) Сопствену (соло) меницу
Банкарска гаранција доставља се у року од 30 дана од дана закључења уговора о закупу са роком важења који не може бити краћи од 12
месеци, с тим да су закупци у обавези да пре истека рока важности
гаранције исту продуже на период важења који не може бити краћи од
наредних 12 месеци, под претњом раскида уговора о закупу.
Сопствена (соло) меница доставља се у року од 8 дана од дана закључења уговора о закупу, под претњом његовог раскида.
Најповољнијем понуђачу уплаћени депозит се не урачунава у закупнину, исти се враћа понуђачима који не успеју на јавном надметању у року од пет дана од дана одржавања јавног надметања, а најповољнијем
понуђачу у року од пет дана од дана закључења уговора о закупу. Депозит се неће вратити понуђачу који није приступио јавном надметању
као ни оном који није приступио закључењу уговора о закупу.
На излицитирани износ закупнине закупац плаћа порез на додату
вредност као и све трошкове коришћења пословног простора (утрошак ел.енергије, воде, грејања, изношења смећа и др.) за период
трајања закупа.
Пословни простор се издаје у виђеном стању.
Уколико понуђач има неизмирене обавезе по основу изворних локалних прихода Града, његова понуда се неће узимати у разматрање.
Комисија неће разматрати понуде понуђача који је одустао од закључења Уговора о закупу пословног простора који је био предмет
ранијег оглашавања, и то у року од три године од дана одустанка.
У случају одустајања од закључења Уговора од стране најповољнијег понуђача закључење Уговора о закупу пословног простора ће
се понудити првом следећем учеснику јавног надметања који је понудио највиши износ закупнине.
Пријава треба да садржи :
1) податке о подносиоцу пријаве, и то:
а) за предузетнике: име предузетничке радње, седиште , матични
број, ПИБ, број личне карте и ЈМБГ предузетника

б) за правна лица: назив и седиште, матични број, ПИБ, име, презиме и ЈМБГ законског заступника и име, презиме и број телефона лица одређеног за контакт
2) податке о пословном простору за који се пријава подноси, са редним бројем из огласа
3) делатност која ће се обављати.
Уз пријаву се обавезно подноси:
1) за предузетнике и правна лица: решење или оверена фотокопија
решења о упису лица у регистар надлежног органа
2) оверено пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве
3) изјава да се пословни простор преузима у виђеном стању,
4) доказ о уплати депозита,
5) доказ о томе да подносилац нема неизмирених обавеза по основу изворних локалних прихода Града
Неблаговремене, непотпуне и неуредне пријаве, Комисија неће узети у разматрање, што се записнички констатује.
Поступак јавног надметања ће се одржати уколико се на Оглас
пријави једно заинтересовано лице.
Висина месечне закупнине усклађује се према одредбама важеће Одлуке о пословном, магацинском простору и гаражама града Панчева
(„Сл. лист града Панчева” бр.21/17, 29/17,1/18, 18/18-испр. и 34/18).
Приложена документација може бити у оригиналу или овереној фотокопији и не сме бити старија од шест месеци.
Један понуђач може да поднесе пријаву за више пословних просторија, с тим што је у обавези да за сваки пословни простор поднесе
потпуну пријаву и уплати тражени депозит.
Приликом надметања обавезан је приказ личне карте учесника и
уредног пуномоћја.
Након коначности Решења градоначелника Града Панчева, закључиће се Уговор о закупу пословног простора на одређено време.
Пословни простор се издаје у закуп на одређено време, на период
од 5 година.
Уговор о закупу пословног простора ће се раскинути уколико закупац не почне са обављањем делатности у року од 60 дана од дана
закључења уговора о закупу.
Пријаве слати на адресу: Градска управе Града Панчева, Ул. Трг
Краља Петра I бр. 2 - 4, Панчево, у затвореном омоту, путем поште,
искључиво препорученим писмом или предајом на писарницу Градске управе Града Панчева, са назнаком „ПРИЈАВА ЗА ПОСЛОВНИ
ПРОСТОР У ОГЛАСУ ОЗНАЧЕН РЕДНИМ БРОЈЕМ___НЕ ОТВАРАЈ”, пословно име и адреса пословног седишта предузетника, односно правног лица које се пријављује на Оглас.
Пословни простор наведен у Огласу може се погледати сваког радног дана у периоду трајања рока за подношење пријава од 12. 04.
2019. године до 22. 04. 2019. године, од 10 до 14 сати.
Све информације се могу добити на тел. бр. 013/308-833.
Рок за подношење пријава је закључно са 22. 04. 2019. године до 14
сати.
Јавно надметање ће се одржати 23. 04. 2019. године у 11 сати, у
канцеларији 715, у згради Градске управе Града Панчева,Трг Краља Петра I, бр. 2 - 4, Панчево.
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СТАНОВИ

ОГЛАСИ

ПОНУДА

HIRURGIJA, INTERNA MEDICINA,
NEUROPSIHIJATRIJA

ПРОДАЈЕМ дворишни стан, 70
квм, Војловица, плац, канализација. Телефон интернет.
064212-32-94. (275847)
НОВА МИСА, новоградња, 95
квм, трособни лукс станови, завршни радови у току. Могућност кредита. 062/966-92-96.
(275941)
СТАН, новоградња, 46 квм, први спрат, 27.500 евра, тераса.
064/136-42-00. (275814)
ПРОДАЈЕМ завршене станове,
Патријарха Чарнојевића бр. 6.
Цена 790 евра /квадрат.
063/389-974. (275807)
НОВА МИСА, стан 71 квм + 10
кв повољно, власник 1/1.
060/533.-35-75. (275836)
СТРЕЛИШТЕ, трособан, 65
квм, II спрат, ЦГ, лифт, 35.00.
(926), „Купола”, 065/328-66-94.
()275840)
НОВА МИСА, двоипособан, 68
квм, ЦГ, II, 35.000. (188), „UnaDalli”, 064/255-87-50. (275855)

Ž. Zrenjanina 125, Pančevo

Telefoni: 013/351-551,
064/133-54-98, 060/433-54-98
ПРОДАЈЕМ двособан, реновиран стан, Котеж 1. 064/341-7992. (275914)
ПРОДАЈЕМ двособан стан, Котеж 1, Браће Јовановића 96.
063/164-61-70. (275914)

ДОО „Кутко” издаје локале од 50 квм
до 250 квм, на Новосељанском путу 37,
у комплексу иза Максија.
Контакт: Љупко, 063/313-844,
Маријана 063/693-944, Далиборка 063/693-291.
СОДАРА, двособан, 52 квм, ВП,
ТА, 27.000. (188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (275855)
КОТЕЖ 1, 34, ЦГ, 21.000; Содара, 2.5, ЦГ, 42.000. (338), „Јанковић”. 348-025. (275869)
СТРЕЛИШТЕ, 2.5, I, договор,
Содара, 2.0, 55, 23.000. (338),
„Јанковић”. 348-025. (275869)
ДВОСОБАН, Котеж 2, ВП, 56
квм + 6 квм тераса, 30.000
евра. (472), „Дива некретнине”,
345-534, 064/246-05-71.
(275887)
ДВОСОБАН, први спрат, ЦГ, 56
квм, тераса, 29.000 евра. (472),
„Дива некретнине”, 345-534,
064/246-05-71. (275887)
ЈЕДНОИПОСОБАН, 45 квм, ЦГ,
ВП, Стрелиште, 27.000 евра.
(472), „Дива некретнине”, 345534, 064/246-05-71. (275887)
ПРОДАЈЕМ стан у центру, 58
квм, поткровље. 064/143-52-98.
(275907)
ЦЕНТАР, шири, 45 квм, мањи
двособан, намештен, 29.000.
„Гоца”. 063/899-77-00.
(275925)
ЦЕНТАР, 60 квм, двоипособан,
изворно стање, ЦГ, лифт,
45.000. „Гоца”. 063/899-77-00.
(275925)
ЦЕНТАР, стан до улице, 50 квм,
хитно, 25.000, дворишни, 40
квм, 11.000. „Гоца”. 063/89977-00. (275925)
МИСА, новоградња, 54 квм,
2.5, III спрат, Војвођанска,
33.500. 063/864-06-52.
(275916)
ШИРИ ЦЕНТАР, двоипособан,
67,5 квм, I, нов стан, 50.000,
договор.(242), „Кварт”, 346392, 064/125-62-67. (275933)

ТРОИПОСОБАН, 83 квм, ЦГ,
VI, војне зграде, лифт, 50.’000.
(679), „Трем 01”, 063/836-2383. (275928)
КОТЕЖ 2, једнособан, ЦГ, два
лифта, без већих улагања,
24.000. (679), „Трем 01”,
063/836-23-83. (275928)
КОТЕЖ 2, једноипособан, 64
квм, VII, 25.000, повољно.
(242), „Кварт”, 346-392,
064/125-62-67. (275933)
КОТЕЖ 2, једнособан, 52 квм,
III, 28.000. (242), „Кварт”, 346392, 064/125-62-67. (275933)
КОТЕЖ 2, двоипособан, 66
квм, II, ЦГ, сређен, 43.000.
(336), „Олимп”, 351-061,
063/494-898. (275981)
СТРЕЛИШТЕ, трособан, 66 квм,
VI, ЦГ, 30.000, договор. (336),
„Олимп”, 351-061, 063/274951. (275981)
ТАМИШ капија, двособан, 65
квм, III, ЦГ, 56.000. (336),
„Олимп”, 351-061, 063/274951. (275981)
МИСА, једноипособан, 50 квм,
I, ТА, 25.000. (336), „Олимп”,
351-061, 063/274-951. (275981)
СТРЕЛИШТЕ, двособан, 56 квм,
VI, ЦГ, реновиран, 34.000, договор.(336), „Олимп”, 351-061,
063/494-898. (275981)
ЦЕНТАР, мањи једнособан, 25
квм, IV, ТА, 20.000. (336),
„Олимп”, 351-061, 063/274951. (275981)
СТРЕЛИШТЕ, киндер, једноипособан, 46 квм, ВП, ЦГ,
28.000. (300), „Ћурчић”, 362816, 063/803-10-52. (475986)
ТЕСЛА, двособан, VII, 49 квм,
ПВЦ, ЦГ, 29.000. (353), „Премиер”, 063/800-44-30. (275988)

КОТЕЖ 1, двоипособан, 58
квм, III, ЦГ, ПВЦ, 35.500. (300),
„Ћурчић”, 362-816, 063/80310-52. (475986)
ЦЕНТАР, двособан, 46 квм, III,
TA, тераса, 28.000. (300), „Ћурчић”, 362-816, 063/803-10-52.
(475986)
НОВА МИСА, нов четворособан, 103 квм, I, 48.000, трособан, 83 квм, II, 43.000. (300),
„Ћурчић”, 362-816, 063/80310-52. (475986)
СТРЕЛИШТЕ, трособна, реновиран, 64 квм, IV, ЦГ, лифт,
38.000. (300), „Ћурчић”, 362816, 063/803-10-52. (475986)
ЦЕНТАР, двособан, III, 49 квм,
TA, 30.000. (353), „Премиер”,
063/800-44-30. (275988)
КОТЕЖ 1, двособан, II, 60 квм,
ЦГ, 38.000, договор. (353),
„Премиер”, 063/800-44-30.
(275988)
ЦЕНТАР, трособан, III, лифт,
72 квм, 58.000, договор. (353),
„Премиер”, 063/800-44-30.
(275988)
СОДАРА, реновиран двособан,
ТА, IV, 30.000 и трособан, III,
ТА, 40.000. (396), „Лајф”,
061/662-91-48. (275947)
КОТЕЖ 2, леп двособан,д оговор, Котеж мањи двособан, I,
ЦГ, 35.000. (396), „Лајф”,
061/662-91-48. (275947)

marketing@pancevac-online.rs

СТРОГИ центар, нова зграда,
67 квм, III, лукс стан са стварима, 74.000. „Кров”, 060/683-1064. (275956)
ХИТНО, Спољностарчевачка,
89 квм, улични стан, 1/1,
18.000. „Кров”, 060/683-10-64.
(275956)
ШИРИ ЦЕНТАР, двоипособан,
67 квм, новији, I, 50.000.
„Кров”, 060/683-10-64.
(275956)
КОТЕЖ 1, 58 квм, ЦГ, III, добар, 35.000. (49), „Мустанг”,
062/226-901. (275957)
НОВА МИСА, 60 квм, полусутерен, леп, 22.000. (49), „Мустанг”, 062/226-901. (275957)
ТЕСЛА, двоипособан, 67 + две
терасе, V, ЦГ, 41.500. (49),
„Мустанг”, 069/226-66-58.
(275957)
КЕЈ РАДОЈА ДАКИЋА, новији,
58 квм, приземље, ЦГ, са лукс
стварима, 46.000. (49), „Мустанг”, 069/226-66-58.(275957)
ТЕСЛА, једнособан, I, 38 квм,
тераса, ЦГ, изворно, 26.500.
(49), „Мустанг”, 069/226-6658.(275957)
ТЕСЛА, трособан, 71 квм, спрат
9/9, коси кров, 37.000.
064/822-17-72. (275962)
ТЕСЛА, двособан комфоран
стан, ЦГ, 58 квм, 4/4, осунчан,
двострано оријентисан, близина вртића, пијаце, „авив парка”, од власника, 32.500 евра.
Тел. 064/266-46-73, 063/205356. (275966)
ТЕСЛА, двособан стан, 37 квм,
ВП, ЕГ, реновиран. Тел.
064/364-10-56. (276052)

ПРОДАЈЕМ станове у Светозара Милетића 5 и Војводе Радомира Путника 22/1.
Контакт: Маријана, 063/693-944,
Љупко – 063/313-844. (ф)
КОТЕЖ 1, двоипособан, фул
сређен,, са намештајем; Миса,
I, одличан, 35.000. (67),
063/744-28-66. (275713)
НОВА МИСА, трособан, 83
квм, ВПР, ТА, две терасе, укњижен, 42.000. 063/252-559. (276024)

Продајем викенд кућу у Девојачком бунару, у центру, кућа
новија, погодна и за зиму, зидови сендвич. Кухиња са дневном
собом, две спаваће собе, купатило, две велике терасе, подрум
испод куће и гаража у склопу. 063/311-422.
(1/275738)

СТРОГИ центар, нов трособан,
96 квм, II, ЕГ, 73.000; мањи
трособан, ЦГ, IV, 48.000. (396),
„Лајф”, 061/662-91-48.
(275947)
ТЕСЛА, леп двособан, договор,
трособан, IV, 50.000; једнособан, I, 26.000. (396), „Лајф”,
061/662-91-48. (275947)
МИСА, леп сутерен, 32 квм,
мало двориште, 14.000. „Кров”,
060/683-10-64. (275956)
КОТЕЖ, одличан дуплекс, 83
квм, тераса, 42.000. „Кров”,
060/683-10-64. (275956)
МАРГИТА, два одвојена стана,
двориште, летња, све сређено.
(67), 063/744-28-66. (275713)

КОТЕЖ 2, двоипособан, 64 км,
III спрат, 42.000. (238), „Стрелиште некретнине”, 064/66889-15. (276017)
ПРОДАЈЕМ једноипособан стан
у центру Панчева. 060/505-5425. (275600)

МИСА, спрат + ПР, само
43.000; Миса, трособан, приземље, двориште, 40.000. (67),
063/744-28-66. (275713)
МИСА, ПР, 36 квм, тераса, двориште, 21.500, I, једнособан,
сређен, две терасе, 20.000.
(67), 063/744-28-66. (275713)
ГАРСОЊЕРА, Миса, приземље,
одлична, 18.000; Тесла, ВП, 26
квм, 21.500. (67), 063/744-2866. (275713)
ЈЕДНОСОБАН, Котеж 1, 35
квм, 15.500; Тип Станко, I, 32,
16.000. (67), 063/744-28-66.
(275713)
ЈЕДНОИПОСОБАН, Синђелићева, I, тераса, 53 квм, 35.000;
Котеж 2, 36, реновиран. (67),
063/744-28-66. (275713)
ЦЕНТАР, 83 квм, ЦГ, лифт, III,
брзо усељив, Карађорђева,
80.000. 063/836-23-83, „Трем
01”, (679). (275996)
ЦЕНТАР, 60 квм, ЦГ, VI, лифт,
усељив, 50.000, Карађорђева.
063/836-23-83, „Трем 01”,
(679). (275996)
СТРЕЛИШТЕ, 65 квм, ктрособан, 35.000; Котеж 65 квм, двоипособан, 42.000. (324), „Медиа”. 315-703, 064/223-99-20.
(275995)
ТЕСЛА, 35 квм, једнособан, тераса, 29.000; Котеж 57 квм;
двособан, 28.000. (324), „Медиа”. 315-703, 064/223-99-20.
(275995)
ПРОДАЈЕМ стан у Јабуци од 30
квм + 10 квм, погодан за пословни простор (локал).
066/503-82-59. (276001)
СТРЕЛИШТЕ, двоипособан, 61
квм, трећи спрат, ЦГ, 32.000.
(677), „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (276006)
КОТЕЖ 1, двособан, 57 квм,
први спрат, Радова зграда,
35.000. (677), „Нишић”, 362027, 064/206-55-74. (276006)
КОТЕЖ 2, једноипособан, 64
квм, тераса, VII, 25.000. (238),
„Стрелиште некретнине”,
064/668-89-15. (276017)

СОДАРА, двособан, ТА, IV,
30.000. (238), „Стрелиште некретнине”, 064/668-89-15.
(276017)
ПРОДАЈЕМ/ИЗДАЈЕМ две
стамбене јединице, легализоване, укњижене. 064/682-57-91.
(276019)
КОТЕЖ 1, гарсоњера, 25 квм,
ЦГ, IV/IV, нема лифт, реновирано, укњижен, 20.500.
063/252-559. (276024)
ТЕСЛА, Нови свет, једноипособан, I, 39 квм, ЦГ, 25.000.
(353), „Премиер”, 063/800-4430. (275988)

СТАНОВИ

КУПУЈЕМ стан, центар, зграда
ниже спратности, не приземље.
Татјана, 063/809-59-66.
(275945)
НОВО! У Агенцији „Тесла некретнине” посебне погодности
за продавце. 064/668-89-15.
(275629)
АГЕНЦИЈИ „Милка” потребни
станови, куће, плацеви, куће за
рушење. 063/744-28-66. (4810)
ПОТРЕБНИ станови на свим
локацијама, брза исплата.
Агенција „Нишић”, 064/206-5574. (276006)
АГЕНЦИЈИ „Тесла некретнине”
(238), 064/668-89-15, потребне
некретнине. (275627)
АГЕНЦИЈИ за некретнине
(926), „Купола” потребне некретнине. 065/328-66-94.
(275840)

ИЗДАВАЊЕ
ИЗДАЈЕ се једнособан празан,
40 квм, са централним грејањем и телефоном, Содара.
060/151-23-55 (СМС)
ИЗДАЈЕМ стан, 46 квм, Котеж
2, договор. 062/271124, Саша.
(СМС)
ХИТНО потребан реновиран,
модернији или новији двособан
стан. Дужи период. 060/50500-46. (СМС)
ИЗДАЈЕМО станове у центру
града. Контакт: Љупко,
063/313-844; Маријана,
063/693-944. (ф)
ПРОДАЈЕМ или издајем пословну зграду 1650 квм, 70 %
завршена. 060/312-90-00.
(275907)
СМЕШАТАЈ за раднике на месечном нивоу. 060/043-52-98.
(275997)

Чишћење септичких јама
и одгушење канализације
„Еко смарт” Панчево

063/234-732, 063/234-829
(4/275868)

ПОТРАЖЊА
КУПУЈЕМ двоипособан или трособан стан, ЦГ, лифт, на Тесли
или Котежу 2, није агенција.
064/333-61-54. (275822)
КУПУЈЕМО станове за реновирање. (926), „Купола”,
065/328-66-94. (275840)
АГЕНЦИЈИ „Лајф” потребни
станови и куће у Панчеву. Брза
и сигурна реализација.
061/662-91-48, 062/191-75-35.
(275947)

СТАНОВИ

КУПУЈЕМ двособан стан за
адаптацију, до IV спрата, обавезан лифт, ЦГ, Содара, Тесла,
Котеж 2, исплата одмах.
063/637-673. (275870)
КУПУЈЕМ једнособан-двособан
стан за реновирање. Исплата
одмах. 064/206-55-74,
013/362-027. (276006)
КУПУЈЕМО станове на свим локацијама, брза исплата. (353),
„Премиер”, 063/800-44-30. (275988)

ИЗДАЈЕМ двособан стан на
Стрелишту, 100 евра. 064/90229-75. (2755926)
ИЗДАЈЕМ полунамештену кућу.
064/271-55-30. (275922)
ИЗДАЈЕМ једнособан стан на
Тесли. Тел. 013/319-070.
(275943)
ИЗДАЈЕМ стан, део куће са посебним улазом, двориштем.
Стрелиште. 062/806-15-85.
(275800)

Петак, 12. април 2019.

ОГЛАСИ

СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ
СТАН, Тесла, двособан, I спрат,
ТА, намештен, 150, одмах усељив. 063/157-17-77. (275828)
ИЗДАЈЕМ модеран, сређен
комфоран стан у згради, центар. 060/724-17-25. (275810)
ИЗДАЈЕМ собе за раднике и
самце. 064/305-73-01. (275843)
ИЗДАЈЕМ двособан намештен,
Котеж 1, 250 евра. 062/504504. (2759749
СТАН за самца, нова Миса,
опремљен. 064/207-19-88.
(275992)

ИЗДАЈЕ се одличан реновиран
локал са опремом на Зеленој
пијаци у Панчеву, погодан за
месару, површине 25 квм.
060/322-35-21. (276054)
ПРОДАЈЕМ/МЕИЗДАЈЕМ два
нова локала, центар, један
опремљен салон лепоте.
063/734-82-31. (276000)

ИЗДАЈЕМ магацински простор.
063/598-969. (275825)
ИЗДАЈЕМ локал 55 квм, угао Д.
Туцовића и М. Пупина.
061/607-81-00. (276035)

ПОСАО
ПОНУДА
ПОТРЕБНИ продавци и помоћни радници у кухињи. 064/64341-22 (СМС)
ПОТРЕБНА жена за чишћење.
Тел. 060/304-07-64 (СМС)

ИЗДАЈЕМ једнособан, намештен, засебан улаз, центар,
радницима и самцима.
061/182-37-90. (276012)
ИЗДЈЕМ кућу 20 квм, стара
Миса. 060/011-96-66. (276016)
ИЗДАЈЕМ двособан стан, на новој Миси. Тел. 372-677.
(276031)
ИЗДАЈЕМ дворишни стан, 50
квм, намештен, 100 евра.
063/804-07-85. (276033)
ИЗДАЈЕМ кућу 68 квм, у Старчеву, опремљена, засебна, са
двориштем. 064/305-80-73.
(276045)

ИЗДАЈЕМ локал 72 квм, два нивоа. Војводе Путника 29.
063/278-250. (276018)

РАЗРАЂЕНОМ салону у центру
потребан мушко-женски фризер, плата 30.000. 064/470-7443. (275130)

ЛОКАЛИ
ИЗДАЈЕМ локал од 60 квм, у
центру. Тел. 063/722-49-98. (ф)
ПОТРЕБАН магацин 100 – 150
квм. Тел. 063/354-122.
(275463)
ПРОДАЈЕМ пословни простор –
два локала спојена, укупно
53,21, укњижен, Д. Туцовића.
063/281-954. (275117)

ИЗДАЈЕМ локал код Зелене пијаце, близина три школе.
060/351-03-56. (275791)
ИЗДАЈЕМ локал 50 квм, у центру Старчева, Баштенска 13.
632-149. (275787)
ИЗДАЈЕМ локал 55 квм укупно,
радња, мањи магацин, Миса
Шарпланинска. Тел. 063/87180-48. (276042)
ИЗДАЈЕМ локал 100 квм, наменски за шивару. „Звезда”,
Стевана Шупљикца 88.
063/278-250. (276018)

ИЗДАЈЕМ локале 15 и 30 квм, у
пролазу. Војводе Путника 29.
063/278-250. (276018)
ИЗДАЈЕМ локале 30 и 23 квм,
код Аутобуске станице. 352105. (275972)

ПОТРЕБАН ауто-лимар, аутобравар за послове блиндирања
и аутолимарије. Више извршиоца. Одлични услови рада. Редовна исплата. Обезбеђена
обука за блиндирање. Контакт
телефон 061/178-97-40.

МЕЊАМ локал од 39 квм, у
центру Стрелишта. Тел.
064/267-71-74. (275873)

ИЗДАЈЕМ подрум и поткровље
за магацин. 060/354-55-54.
(275906)
ИЗДАЈЕМ локал 75 квм, Војводе Путника 14, пекара „Партизан”. 063/540-209. (275897)
ИЗДАЈЕМ локал 70 квм, Синђелићева 35, Панчево. 064/21748-56. (275808)
ИЗДАЈЕМ два пословна простора, сређена, од 140 квм, и 70
квм на Јабучком путу 43-ц. Viber 004176-425-03-02.
(276046)

Лимарија „Марковић”, 069/117-60-11

Фирми „КОРАЛ” д. о. о. Панчево
потребан

ВОЗАЧ – МАГАЦИОНЕР
Пожељно поседовање Ц категорије.
Звати радним данима на бројеве телефона:
013/335-540 и 013/335-541, од 12 до 15 сати.

„АУТОЦЕНТАР СПАСИЋ ЈАБУКА”
потребан

дипломирани правник-ца
• рад на регистрацији возила за издавање
регистрационе налепнице.
CV слати на email: acspasic@gmail.com
Тел. 069/358-99-90

(10/276026)

Потребни радници за рад на висини
(грађевински лимари, помоћни радници
и брaвари.

РЕСТОРАНУ Royal у „Авив парку” потребни радници.
063/216-788. (275525)

ПОТРЕБНИ вредни у одговорни
људи за поделу флајера.
064/241-45-14. (275704)
РЕСТОРАНУ „Коноба акустик”
Београд потребан кувар. За све
информације позовите
060/014-19-22. (275455)
АУТО-СЕРВИСУ Scan Auto потребан радник. 064/240-69-63.
(275482)=
ПЕКАРИ „Rex” из Банатског
Новог Села потребан – мајстор
и помоћни радник. Контакт тел.
063/616-694. (275594)
ПОТРЕБАН возач Б категорије,
за паковање и развоз штампе.
069/867-72-07. (275649)
АУТОПРЕВОЗНИКУ потребан
возач Ц и Е категорије.
063/286-914, Ђорђе. (4807/25 и
26)
ПОТРЕБАН конобар ресторану
„Шапа”, Баваништански пут.
063/759-98-85. (275752)
РЕСТОРАНУ домаће кухиње
потребне конобарице, младе,
вредне. Услови одлични.
064/349-93-43. (275698)
ПОТРЕБНА радница у кафићу
„Тамиш капија”. 060/506-0830. (275759)
ПОТРЕБАН радник за поправку
палета. 064/106-81-11.
/275760)
ПОТРЕБНА радница за пекару.
063/130-75-40. (275767)
ПОТРЕБАН возач Ц и Е категорије. 0963/739-73-94. (275794)
АУТОСЕРВИС потребан, вулканизер са искуством и млађи помоћни радник. 066/908-66-58.
(275813)
ПОТРЕБАН возач у пекари. CV
pekarasmiljanic@mts.rs
065/332-34-71 (275808)
ПЕКАРИ у Старчеву потребан
возач и помоћни радник у производњи. 060/608-02-55.
(275856)
РЕСТОРАНУ потребан конобар-ица и помоћна радница у
кухињи. 062/806-02-58.
(275856)
САЛОНУ намештаја потребан
монтажер са искуством. Посао
за стално. 060/645-91-45,
013/410-180. (275895)
POCO-LOCO ресторану потребни радници за рад са пецивом
и посластичари. 064/874-03-01.
(275874)
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ПЕКАРИ у Старчеву потребни
возач Б и радник у пекари.
062/806-02-58. (275880)
ПЕКАРИ у Старчеву потребна
спремачица. 062/806-02-58.
(275880)
КОНОБАР-ИЦА потребни кафе
ресторану у Панчеву. 062/80602-58. (275880)
СПОРТ ПАРКУ Buchido потребно особље за рад: конобари,
шанкери, радник-ца за палачинкаром и ноћни чувар.
060/444-31-23. (275900)
ПОТРЕБНА радница за шивење
на индустријској машини,
ибердеку. 064/062-22-79.
(275901)
ФРИЗЕРСКОМ салону поребан
мушко-женски фризер. Контакт тел. 063/815-94-66.
(275899)
ПОТРЕБАН мушко-женски
фризер. 065/521-72-87,
064/085-62-44. (275894)
ПОТРЕБНА девојка за рад у кафићу. Звати на 064/646-66-10.
(ф)
ПИЦЕРИЈИ „Попај” потребан
пица-мајстор, раднице за палачинке и возач. 063/820-87-61.
АУТОПЕРИОНИЦИ потребан
радник са искуством. Тел.
061/551-95-31. (275976)

ПОТРЕБНА спремачица,, одржавање хигијене кухиње и помоћних просторија брзе хране.
063/897-55-04. (276023)
ПЕКАРИ потребна продавачица. 063/193-75-30. (276029)
ПОТРЕБНА особа за услуге
ручног веза. 063/846-37-29.
(276041)
ПОТРЕБНИ радници електро и
ЦО 2 заваривачи, гасни секач.
Тел. 064/160-32-34. (276044)
ПОТРЕБАН радник за рад у брзој храни у Панчеву. 064/14999-73. (276048)
ПИЦЕРИЈИ Pizza shop потребна радница. 064/555-33-34.
(276058)
ПОТРЕБАН машински техничар
са радним искуством минимум
пет година. 062/365-414.
(276054)
ПОТРЕБНА девојка за рад на
припреми и продаји хране са
роштиља. Доћи лично од 10 до
16 сати. Тржни центар Зелена
пијаца, ламела А 2, локал 1 и 2.
Грил СУР „Кифла”. (276057)

ZITA BEAUTY CENTER
Ул. Др Касапиновића 37-а
Тел. 060/345-35-71
Козметички третмани лица,
мадеро-терапија, anti age третмани,
свилене трепавице, јапанско
исцртавање обрва, маникир, педикир,
депилација, соларијум

ПОСАО
ПОТРАЖЊА
АЛУ ПВЦ столарија, ролетне,
комарници, венецијанери, тракасте завесе, уграђујем, поправљам. 063/882-25-09. (275261)
ПРАВИМ домаће добош торте,
3,300 кг, 63 парчета. 060/37774-99. (СМС)
МОЛЕРСКО ГИПСАРСКИ радови мајстори из Ковачице.
060/066-08-60 (СМС)

ПРАЊЕ тепиха дубинско, намештаја, душека, аутомобила. Наташа, 066/361-474, 060/361474, 361-474. (275582)
ЗИДАЊЕ, малтерисање, реновирање кровова, бетонирање,
стиропор, бавалит фасаде.
063/865-80-49. (275145)
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ радови, кречење, глетовање, столарија, веома повољно.
064/280-26-15. (275426)

АЛУ ПВЦ столарија, комарници, ролетне, венецијанери,
уграђујем, поправљам, замена
гуртни. 064/181-25-00.
(275459)
КОСИМ траву тримером, повољно, дворишта, воћњаке, коров. Зоран. 061/683-67-48,
064/438-12-46. (275339)
ПРАВИМ домаће добош торте.
060/377-74-99. (СМС)

ПОТРЕБНИ гипсари, молери,
помоћни радници за стални
радни посао. 065/228-78-66.
(275997)
ПОТРЕБАН возач Ц и Е категорије за унутрашњи транспрот.
062/850-00-82. (276009)
ПОТРЕБНИ радници за бетонску галантерију. Тел. 064/94992-72. (276002)
ЋЕВАБЏИНИЦИ
потребни
радници у кухињи и за роштиљем. Почетна плата 30.000 +
пријава + топли оброк.
013/354-043, 063/897-55-04.
(276023)
ПОТРЕБНА жена за спремање
стана. Тел. 069/256-19-31.
(275864)
ПОТРЕБНА конобарица или конобар за кафић. 060/362-2221. (276022)

КОПАМ канале, риљам, вадим
старо воће, цепам дрва, итд.
062/190-71-60. (275754)
МАТЕМАТИКА, физика, хемија, механика – часови. Тел.
251-19-81, 063/852-22-43.

ДИМНИЧАР: чишћење димњака, котлова и каљевих пећи.
063/155-85-95. (275078)

ШЉУНАК, песак, сејанац, одвоз шута малим кипером до
два кубика. 064/664-85-31,
013/342-338 (СМС)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, уградња,
одржавање воде, канализације,
кабине, славина, бојлера, котлића. 063/836-84-76. (275426)

ЕЛЕКТРИЧАР, поправке бојлера, шпорета, индикатора, разводних табли, инсталација. Мића, 064/310-44-88. (275424)

МОЛЕРСКИ и гипсарски радови. Неша. www.facebook.com/molerizam 069/444-23-76.
(275133)

СЕЧЕЊЕ, цепање и услуга уношења огревног дрвета.,
064/287-26-00. (275400)
РАДИМ зидање, бетонирање,
кровове, физикалију. 061/66566-24. (275764)
ВОДОИНСТАЛАТЕР, поправка
старих, монтажа нових цеви,
одгушење, монтажа санитарије.
063/812-48-62. (276778)
БАШТЕ орем и култивирам.
063/855-92-70. (275611)

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

6 meseci

12 meseci

500.000

1.000.000

500.000

20.000

40.000

32.500

1.000.000
65.000

500.000

1.000.000

250.000

500.000

0%

0%

0%

0%

9,35%

8,97%

10,21%

9,82%

521.699

1.041.699

534.973

1.067.473

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

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

www.otpbanka.rs

Петак, 12. април 2019.

ДРВОСЕЧА, исећи ће моторном тестером свако дрво које
вам смета. 063/369-846
(257613)
СПУШТЕНИ плафони, преградни зидови, израда кошуљице,
уградња ламината, комплетно
реновирање. 062/816-233-84.
(275809)
БРАВАРСКО-ЗАВАРИВАЧКИ
радови, израда , монтажа капија, ограда, надстрешница, заштитне решетке. 062/816-3384. (275810)
ВОДОИНСТАЛАТЕР, реновирање купатила, славине, вентили,
одгушење канализације одмах.
0961/193-00-09. (275806)
ЗИДАЊЕ, малтерисање, реновирање кровова, бетонирање,
стиропор, бавалит фасаде.
063/865-80-49. (275821)
РАДИМО све физичке послове:
рушења кућа, зидова, бетона,
кошење плацева, обарање стабала, одношење ствари.
060/035-47-40. (275832)
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ радови и обрада шпалетни.
063/842-84-29. (275828)
ЧИСТИМ шупе, подруме, вршим превоз свих покретних и
непокретних ствари. Радим молерај. 061/182-05-65. (275858)
НЕМАЧКИ, часови свим узрастима, преводи, припрема полагања свих нивоа знања.
061/656-04-04, 352-892.
(2758590)
МОЛЕРСКО-ФАСАДЕРСКИ радови. 064/430-26-29. (275866)
МАШИНСКО сечење и цепање
драва. 064/430-26-29. (275867)
МОЛЕР за кречење и глетовање4 и остали радови. Тел.
061/149-19-90. (275879)
СЕЛИДБЕ, превоз ствари и робе, утовар-истовар, монтажа/демонтажа намештаја. Дејан, 061/626-14-50. (275929)
СТОЛАРСКЕ и браварске услуге. Александар, 064/157-20-03.
(275156)
ПОТРЕБАН партнер или ортак
за отварање ауто.-сервиса.
064/143-52-98. (275907)
ГЛЕТОВАЊЕ, кречење и поставка гипса и демит фасаде.
061/625-97-90. (275927)
СВЕ врсте физикалија, утоваристовар-рушење, чишћење,
разбијање бетона, селидбе, одвоз шута и непотребних ствари
и слични послови. Дејан,
061/626-14-50. (275929)
ЛЕПЉЕЊЕ керамике, зидне,
подне. Чолак Винко, 060/31203-11. (275927)
ПОПРАВКА електричних инсталација, Ненад. 069/353-38-35.
(275936)
КОМБИЈЕМ превозим робу,
ствари, селидбе и све остало.
Најповољније. 065/361-13-13.
(275930)

marketing@pancevac-online.rs

Поправка старих кровова, израда нових кровова,
израда баџа, постављање фасаде,
зидање и малтерисање

(9/276008)

ПОТРАЖЊА

СЗР „Зоки”

062/827-89-20

ГЛЕТОВАЊЕ, кречење, гипс,
повољно, пензионерима попуст. 061/626-54-06. (/275969)
ЕЛЕКТРИЧАР, ради бојлере,
индикаторе, табле, инсталације, ТА пећи, ел. Уређаје.
060/521-93.40. (275970)
МАСАЖА релакс, ослободите
се напетости, стреса уз потпуно
уживање и опуштање тела. Најповољније. 064/269-94-87, Марија. (276040)
ГИПСАРСКИ радови, спуштени
плафони, преградни зидови,
фасаде. 060/521-93-40.
(2759709)
ВОДОИНСТАЛАТЕР одгушење
судопере, купатила, адаптације, поправке, замене, одмах.
013/331-657, 064/495-77-59.
(275982)

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

(7/274828)

ПОСАО

ОГЛАСИ

ЧИСТИМО таване, шут, подруме, гараже, радимо све послове. 061/321-77-93. (275983)
НЕГА старих, болесних и инвалидних лица. 063/868-04-51.
(275995)
МОЛЕРАЈ: глетовање, кречење,
лепљење тапета, фарбање столарије. Повољно. 064/174-0323, 062/790-881. (276014)

СЕЛИДБЕ, превоз друге робе,
Панчево-даље, цена договор.
013/366-843, 063/193-22-29.
(4807-96)

Прање тепиха

„ Д А Ј Л А”
064/422-52-40

(3/274498)
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Бесплатан превоз
ПОПРАВКА беле технике, монтажа, сервис клима уређаја.
Овлашћени сервис „Фриго Пеђа”, 013/301-300м 064/771-2416. (4807)
ПРЕВОЗ малим и великим кипером, шљунак, песак, сејанац,
ризла, шут са утоваром.
063/246-368. (275242)
ТВ и сателитске антене, монтажа, дигитализација ТВ-а, ИПТВ,
антена плус. 064/866-20-70.
(275757)
ЗИДАЊЕ, бетонирање, оправка
старим нових кровова.
013/664-491, 063/162-53-89.
(275334)
КОМПЈУТЕРИ, сервис, поправка, уградња нових компоненти,
одржавање брзо, повољно.
060/351-03-54. (275791)

ШЉУНАК, песак, сејанац... одвоз шута малим кипером до
два кубика. Лаза. 065/334-2338. (276050)
МАТЕМАТИКА, стастистика,
физика, информатика, могућност месечног плаћања, професор. Центар, 0’13/353-569,
066/405-336, 061/603-94-94.
(275995)

ИЗРАДА/МОНТАЖА ПВЦ АЛ
столарије, лимарије, браврија,
ограда, капија, кованија.
064/068-10-85. (275161)

УСЛУГЕ
ПАРКЕТ постављам и хоблујем,
мајстор с дугогодишњим искуством из Дебељаче, с материјалом или без њега. Ноле (имам и
паркет), 013/665-220, 063/84774-38. (272893)
БАЛТОКАД када, обнова глазуре, пластифицирање, 28 година с вама, гаранција.
www.baltokad.co.rs. 065/34755-02, 011/288-30-18. (и)
СЕЛИДБЕ, превоз робе, мерцедес камионом, радници, повољно. Вук, 063/278-117, 064/17691-85. (274613)

ПОЗИВ ЗА ДРУГУ ЈАВНУ ЛИЦИТАЦИЈУ
Институт за проучавање лековитог биља „Др Јосиф Панчић”, са седиштем у Београду, Тадеуша Кошћушка број 1,
Сектор производње у Панчеву, Баваништански пут 305,
обавештава сва заинтересована лица да нуди на продају
путем поступка јавне лицитације следећа средства Института: Табела: 17 артикала
Предмети лицитације продају се у виђеном стању, без права на рекламацију, а могу се погледати сваког радног дана
у времену од 09 до 14 сати, у Панчеву, на адреси Баваништански пут 305.
Трошкове пореза и остале трошкове сноси купац.
Право на учешће у јавној лицитацији имају сва правна и
физичка лица без полагања депозита.
Пријава за учешће на јавној лицитацији подноси се Комисији
за спровођење лицитацију у затвореној коверти, са назнаком „Пријава за учешће на јавној лицитацији – не отварати”
поштом или непосредно у просторијама Института у Панчеву, Баваништански пут 305, сваког радног дана у времену од
09 до 14 сати, најкасније 1 (један) сат пре почетка јавне лицитације, закључно са 20. 04. 2019. године.
Уз пријаву се подноси и изјава учесника да прихвата Правила јавне лицитације, која су објављена на сајту Института и на огласној табли Института у Панчеву.
Јавна лицитација ће се одржати усменим јавним надметањем на дан 20. 04. 2019. године са почетком у 11 сати у
Улици Баваништански пут 305 у Панчеву, у просторијама
Института, а лицитираће се износима не мањим од 500,00
динара.

ШЉУНАК, песак, сејанац, рушење, одвоз шута са утоваром.
Атанацков. 063/771-55-44.
(275756)
КРОВОВИ, поправке, замена
црепа, летви, старог црепа и
поставке новог крова, црепа,
рогови, патошење, изолације,
најјефтинији у граду, пензионерима екстра попуст. 013/404560, 064/290-45-09, 061/34820-00, 062/845-96-26,„Електроизградња”.(275756)
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, 064/29045-09, 061/348-20-00, 062/84596-26, „Електроизградња”.(275756)

ЛАЛЕ – превозим кипером повољно, туцаник, песак, шљунак, сејанац, утовар, одвоз шута. 064/354-69-94, 063/754-0272. (275882)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић” Борис, све релације по Србији с
комбијима, камионима, екипа
радника, кутије, фолија за заштиту намештаја, 0-24, сваког
дана и недељом. Бесплатан долазак и процена посла. Плаћање могуће чековима и преко
рачуна. Борис. 013/352-536,
063/253-028, 064/444-66-74.
bomboncicb@gmail.com,
www.selidbe-bomboncic.com
(4810)

СЕЛИДБЕ „Бомбончић” – Борис, комбијем и камионом,
Војводина, Србија, са или без
радника. 013/352-536,
063/253-028, 064/444-6674.(4810)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић” – Борис – комбијима, камионима,
професионално, екипа радника, све релације по Србији, откуп намештаја. 013/352-536,
063/253-028, 064/444-66-74.
(4810)
СЕЛИДБЕ и превоз робе „Бомбончић” – Борис – комбијима,
камионима, екипа радника,
монтажа, демонтажа, паковање ствари, кутије за паковање,
фолија за заштиту намештаја.
Селите се без стреса!!! Борис,
013/352-536, 063/253-028,
064/444-66-74. bomboncicb@gmail.com, www.selidbebomboncic.com (4810)
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ радови, ентеријер, екстеријер,
брзо, квалитетно, чисто, најповољније. 060/145-99-09.
(276010)

КОМБИ превоз робе и мање
селидбе. 069/129-72-71, Никола. (275834)

7. априла 2019. заувек нас је напустила

СЕЛИДБЕ комбијем и камионом Војводина, Србија, са или
без радника. Најповољније,
Иван. 063/107-78-66.(4810)
СЕЛИДБЕ, робе и ствари комбијем и камионом, професионално, екипа радника, све релације по Србији, откуп намештаја. Иван, 063/107-7866.(4810)

КОВИЉКА ХРЊЕЗ
1925–2019.

РОЈАЛ МГ: затварање тераса
провидном хармоником,
уградња/поправке; ролетне,
комарници, венецијанери, све
завесе, тенде, хармо-врата, роло-заштита. 063/816-20-98,
013/351-498. (275610)
СЕЛИДБЕ, превоз робе, мерцедес камионом, радници, повољно. Вук, 063/278-117,
064/176-91-85. (274613)

Хвала ти на свему.
Ћерка ЈЕЛИЦА са породицом
(104/276004)

7. априла 2019. године преминула је наша
драга

РАЗНО

МАСЕРКА потребна за опуштајућу релакс масажу, може
почетница. 061/298-96-69.
(275793)
ОГЛАШАВАМ неважећим сведочанство ОШ „Петефи Шандор” Нови Сад, на име Мирсада Рашидовски. (275804)

ТЕРЕЗА ЛАЗИЋ
1930–2019.

ОГЛАШАВАМ неважећом годишњу пензионерску карту издату од АТП-а на име Невенека Бундало. (275734)

Ожалошћена породица

ТУРИЗАМ

(20/275779)

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

Остали смо без наше дугогодишње породичне
пријатељице

ТЕРЕЗЕ
ЛАЗИЋ
АНГЕЛИНА МИШИЋ

Поздрав

ТЕРЕЗИ

Хвала ти мајко на безусловној љубави и подршци.
МИЋА и ДРАГАН

Остаће нам у трајној
успомени.
ДРАГИША, НАДА
и НЕНАД ЂОРЂЕВИЋ

станари у
Б. Јовановића 35

(113/

(27/275790)

(53/285853)

Последњи поздрав

Последњи поздрав

Најдражој мајци

ИЗДАЈЕМ рамске скеле, металне подупираче, мешалице за
бетон. 064/351-11-73. (275774)
СЕЛИДБЕ, камионски, комби
превоз, екипа радника, одвозимо непотребне ствари.
0674/280-30-16, 063/731-7767, Владимир. (275775)
ТЕПИХ-СЕРВИС. Дубинско прање тепиха, намештаја, аутомобила. Превоз бесплатан. 3028920, 064/129-63-79. (275886)
ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгушење
купатила, канализације, водоводне адаптације, замена вирбли, вентила, батерија, санитарије, све за воду, 0-24 сата.
Пензионерима екстра попуст.
Долазим одмах. 013/348-139,
064/493-44-63, 063/811-74-89,
Јовичин. (275846)

РАДОЈКИ МУЊЕРАН

ДРАГАНИ

Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Почивај у миру.
Твоји синови: ИВАН и ДЕЈАН и ћерка МИРЈАНА
с породицама
(55/275860)

тетка
ДРАГАНИ

од сестара ЉИЉАНЕ
и МИРЈАНЕ
и зета ЛАЛЕТА

од САШЕ, НЕНЕ
и САНДРЕ
са породицама

(112/

(111/

МОЛЕРСКИ-РАДОВИ, ламинат.
062/156-02-07, 064/390-00-87.
(275989)

Ближе информације у вези позива за Јавну лицитацију или
средстава која се продају могу се видети на сајту Института www.mocbilja.rs

КУРС румунског језика, румунски културни-едукативни центар, Панчво, његошева 7.
062/821-44-94. (276007)

ПОПУСТ

Прошла је најтужнија година без тебе, мила наша мајко
и бако

РАДОЈКИ
МУЊЕРАН

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ радови. 062/976-18-42. (275989)

На лицитацију са собом понети печат /правна лица, предузетници/ ради потписивања уговора одмах по завршетку
лицитације.

Најдражој
комшиници

МИЦА ВЕЛАШЕВИЋ
13. IV 2018 – 13. IV 2019.
Твоји: БРАНКИЦА, ЈЕЛЕНА и ОГЊЕН

(110/

Последњи поздрав
драгој баба Ради од
породица: КИШ, МАКСИМОВИЋ и ГАГЕС
(56/275860)

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

Петак, 12. април 2019.

Обавештавамо родбину и пријатеље да је
7. априла 2019. преминула наша драга

Сахрана је обављена 9. априла 2019, у
родном месту покојнице.
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Наш драги

ДУШАНКА КОСАНОВИЋ
ДУЈА
1942–2019.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

С поштовањем

МИЛОРАД ПАВЛОВИЋ
1947–2019.
преминуо је 1. априла 2019.
Сахрана је обављена 6. априла 2019, на гробљу Лешће.
Ожалошћени: супруга НАДА, ћерка ЈАСМИНА, син РАДЕНКО,
унуци ВУКОМАН, УРОШ, СТЕФАН, АЛЕКСАНДРА и МИЛА,
брат ЗОРАН, сестра ЉИЉАНА, зет МИЛОРАД, снаја СЛАЂАНА
и остала многобројна родбина

Ожалошћени: ћерка СВЈЕТЛАНА, унука
ТАМАРА и праунуке ЕМИНА и ИНА

СЛАЂАНА ЈОКИЋ

(5/275737)

(31/275798)

Мамине колегинице „Ц маркет”: ДОБРИЛА,
ЗОРКА, ЦЕЦА, БИЉА, ЉУБИЦА, ДАНА, ГОЦА,
АНЂА, ДРАГИЦА, МИЛЕНА, ДАЦА,
ДРАГИЦА К. и БРАНКА

Последњи поздрав нашој

(4/275735)

Драга

МИЛОРАД ПАВЛОВИЋ
Последњи поздрав драгом пријатељу од БОСЕ и
ДРАГАНА КЉАЈИЋ
(66/275884)

ДУШАНКИ КОСАНОВИЋ

Последњи поздрав

од сина ПЕЦЕ, снаје ГОРДАНЕ и унучади РАДЕ и РАДМИЛЕ

СЛАЂО

(86/279594)

Последњи поздрав

Последњи поздрав
драгој тетки

чика ПЕРИ
од његових комшија из М. П. Аласа 11

Твој одлазак нас је оставио без речи.
Увек ћемо имати лепе успомене на гимназијске дане проведене са тобом.
Твоје IV-5
(18/275772)

(98/1275977)

4. априла 2019. преминуо је

ДУЈИ
од КИКИЈА
(87/279594)

од породице
ВУЧКОВИЋМАРИНКОВИЋ

Заувек ћеш остати у нашим срцима.

(32/275798)

СЛАВОЉУБ ЈОСИПОВИЋ

МАРИЈА ВИТОМИРОВ

1950–2019.
Последњи поздрав
нашем председнику

Красиле су је најлепше особине...
И сад кад те нема код мојих очију.
Остајеш знај у срцу.

С тугом и поштовањем
МИОДРАГ и НАДИЦА ПЈЕВИЋ

Твоја МИЛЕНА

МИРЈАНА ЋУРЧИН

(72/275896)

(93/275963)

1954–2019.
Нашем зету и течи

Твоји: супруг МИЛЕНКО, син ГОРАН, ћерка
ГОРДАНА, снаја БИЉАНА и унуци ЂУРА и
СОЊА
(81/275915)

Последњи поздрав
драгој прији

Последњи поздрав

СЛАВОЉУБУ
ЈОСИПОВИЋУ
Комшије
и пријатељи
у Савској 16
(94/275964)

МИРИ

ЗАГОРКИ
КОЏИЋ
1947–2019.

од РАЈКА
и МИЉАНА
са породицом
(80/275915)

Нека те анђели чувају.
Породица
ПАНТЕЛИЋ
(28/275792)

Умрла је моја мајка

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

СЛАВОЉУБУ ЈОСИПОВИЋУ
1950–2019.
Остајеш увек као велики и племенит човек у нашим
срцима.
Породица ШУЉАГИЋ

КОВИНА ВИДАКОВИЋ
Много сам тужна...
Твоја ВЕСНА
(67/275885)

(95/275963)

Последњи поздрав другу

Мојој супрузи

СЛАВОЉУБУ ЈОСИПОВИЋУ СЛАВКУ
од другова: ЈОЦЕ, ЧЕДЕ, ПОПА, ВЕЉЕ, СИМЕ,
СИНИШЕ, АНЂЕЛКА и ИВАНА
(51/275801)

КОВИНИ ВИДАКОВИЋ
Волећу те док сам жив.
АЛЕКСАНДАР
(68/275888)
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Драга наша

Обележавамо годишњи помен вољеном

АНТОНИЈА ВИНКОВИЋ
МИКИЦА

АНТОНИЈА ВИНКОВИЋ
1966–2019.

1966–2019.

Твоји: ПЕЂА и БОЈАНА

Када остану само успомене и сећања, последње
речи које ће се чути су хвала за љубав, доброту и
разумевање.
Твоји: мама, ЛУЦИКА, ујка и БАНЕ

(21/275780)

(22/275780)

За несебичну љубав, доброту, пожртвованост.
Заувек у нашим срцима.

Пролази друга година
од смрти нашег тате,
таста, деде и прадеде

Последњи поздрав драгој колегиници

КАЛЕЈСКИ ЖИКИ
Остаје нам сећање на срећне године које смо превели заједно
и љубав према теби која никад неће престати.
Твоја породица
(109/276066)

Остаћеш нам у вечном сећању и почивај у миру.
Служба Стоматолошке здравствене заштите
Дома здравља Панчево.
(39/275815)

Последњи поздрав драгој

7. VIII 1934 – 15. IV 2017.
из Омољице
Живећеш заувек у
нашим срцима.
Захвалне ћерке
НЕНА и ЗОРИЦА
са породицама
(41/275820)

МИКИЦА

СЕЋАЊЕ

КАПУНАЦ
ДУШКА

ДУШКО
КАПУНАЦ

ДУШКО
КАПУНАЦ

19. VII 1956 – 12. IV 2015.

19. VII 1956 – 12. IV 2015.

19. VII 1956 – 12. IV 2015.
Срећице моја,
иза мене су четири
дуге и тешке године,
а испред године туге,
бола, успомена
и сећања.

Драги наш тата,
што време брже
пролази ми те све
више волимо
и све нам више
недостајеш.

Сине мој,
прошле су четири
најтужније године
у мом животу.
Никада те неће
заборавити
мајка НАДА

Станари зграде у Савској 2

Заувек твоја
супруга БУЦА

Твоје ћерке
ОЛИВЕРА
и НАТАША

(52/275852)

(82/275919)

(83/285920)

(84/275921)

АНТОНИЈИ ВИНКОВИЋ

ВАЊА, ЕМА и ЦОКА

СЕЋАЊЕ

БРАНИСЛАВА
НИКОЛИЋА

АНТОНИЈИ ВИНКОВИЋ

Заувек ћеш живети у нашим срцима.

Сећање на

(40/275818)

Последњи поздрав драгој

3. априла 2019. преминуо је наш драги

АНКИЦА
УТКОВСКИ
1936–2019.

АНТОНИЈИ ВИНКОВИЋ МИКИЦИ
од тетке МИРЕ, ујака МИГУЛЕ, ујне ЉУБИЦЕ и
браће ДУШАНА и ИЛИЈЕ
(64/275878)

Последњи поздрав нашој драгој

МИКИЦА
Престало је да куца срце моје вољене снахе.
Нека те вечно анђели
чувају.
Моја бол и туга за тобом
никада неће престати.
Хвала ти што си увек
била уз мене.
Твоја нана СЛАВИЦА
(23/275780)

АНТОНИЈИ ВИНКОВИЋ
Заувек у лепом сећању.
Особље Пицерије „Кула” и ТИХА са породицом

Заувек ћеш остати у
нашим срцима и мислима.
С љубављу и тугом
чувамо успомену на
тебе.
Супруг МЛАДЕН
и син ДРАГАН
са породицом

БОШКО
БОШЊАКОВИЋ

РАДЕНКО РАДЕНКОВИЋ

1947–1989.

1951–2019.
Последњи поздрав од супруге СЛАВИЦЕ, сина
ВИКТОРА, ћерке РАДИЦЕ и унука АТИЛЕ,
КРИСТИЈАНА, МИХАЈЛА и ИРЕНЕ

Не постоји време које
може да избрише љубав и сећање на тебе.
Твоји најмилији

(103/276003)

(3/275732)

(105/276028)

Сећање на нашу снајку

Прошло је једанаест
година од смрти моје
драге сестре

Хероји
са Кошара

(107/276039)

9. IV 1999 – 9. IV 2019.
СЕЋАЊЕ

Драга

БОЖАНУ ЈАКИМОВСКИ
1946–2019.

Слава им и хвала!

ДУШИЦЕ
СТЕВАНОВИЋ

БРАНКА
КАРБУНАР
3. IV 2010 – 2019.

(100/275979)

С љубављу и поштовањем чувамо те од заборава.
ЖЕЉКА, ДУЛЕ, ЗОКИ и СЕКА

16. априла навршавају се де године откако није са нама наш драги

(88/275946)

2003–2019.

рођ. Ивановић

АНТОНИЈА

ЖИВАН
КОВАЧЕВИЋ

Хвала на искреном
пријатељству.

1996–2019.

САШКА
(70/275890)

Остао је незаборав и
дивне успомене!
Супруга РУЖИЦА,
син ВАСА и ћерка
СМИЉА са породицама
(90/275952)

Увек је у нашим
мислима.
Сестра БИЉАНА
са породицом
(92/275961)

С љубављу и поштовањем чувамо те од
заборава.
Сестра МИРА
са породицом
(85/275923)

ДАНЕ ГЛУМАЦ
1931–2017.
Ожалошћени: син МИЛЕ, снаха БЕБА и унуке МИЛИЦА
и МАРИЈА
(101/275993)

БОШКО СИМИЋ
Никада те нећемо заборавити.
ВОЈКА и деца
(1/275724)

Петак, 12. април 2019.
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У суботу, 13. априла даваћемо шестомесечни
помен нашем вољеном

Најтежа година препуна бола

СЕЋАЊЕ
9. IV 2013 – 9. IV 2019.

ФРАНЧИШКА ЈЕВТИЋ

САША НЕБРИГИЋ

У нашим срцима остајеш заувек!
Твоји најмилији
(108/276051)

13. априла 2019. навршавају се две године откада није са нама наш вољени супруг и отац

ДРАГАНУ СТОКИЋУ

Фалиш за оно што смо имали,
фалиш за оно што је сад
фалиш за оно што долази тек
Не плачем, не брини...
Јака сам због тебе, због њих и због нас
Волимо те највише.

Утехе нема, заборав не постоји за оне који те
воле. Док живимо ти ћеш живети са нама

Заувек твоји ИЦА, АЛЕКСА и ЛЕНКА

Мајка БОЖАНА, супруга ДАЦА, деца
НИКОЛА, БОГДАН и ПЕТАР

(76/275909)

(91/275960)

Шест месеци туге и бола за вољеним

ЉУБОЈЕ БОЈОВИЋ
2017-2019.
Саким даном све више и више недостајеш. Утехе
нема, заборав не постоји.
Воле те твоји: супруга МИРЈАНА
и синови МИРКО и НЕМАЊА

Не знам како описати осећај,
кад плачемо – плачемо због тебе,
кад ћутимо – мислимо на тебе
кад причамо – причамо о теби,
кад тугујемо - тугујемо због тебе,
али кад се смејемо, смејемо се јер си ти део те наше приче.
Прелеп је осећај јер си био део нас.
Зато ћемо се трудити да тај осећај остане заувек у нама.

ДУШАН ПЕТРОВ
13. IV 2000 – 13. IV 2019.
Волимо те и чувамо од заборава.
Много нам недостајеш.

Душа јеца, срце боли, а туга слама.
Заувек ћеш бити у нашим мислима и срцима.
Сестра ДРАГАНА, зет ЗОРАН и сестрићи
ВЕЉА, НЕНА и БОКА
(89/275951)

ПОМЕН

Твоја тетка МИКИ и чика БРАЦА

Твоја породица

(77/275909)

(79/275911)

СЕЋАЊЕ

ДРАГАНОМ

САЛЕ

(99/275979)

Прошло је четрдесет
дана, са премало речи,
а превише туге

СЕЋАЊЕ

ДУШАН ДИМИЋ
Прошла је тужна година без тебе мили наш
мужу, оче, деко и прадеко.

ТОМИСЛАВ
ДИМИТРИЈЕВИЋ
7. IV 1999 – 7. IV 2019.

Двадесет година ниси
са нама.
Недостајеш нам.
Породица

АЛЕКСАНДАР
МАРКОВ АЦА

Ожалошћене породице ДИМИЋ и ОСТОЈИЋ

САЛЕ

Чувамо га од заборава.
Син ЗОРАН, снаја
ЈАСМИНА и унуке
СЛОБОДАНКА и
СЛАВИЦА

И после годину дана остаје огромна празнина у нашим срцима коју више нико неће моћи надокнадити.

(12/275747)

Наш драги супруг и
таја

Док смо живи волећемо те и мислити на
тебе.
Твоји: СОФИ, ФИЋА, НЕЦА, ГАГИ и ТИЋА

(6/275667)

(78/275909)

Једногодишњи помен
нашем драгом куму

САВА
ИГЊАТОВИЋ

С поштовањем и лепим
сећањем: кум РАДОШ,
кума НЕВЕНА и кумић
БОЖИДАР
(96/275965)

У нашим је мислима
и причама увек присутан. Све на Тебе
подсећа.
Нећемо те заборавити.
Твоје РУЖИЦА
и ДАНИЦА
(58/276863)

1961–2019.

(71/275893)

13. априла, у 11 сати даваћемо годишњи помен
нашој драгој и никад заборављеној мајци.

Породица
ВИДАКОВИЋ
(33/1275799)

Прошло је тужних
четрдесет дана. Бол и
тугу не лече ни сузе,
ни речи за мојим братом

МАРИЈИ ЛУКИЋ
Твоја деца
(69/275898)

Нашем драгом

У суботу, 13. априла,
у 11 сати, на Православном гробљу у
Старчеву, даваћемо
помен нашој драгој

14. X 2018 – 14. IV 2019.

НИКОЛИ
ГРУЈИЋУ

РАДОЈИЦА
БОДИРОГА

1928–2005.

МИХАИЛО
ЛАЗИЋ

РАШОМ

1937–2018.

Твоји најмилији

Мишко, оче, деко много
нам недостајеш.
13. априла, у 11 сати, даваћемо помен на Новом
гробљу
Породица: ДУШАНКА,
НЕНАД, БОЈАН
и НЕВЕНА

(44/275830)

(102/275997)

САВКИ
РАТИЋ

У мом срцу и мислима бићеш вечно.
Сестра ЋАНА
с породицом
(73/275902)

ВАСА
ФЛОРА

МИРОСЛАВУ
МИЛИЋУ

Осам година је прошло.
Ми те не заборављамо.
Супруга ВЕРИЦА
са децом и унуцима

У суботу, 13. априла, у
11 сати, на Католичком
гробљу даваћемо годишњи помен.
Живиш заувек у нашим
срцима.
Породица МИЛИЋ

(11/275746)

(106/276037)
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Петак, 12. април 2019.

Туга и недостајање... то је стало у ових шест
месеци који се навршавају 17. априла. Време
пролази, али не лечи...

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

13. априла 2019. године, у 12 сати, на Новом гробљу даваћемо годишњи
помен вољеној мајци и баки

СЕЋАЊЕ

ЈЕЛЕНИ НЕСТОРОВИЋ

МИЛАН ВУЈЧИЋ МИЋА

рођ. Матановић

ДРАГАН ИВКОВИЋ ЦОКИ
Био си нам љубав, заштита, понос...
Био си нам све. Остају нам само дивна сећања
на тебе, сета и бол што смо те изгубили. За све
што долази – недостајеш!
У суботу, 13. априла, у 11 сати, код твог гроба
ће бити сви твоји најмилији.
Волимо те заувек.

2009–2019.

С љубављу и поштовањем чуваћемо успомену на тебе.
Ћерка НАДА и синови СЛОБОДАН, МИЉАН и САША са породицама
(57/275862)

Радо те се сећамо и пуно нам недостајеш.
СЕЋАЊЕ

У понедељак, 15. априла 2019. године, у 11.30,
дајем четрдесетодневни помен на Новом гробљу,
мојој вољеној супрузи

Твој син БОБАН и БИБА

Твоја МИЦА, МИЛОШ и БАНЕ
(13/275750)

(43/275824)

15. априла дајемо четрдесет дана

У среду, 17. априла 2019. године навршава се четрдесет дана откако није са нама наш вољени

БОЖИДАР
ИЛИЋ
2007–2019.
Године пролазе, бол
и туга остају.
Твоји: мама АНИЦА
и сестра БОЈАНА
са породицом

МИЛАНУ АНДРИЋУ

СЛАВИЦИ МИЈАИЛОВИЋ
Увек ћеш бити у мом срцу и мислима.
Твој супруг МИЛАН
(16/275763)

(17/275770)

МИЛОЈИЦА БОДИРОГА
1959–2019.

Нисам те се нагледала, нисам те се наљубила, ал
узалуд све је прошло мајка сина изгубила.
Почивај у миру најдражи

Обавештавамо родбину и пријатеље да ћемо шестомесечни помен нашем драгом супругу, оцу и
деки

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

Тога дана, у 11 сати, на Новом гробљу у Панчеву,
одржаћемо вечни помен.
Дани пролазе, туга и бол не престају.
Породица БОДИРОГА

(97/275965)

(29/275795)

Пролази четрдесет дана без тебе

СМИЉАНА
ФИЛИПОВСКИ

ДРАГАНУ САВОВИЋУ
обележити у суботу, 13. априла 2019, у 10.30, на
гробљу у Омољици.

МИЛАН АНДРИЋ

Супруга ВОЈКА и син АЛЕКСАНДАР
са породицом

1960–2019.
Пуно нам недостајеш.

Твоји најмилији

(48/275835)

(63/275877)

19. IV 2018 – 19. IV 2019.

СЕЋАЊЕ

Четрдесет дана је прошло, туга и бол за вољеним братом не престаје

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

2016–2019.
Заувек ћеш бити у
нашим срцима.
Син НЕНАД
с породицом
(8/275742)

БОЛНО СЕЋАЊЕ

ДАНИЈЕЛА
СТАНКОВИЋ

МИЛОЈИЦА
БОДИРОГА

14. IV 2010 – 14. IV 2019.

Сестра РАДА
са породицом

Постоји љубав коју смрт
не прекида и туга коју
време не лечи.
Твоји: мама, ЗЛАЈА,
БОЈАН и МИЛЕНА

(34/275799)

(25/275785)

1959–2019.

ЂУРИЋ

Сећање...

ПЕТРОВ

РАДМИЛА
ВИЈАТОВ
ШАЈИНОВИЋ

прим. др
ВОЈИСЛАВ
ЂОРЂЕВИЋ
11. IV 2000 – 11. IV 2019.

БРАНКО

ДУШАН

БОЈАН

1970–1989.

1939–2001.

1968–2014.

Време пролази а туга
остаје.
ЦАЦА и МИЛОВАН

ДРАГИША, НАДА
и НЕНАД

Ваша претужна мајка и супруга МИЛА

(61/275876)

(26/275790)

(74/275905)

19. IV 2018 – 19. IV 2019.

РАДМИЛА
ВИЈАТОВ
ШАЈИНОВИЋ

АДАМ
25. V 1931 – 14. IV 1999.

СТАНА
26. X 1932 – 7. II 2013.

ГОРДАНА
АЛЕКСОВСКИ

БОЈАН
ЂУРИЋ
1968–2014.

Брат ДУШАН

Син ДУШАН с породицом и ћерка СЛАВИЦА
с породицом

Увек си у нашим мислима и срцима.
Твоји најмилији

(62/275876)

Бојане, много нам
недостајеш и остаћеш заувек у нашим
мислима.
Тетка ЈЕЛИЦА
с породицом

(50/275844)

(2/275565)

(75/275905)

Сећање на наше драге родитеље, бабу и деду.
Пуно нам недостајеш.

1948–2013.

НИКОЛА
Породица ПЕТРОВ
(54/275854)

Прошло је дванаест
година од смрти мога
брата

Шестогодишњи
помен

ОСТОЈИЋ

КОСАНА
Увек ћемо вас носити у срцу...

БОЖИДАРА
ИЛИЋА
из Омољице
1968–2007.
Увек ћу га волети и чувати успомену на њега.
Брат НИКОЛА ЛОЛЕ
(19/275776)

СЕЋАЊЕ

МИЛИЦА
ЂУРИЧИЋ
1948–2009.
Успомене на тебе чувају супруг ЦВЕТИН,
ћерка СНЕЖАНА зет
ГОРАН и унуке ДУЊА
и МАША
(65/275883)

Петак, 12. април 2019.

Прошло је пет тужних година откада није
с нама наша вољена

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
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Обавештавамо родбину и пријатеље да ћемо у суботу, 13.
априла 2019, у 11 сати, давати годишњи помен на Старом
православном гробљу

МИЛЕНИЈА ТЕОФИЛОВИЋ

14. априла 2019. навршава се пет година откада није самном мој вољени супруг

1931–2014.

Много нам недостајеш.

УГЉЕША ЦАЈИЋ

Стално си у нашим мислима.

1932–2018.

Волимо те.
С љубављу и поштовањем твоји најмилији
(30/275797)

У суботу, 13. априла, у 11.15, на Новом гробљу у
Панчеву, дајем полугодишњи помен свом оцу и
хероју

С љубављу чувамо успомену на тебе.

СЛОБОДАН ПАЈЕВИЋ

Ћерка МИРЈАНА, супруга ЈЕЛИЦА и унуци СТЕФАН
и СНЕЖАНА, сестра ЉИЉАНА са ОЛИВЕРОМ и НЕМАЊОМ
(37/275805)

СЕЋАЊЕ

Прошло је шест
месеци

1951–2014–2019.
Не питај ме како иде живот без тебе и наше
ћерке Сање и са заувек сломљеним срцем ни
ти, ни ја нисмо сањали овај страшни сан.
Свет од љубави сам имала у коме сте били ви,
наша ћерка САЊА и ти. Сада сам човек који
нема снове већ само бесконачну патњу.
С љубављу твоја ЉИЉА

НИКОЛИ БОГДАНОВУ

(14/275751)

Бол и туга не мере се речима већ празнином која је
остала.
Хвала ти што си ме научио свему и животу.
Хвала ти што си био најбољи отац на свету.
Хвала ти што си био и остаћеш мој херој...
Твој вољени син СЛОБОДАН
(7/275730)

13. априла 2019. у 11 сати, на Новом гробљу, даваћемо шестомесечни помен нашој вољеној мами, баки, прабаки и сестри

15. априла навршавају се три године откако није
с нама наш вољени

ВЕРИЦА ПАВЛОВИЋ
Мајко, не постоји време које доноси заборав...
сваког дана си самном у мојим мислима и сећањима на лепе и срећне дане проведене с тобом.
Волим те мајко.
Ћерка МИРЈАНА са породицом
(47/275833)

3. априла даваћемо шестомесечни помен нашем
драгом и вољеном

ВЕРИЦА
ПАВЛОВИЋ
Секо, твој одлазак је
бол...
Рана на срцу... празнина у души... у разговорима...
Воли те твоја сестра
ДРАГИЦА и сестрићи
ЛУКА и МЛАДЕН

БОГОЉУБ ТАНЕВ
Заувек у нашим срцима.
Супруга ЉУБИНКА и ћерке
ГРОЗДАНА и ЈЕЛЕНА

(46/275833)

(35/275802)

ЕЛЕНИ МЛАДЕНОВСКИ
1951–2018.

Прошло је шест месеци

Твоји вољени: син ДРАГАН са породицом,
ћерка БИЉАНА с породицом и сестра ДОНКА
с породицом
(42/275823)

МИЛАНУ ПЕМЦУ
1953–2018.

15. априла 2019. навршиће се пет година откако нам је
у сећању и мислима наш вољени отац и супруг

Много нам недостајеш. С љубављу и поносом чувамо те у нашим срцима.
Твоји: супруга МАРИЈА, ћерка МАЈА
и син ИВАН са породицама
(36/275803)

СЛАВОЉУБ ИВАНОВИЋ
1948–2014.
Породица ИВАНОВИЋ

11. априла, у 10.30,
дајемо четрдесет т
ужних дана нашем
сину и брату

14. априла 2019. навршава се десет година откако си нас
напустио

Увек смо делиле све
другарице моја... сада је
туга само моја.
Твоја ВЕСНА
са децом

21. VI 1945 – 18. IV 2017.
Пре две године, 18. априла, отишао је наш Дуле
стазом којом ће га пратити неке старе песме, наша сећања и моје сузе...
Спавај око моје...
Твоји: ГОЦА, ДЕЈАН и ДИЈАНА

(45/275833)

(49/275839)

Сећање на

ДУШАН ДОЈЧИНОВИЋ

ВЕРИЦА
ПАВЛОВИЋ

Четрдесетодневни помен
нашем вољеном

(24/275784

13. априла 2019. дајемо шестомесечни помен нашим
драгим родитељима

ПЕТРОВИЋ

СЛАВИШИ
СИБИНОВУ
СТЕВАНА
ЛАЦКОВА

СЛАВИШИ
СИБИНОВУ

1939–2013–2019.

С љубављу и тугом чувамо успомену на тебе.
Стриц СТЕВАН, брат
РАДОМИР и сестра
ЈЕЛИСАВЕТА
са породицом

Твоји најмилији
(9/275743)

(60/2675888)

Тугују за њим: мајка
АНА, отац БОГОЉУБ,
сестра ВИОЛЕТА
и сестра ЈУГОСЛАВА
са породицом као
и остала родбина
и пријатељи
(59/275875)

13. априла навршава се
осам година туге за нашом

НИКОЛА
РОТАР
Време пролази, туга
и жалост за тобом
остају.
У срцу те чувају твоји
најмилији
(38/275811)

СОФИЈА

СВЕТИСЛАВ

11. VIII 1946 – 14. X 2018.

25. I 1943 – 23. XI 2018.

ЉИЉАНОМ
ДЕЈАНОВСКИ
рођ. Маринковић
1954–2011.

Родитељи наши са осмехом сте нас дочекивали, а са
бригом испраћали. Били сте наш ослонац, снага и сигурност.
Празнина која је остала боли и болеће док смо живи.
Ваши: ћерка СНЕЖАНА и син БОШКО са породицама

Ожалошћени: брат
ЖЕЉКО и снаја ВЕСНА
са синовима

(10/275744)

(15/275760)
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КУЛТУРА

Тематски програм
Четвртак, 11. април, 19 сати, Градска библиотека: промоција књиге „Суботе и недеље” Милана Лазаревића.
У четвртак и петак од 12, а у суботу од 19 сати (11–13. априла), Дом културе Старчево: манифестација „Априлски дани
књиге”. Учествују: Вуле Журић, Александар Чотрић, Зоран
Т. Поповић, Мухарем Баздуљ, Гојко Божовић и Светислав
Басара.
Недеља, 14. април, 18 сати, дворана Културног центра: 58.
градска смотра музичко-фолклорног стваралаштва деце града Панчева.

Музика
Четвртак, 11. април, 11 сати, Музичка школа „Јован Бандур”:
такмичење гудача.
Четвртак, 11. април, 19 сати, сцена Културног центра: концерт клавирског дуа Марија Гођевац и Борко Милојковић.
Четвртак и петак, 11. и 12. април, 21.30, дворана „Аполо”
Дома омладине: фестивал метал музике „Horns up”.
Понедељак, 15. април, 18.30, Музичка школа „Јован Бандур”:
концерт камерне музике.
Четвртак, 18. април, 18.30, Музичка школа „Јован Бандур”:
вече клавирске музике музичког кутка Габи Динић.
Четвртак, 18. април, 19 сати, сцена Културног центра: концерт Ане Братељевић.

Представе
Субота, 13. април, 12 сати, дворана Културног центра: представа за децу „Први шљиварски бој”.
Среда, 17. април, 19.30 дворана Културног центра: представа „Флорентински шешир” Ежена Лабиша.

Изложбе
Понедељак, 15. април, 19 сати, Галерија Милорада Бате Михаиловића: отварање изложбе „ТиМ”.
Уторак, 16. април, 19 сати, фоаје Културног центра: изложба
цртежа и слика „Корени” Горана Михајловића.

МОЈ

избор

МОЈ

Степски вук
Алекса Маринковић,
студент Академије
уметности у Новом Саду
КЊИ ГА: Пре по ру чио бих
књигу Хермана Хесеа „Степски вук”, јер много говори о
балансу човека са самим собом. Шта је степски вук у
књи зи, но јед на уса мље на
уметничка душа која трага за
балансом у уметности, као и
у општим животним стварима. Мени као уметнику се ова
књига допала, јер се често
уметност доживљава преозбиљ но, пре ви ше те шко,
озбиљно, што он жели да деаргументује у књизи. Ако се
будете одлучили за овај роман, скренуо бих пажњу на
то да има ствари о којима би
требало да размишљате: да
ли је Хермина издвојена личност или је то заправо он, то
јест његов неозбиљни део свести? И због чега је он на крају осуђен, шта му то „порота
сачињена од генија” замера
на крају?
МУЗИКА: Код музике је битно расположење у ком се слуша, јер је још у античкој Грчкој уо че но да му зи ка има
велики утицај на понашање
људи. Првенствено је битно
постати добар слушалац музике, зато што, нажалост, живимо у времену када се на
глобалном нивоу не препозна ју ква ли тет не естет ске
вредности. Тај тренд је посебно заступљен у музици, па
је због тога тешко постати
„квалитетан слушалац”. По
мом слободном укусу, препоручио бих свима да слушају
више различитих жанрова, на
пример Лудвига ван Бетовена, „Пролећну сонату” оп. 24
но. 5, за ово пролећно време

Страну припремила

Мирјана
Марић

СОЛИСТИЧКИ КОНЦЕРТ АНЕ БРАТЕЉЕВИЋ

СА СВЕТСКЕ СЦЕНЕ У СВОЈ РОДНИ ГРАД
Улаз на концерт
је бесплатан
Гост виолиниста
Милан Бергинц
Културни центар Панчева угостиће 18. априла своју суграђанку, харфисткињу Ану Братељевић, која неколико година живи у Прагу и свира у Чешком народном симфонијском
оркестру, с којим је имала прили ке да са ра ђу је на че ти ри
европске турнеје, преко шездесет концерата, с легендарним
Ениом Мориконеом, као и с
низом светски признатих музичара као што су Андреа Бочели, Дени Елфман, Хосе Карерас, Јонас Кауфман. Сарађује са еминентним чешким
оркестрима: Чешком филхармонијом, Државном опером,
Карловарским симфонијским
оркестром.
Ана Братељевић је екстерни
предавач за камерну музику на
Академији лепих уметности у
Прагу, где такође организује
семинаре из области историје
харфизма. У музичкој школи
„Иља Хурник” у Прагу предаје
харфу и клавир. Бави се музиком од шесте године, када је
почела да учи клавир, а потом
и харфу у класи проф. Милице Барић. Дипломирала је харфу на Факултету музичке уметности у Београду (2006) и завр ши ла спе ци ја ли за ци ју на
истом факултету (2007), с највишим оценама, у класи проф.
Љиљане Несторовски. Поред
харфе, на ФМУ Београд дипломирала је клавир (2008), у класи проф. Марије Ђукић.
Наставила је школовање у
Прагу, у класи еминентне светске харфисткиње Јане Боушкове, на престижној Академији
лепих уметности, где завршава
мастер-студије харфе (2010).

ФОТО: НИНА ШПЕРАНДА

Културни телекс
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Ана Братељевић

За наставак школовања у иностранству се одлучила јер омогућава више оркестарске праксе и рад на разним камерним
пројектима. Успешно је завршила докторске студије интерпретације и теорије интерпретације – специјализација харфа (2016).
Са елек трич ном хар фом
учествовала је у низу пројеката, као што су: сни ма ње
компакт-диска и ремикс из-

дања италијанског бенда „Сетамур”, поп-арт издање гудачког квартета „Арко”, сарадња
с рок и панк бен до ви ма.
Наступила је са џез триом итали јан ског ги та ри сте Ро ка
Зифарелија, који већ дужи низ
го ди на сви ра са Ени ом
Мориконеом.
ПАНЧЕВАЦ: У последње време си доста путовала и била
део сјајних концерата. Који
концерт посебно памтиш?

АНА БРА ТЕ ЉЕ ВИЋ: По следњих неколико концерата
смо свирали у Паризу, Санкт
Петербургу, Москви, Антверпе ну и Да бли ну. По чет ком
априла сам наступила с Хосеом Ка ре ра сом. Мо жда бих
издво ји ла про шло го ди шњи
концерт на отвореном са Андреом Бочелијем у његовом
родном граду, где смо извели
оперу „Андреа Шеније” под
диригентском палицом Стивена Меркјурија.
l Какви су ти планови за
наредни период?
– У плану су солистички наступи у Србији, Италији, Чешкој и велики концерт у јануару 2020, када ћу у највећој сали у Прагу извести Родригов
концерт „Арањуез” у пратњи
Чешког народног симфонијског
оркестра. Ове године се навршава двеста шездесет година
од смрти Георга Фридриха Хендла, тако да ћу свирати две његове композиције, а затим и
дело јапанског композитора
Мајузумија, као и Турнијеа и
Сметане. Гост концерта биће
мој драги колега и пријатељ
Панчевац Милан Бергинц.
l С Миланом наступаш и у
дуету?
– Пре више година основали смо дуо „Fеerie”. Прошле
године у августу смо извели
кон церт у окви ру про гра ма
УМУС-а у Београду, где смо
представили репертоар за овај
ансамбл.
l Колико ти прија да свираш у свом родном граду?
– Врло радо свирам у Панчеву, пред драгом публиком с
којом сам и одрастала. Посебан је осећај када наступате
на сцени Културног центра,
где сте са шест година имали
своје прве наступе као балерина, а касније и на харфи и
клавиру.

У НАРОДНОМ МУЗЕЈУ

Триста година Пожаревачког мира

које нам је дошло. Што се тиче џеза, радо слушам јапанску пијанисткињу Хироми Уехару и нумеру „Desire”, а од
наших музичара Амиру Медуњанин, као и групу ЈАЛ
(„Јосип А Лисац”) и њену песму „Генерација”.
ФИЛМ: Свима бих препоручио филм Милоша Формана
„Лет изнад кукавичјег гнезда”. Филм је фантастичан
због тога што вам се у данашње време не дозвољава никаква слобода, никаква индивидуалност на здравој основи, која омогућава да размишљате другачије а да притом
нисте осуђени или одбачени
од стране заједнице. У садашњости човек чим почиње да
размишља својом главом, он
постаје претња прво по власт,
а онда и по друштво. Радња
филма одиграва се у лудници, где су пацијенти људи који желе ту да буду јер су убеђени да су болесни, а заправо нису, већ су у питању велики индивидуалци. По том
критеријуму сваки човек на
овој планети је болестан, јер
свако има свој индивидуални дух. То нам је у природи,
а природу је немогуће „дресирати”, иако данас то покушавамо да радимо. Филм се
завршава тако што показује
да је човек слободан и да се
вра ћа та мо где при па да –
природи.

Изложба „Триста година Пожаревачког мира” отворена је
у среду, 10. априла, у Народном музеју Панчево, у организацији Друштва за неговање
традиције Банатске војне границе из Гаја и бројних институција и установа културе.
Пожаревачки мир из 1718.
године представља изузетно
битан догађај за јужни Банат у
сваком погледу, а изложба уз
реконструкције самог шатора
у коме је мир потписан између

представника Венеције, Хабзбуршке монархије и Отоманског царства, доноси свеобухватну причу о насељавању Срба и Немаца на просторе мочварног и ратовима опустошеног јужног Баната, почетком
18. века. Посетиоци су могли
да сазнају више о напорима да
се ови крајеви населе, култивишу, да се села ушоре, уреде
водотокови, израде карте, све
с циљем организовања Банатске вој не гра ни це, ко ја би

коначно зауставила све нападе Отоманског царства даље
ка северу. Такође, могу се видети реконструкције кућа граничара, од једноставних заклона и земуница до банатских
кућа из деветнаестог века, макете „Улмске кутије”и дунавских бродова из 18. и 19. века,
као и реконструкције униформи граничара Банатске војне
границе.
Изложба ће бити отворена
до 8. маја.

ИЗЛАЖЕ ДУШАН РАДОВАНОВИЋ

Дизајн и злочин
У Галерији савремене уметности отворена је изложба под
називом „Дизајн и злочин” Душана Радовановића.
Резултат његовог истраживања је бетонска столица у коју су уграђени остаци бомбар-

до ва них др жав них обје ка та
настали приликом НАТО бомбардовања СРЈ 1999. године.
Ова столица је изливена од
„трауме бомбардовања” и понуђена посетиоцима за седење. На ме ра умет ни ка је да

Најмлађи посетиоци изложбе

материјалне трагове насиља,
већ познатим дизајном, измести на „безбедно” место, као
и да, дајући им „безбедан” облик, провери њихову комуникацију и дејство. Однос трауматичног и реалног уграђен
је у форму дизајнираног објекта, како би се евоцирала носталгија и преиспитала сећања и осећања.
– Дуго сам се бавио овим радом и сваки део је био јако
компликован. За мене је та столица сабласт која ме је занимала као дух или нека утвара
што се појављује да нам поставља нека питања како бисмо
ми разговарали о томе. Столица представља дијалог, односно покреће питања шта све
носи и шта је уписано у њу –
рекао је аутор.
О његовом раду говорила је
Ана Виленица, кустос изложбе.
Душан Радовановић је рођен 1979. године. Дипломирао

је на Факултету ликовних уметности у Београду 2010. године, као и 2000. године на Вишој школи ликовних и примењених уметности у Београду.
Изложба ће бити отворена
до 25. априла.

Душан Радовановић
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НАШИ У БЕЛОМ СВЕТУ: НЕНАД ЊАГУЛ НА ОСТРВИМА ПАЦИФИЧКЕ МЕЛАНЕЗИЈЕ

ПАНЧЕВАЦ МЕЂУ ЉУДОЖДЕРИМА
Све више је наших суграђана
што се у потрази за бољим животом отискују у бели свет. Како год да су се снашли тамо,
све их с времена на време притиска носталгија. „Панчевац”
им зато пружа прилику да се
јаве родном крају.
У овој рубрици панчевачки
„гастарбајтери” моћи ће својим
суграђанима који су остали, да
испричају у чему уживају и шта
их мучи тамо где су се обрели.
У актуелном броју наш суграђанин Ненад Њагул, који годинама ради као фотограф на
туристичким бродовима, прича о острвима далеке и егзотичне пацифичке Меланезије.
Ненад Њагул рођен је 1976. године у нашем и, како сам каже, његовом једином вољеном
граду, а прве фотографије направио је на тамишком кеју

који су желели да тако набрзака намакну неку пару.
– То ми је увек било мрско,
па зато вероватно нисам никад
имао кеша. Међутим, када се
2010. године родила моја икона – ћерка Ана, одлучио сам да
кренем „трбухом за крухом”. И
то као фотограф на крузеру.
Иако сам био пресрећан због
тога, убрзо сам платио данак
неискуству, јер нисам најбоље
поднео први сусрет с том грдосијом, посадом, капитализмом
и масовном продукцијом. У
ствари, било ми је толико лоше да сам након три месеца
дао отказ. Но касније сам одлучио да поново покушам, овог
пута кудикамо психички спремнији. Испало је боље, па ево
већ седам година радим омиљени посао и путујем туристичким бродовима, а у међувремену сам мењао компаније тра-

Некад канибалско племе с Нове Гвинеје загрева терен за ритуални ход по ужареном камењу
саставу су Папуа Нова Гвинеја,
Нова Каледонија, Вануату, Фиџи... Где год бисмо пристали
на овим предивним острвима,
кућице су направљене од дрвета и покривене палминим лишћем, а чекала нас је незаборавна добродошлица у ритму
домородачке тамтам музике и
ратничког дивљачког плеса.
Урођеници су били веома предусретљиви, па су ми чак, поно-

док се свиње слободно крећу
по острву. Притом и даље лове
рибу. Иако на примитиван начин, баве се и пољопривредом,
гаје поврће и воће, док су банане и кокос посвуда. Све у свему, лепо им је и срећни су. Док
су ми причали, све време су
жвакали нешто, од чега су им
зуби црни, а уста крваво црвена. Кад сам их питао шта то једу, рекли су ми да је у питању

Њагул с „људождерима”: хоће ли на крају бити поједен?!
апаратом покојног оца – двооким „флексаретом”.
Потом је занат пекао код „Тотке фотке”, а 1991. године уписао се у графичку школу на смер
за фотографе, код професора
Драгољуба Тошића, и дипломирао четири године касније.

Крузером и са апаратом
по Пацифику
Њагул је радио и за „Бебу кидс”,
„Пасаж” и Емилија Контија, а
направио је и неколико самосталних изложби, попут оних
у „Танјуговом” прес-центру и
Амбасади Чешке. Фотографисао је дословце све – од деце
до глумаца, а једино свадбе није радио, за разлику од многих

жећи бољу плату и услове за
живот на броду. И баш ове године указала ми се шанса каква се не пропушта: крузер који годину дана путује од Сингапура, преко Тајланда и Филипина, затим Кине, Индонезије и Аустралије, Новог Зеланда, па све до Канаде и Аљаске,
а онда назад до Јапана – усхићено почиње причу Ненад.

мањи број њих „спика” енглески, Ненад је успео да се споразумева са житељима Нове
Гвинеје, па је, пропитујући их,
налетео на језив податак: да канибализам и даље постоји, и то
баш у индонежанском делу другог највећег острва на свету.
– Дубоко у прашуми источне Нове Гвинеје налази се племе Короваи. Они граде куће
на дрвећу, на висини од шест
до дванаест метара, јер верују
у зле духове, за које кажу да
једини могу да ходају ноћу по
прашуми. Када неко од чланова племена падне с дрвета
или напрасно умре, претпостављају да је то дело црне магије. Због тога траже члана племена у ком се налази зао дух и
убију га без имало милости и

премишљања. Потом га, како
би спасли преостале чланове
племена, скувају на пари, у некој врсти пећи од камења и
лишћа, као што раде и с месом свиње. И када је „јело”
спремно, у сласт прождеру све
сем ноктију и косе. Без обзира
на то што ми се од ових сазнања јежи кожа, из радозналости бих посетио то племе. И
због добрих фотографија, наравно. Али за тако нешто биће
ми потребна моћ чаробног прстена чувеног Билба Багинса,
којег најпре ускоро морам да
пронађем у хобитском селу у
Тауранги на Новом Зеланду –
завршава Ненад ову невероватну причу на исто тако мистериозан начин.
Фото: Ненад Њагул

АКЦИЈА „ПАНЧЕВЦА” И УДРУЖЕЊА „ЉУБИМЦИ”

Не купуј – удоми!

Рајска лепота с мрачном
тајном

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.

Панчевачки фотограф није пропустио прилику да добро заради, као и да посети нека од најзанимљивијих егзотичних места.
– Нарочито упечатљив био
ми је појас Меланезије у чијем

Данка
Друго, супротстављено племе у заносу ратничког плеса

Осмех све говори! Живот без стреса на Тихом океану

сни на своју храброст, показивали вештину ходања по ужареном камену и нудили да пробам. Наравно, нисам био тако
одважан – кроз (полу)смех ће
модерни морепловац.
У том пацифичком архипелагу овај Панчевац налетао је
на невероватне контрасте, попут градића који је поседовао
све за нормалан живот у 21.
веку – струју, мобилне телефоне, продавнице, пошту, али су,
с друге стране, на истом острву, у селима и даље ходали боси, полунаги људи и обитавали у кућама од дрвета и трске,
без струје, проводећи ноћи уз
пламен свећа. Ипак, сазнање о
једној мрачној тајни ових људи, потпуно га је померило.
– То су заправо канибалска
острва, а домороци с Нове Гвинеје признали су ми да су некада били људождери, али су
се променили с доласком белог човека. Сада у селима имају фарме – кокошке и краве,

бетелов орах, нека врста допинга, који им даје осећај задовољства и топлине и од чега
су, како кажу, паметнији и могу много да причају. У шали
сам их упитао да ли је ту негде
и Тарзан, а они су се само осмехнули крвавих уста... И тада сам
се запитао: да ли заиста више
нису људождери?! Искрено, нисам до краја био сигуран да ли
ће ме у неком тренутку заробити и потом, у складу с „традицијом”, скувати у великом
казану – поново ће у (полу)шали овај авантуриста.

А за ручак – зао дух или
члан племена!?
Иако Папуанци говоре на преко 850 различитих језика и тек

Страну припремио

Јордан
Филиповић

Мешанка с педигреом лабрадора, стара око две године, тражи
дом. Данка је прави вођа; весела је и препуна енергије, а лепо
се слаже и с другим псима.
Куца је тренутно у привременом смештају, чипована и стерилисана, а биће удомљена искључиво као кућни љубимац.
Све ин фор ма ци је мо гу се
добити на телефон 065/280-26-20.

Јаза
Малена јазавичарка пронађена је крајем прошлог месеца у центру, у Градском парку, а била је у терању и није
имала било какву ознаку или чип, на
основу чега би се могло утврдити ко
је власник.
Јаза је умиљата, добра и послушна,
а уколико је неко удоми, добиће малог лепотана – обележеног, вакцинисаног и стерилисаног.
Псић се тренутно налази у градском
прихватилишту, а све у вези с њим
може се сазнати на телефон 352-148.

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

НЕМА ПОГОДАКА – НЕМА ПОБЕДА
Динамо 1945
ремизирао
с Црвеном звездом
Железничар изгубио
у Зрењанину
МЕДИТЕРАНСКО ПРВЕНСТВО У КАРАТЕУ

БРОНЗЕ ЗА ЗДЕШИЋА И СПАСКОВСКОГ
Медитеранско првенство у каратеу за кадете, јуниоре и млађе сениоре одржано је 6. и 7.
априла у турском граду Анталији. У изузетно јакој конкуренцији такмичара из дванаест земаља репрезентативци
Србије заузели су треће место
у укупном пласману. Велике
заслуге за висок пласман државног тима имали су и такмичари Карате клуба Динамо.
Кадет Александар Здешић
освојио је бронзану медаљу у
катама, па је тако на најбољи
на чин ис кори стио указану
шансу. У веома јакој конкуренцији такмичара из Шпаније и Португалије, освајача
златне и бронзане медаље на
последњем Европском првенству, као и три домаћа такмичара и осталих, Саша је имао
одличан наступ и изборио се
за бронзану медаљу, уз нови
начин оцењивања. Ово је његов

најзначајнији међународни резултат и доказ да је на правом
путу да израсте у врхунског
такмичара.
Бронзано одличје заслужио
је и јуниор Дарко Спасковски,
и то у категорији до 61 кг. Тако је само потврдио свој висок рејтинг, који је стекао као
кадет и освајач сребрне медаље на Првенству Европе. Дарко је одлично стартовао, са
две победе, да би у борби за
финале претрпео пораз од такмичара из Марока. У реперсажу се победом изборио за
бронзану медаљу, што је само
још један показатељ да ће он
бити одличан такмичар и у
јуниорској конкуренцији.
Већ наредног викенда најбољи кадети, јуниори, млађи
сениори и сениори КК-а Динамо надметаће се на традиционалном међународном турниру „Златни појас Чачка”.

Ни 22. коло Српске лиге група
„Војводина” неће остати у лепом сећању поклоницима најважније споредне ствари на
свету у Панчеву. Очигледно је
да још много воде мора да протече Тамишем како би фудбал
у нашем граду поново био мамац за публику и спорт у који
се верује.
У пролећном делу сезоне одиграно је шест „рунди”, Динамо 1945 остварио је две победе,
а Железничар није ниједну.
Истина, нису резултати сада толико битни, јер су оба клуба из
нашег града освојила довољну
залиху бодова да не морају да
брину око опстанка, а одавно је
јасно да не могу да ухвате ни
прикључак са екипама које се
боре за улазак у виши ранг.
После два узастопна тријумфа „брзи воз” је прошлог викенда на свом терену угостио
Црвену звезду из Новог Сада.
Таман када су симпатизери Динама 1945 очекивали наставак
победничке серије, тим који се
грчевито бори за опстанак укочио је захуктали „брзи воз”.
Утакмица је завршена без победника, али и без голова.

Момци које предводи тренер
Душан Ђокић били су доминантнији током целе утакмице,
диктирали темпо, стварали шансе, али у завршницама напада
нису имали довољно концентрације, па су бројне, изразите
прилике одлазиле у неповрат.
Новосађани су се жестоко бранили, чврсто решени да остваре циљ, а то је да на Градском
стадиону не приме погодак и
да извуку „нулу”. На крају су
успели, па су уздигнутих руку
напустили поприште окршаја.
Иако нису успели да победе,
фудбалерима Динама 1945 не

може се много тога замерити.
Играли су ангажовано, борбено,
желели су да постигну макар тај
један гол, али овог пута лопта
једноставно није хтела у мрежу.
После ове рунде у трећем
рангу такмичења „брзи воз” заузима пето место на табели, с
34 бода, а у наредном колу путује на неугодно гостовање у
Старе Бановце, где ће се састати с домаћим Дунавом.
Фудбалерима Железничара
никако да крене у пролећном
делу шампионата. Панчевачка
„дизелка” је прошлог викенда
претрпела и четврти пораз после

зимске паузе. Овог пута бољи
од ње био је Раднички, који је у
Зрењанину победио са 2:0.
„Дизелка” је наступила без
неколико стандардних првотимаца, што су домаћи играчи
умели да искористе, па су тако
освојили бодове с којима су побегли из евентуалне „опасне
зоне” на табели.
Железничар после 22. кола
заузима шесто место, с 34 бода, а идућег викенда у јужнобанатском дербију дочекује Вршац. Утакмица се игра у недељу, 14. априла, на СЦ-у „Младост”, од 16 сати.

УСПЕСИ ДИНАМОВИХ ЏУДИСТА

ОДЛИЧЈА С РАЗНИХ СТРАНА
На међународном џудо-турниру за ветеране у француском граду Бордоу наступио
је и члан ЏК-а Динамо Славко Станишић.
У комбинованој категорији М6 и М7 +100 кг Славко је
освојио прво место, победивши у сва четири меча. Овај
успех још више добија на значају ако се зна да су сви ривали били млађи од нашег
суграђанина.

Током проглашења победника, пре емитовања српске
химне, поводом Славковог рођен да на пу ште на је пе сма
„Happy Birthday to You”, а додељене су му и две златне медаље због наступа у две кон-

куренције – М6 и М7. Ово је
могуће на турнирима, али не
и на првенствима.
На међународном турниру
„Трофеј Београда”, у врло јакој конкуренцији бораца из:
БиХ, Црне Горе, Македоније,
Румуније, Русије и Србије, џудисти Динама освојили су тринаест медаља, као и пехар намењен најуспешнијој екипи.
Највредније трофеје су зарадили: Никола Мирковић,
Алекса Ђуровић, Милица Секуловић и Никола Достић.
Сребром су се окитили Урош
и Ог њен Ђу ри шић, Је ле на
Стојановски и Филип Француз, а бронзе су зарадили Немања Ђуришић, Матеја Зубовић, Ђорђе Јакимовски, Урош
Ћућа и Данијел Маравић.
Прошлог викенда је одржан
и Џудо-куп „Нови Београд”,
на којем се надметало 469 бораца. Динамо је освојио осам
трофеја и био је најуспешнији
клуб у укупном пласману.
Златне медаље су зарадили: Немања и Урош Ђуришић, Алекса Ђуровић и Милена Секуловић. Сребрна одличја су освојили Никола Раданов и Никола Мирковић, а
бронзана Лука Станковић и
Јован Божић.

ШОТОКАН КАРАТЕ ТУРНИР У ШАПЦУ

ОДЛИЧАН БРЕСТОВАЧКИ КУМИТЕ
Прошлог викенда у граду на
Сави одржан је осамнаести међународни турнир у каратеу
под називом „Шабачки победник”. На том јаком такмичењу запажен успех остварили
су и чланови КК-а Кумите 013
из Банатског Брестовца.
Златне медаље освојили су:
ката-тим који су чинили Џенан Тахировић, Лука Крстић
и Матеја Цветковић, те Реља
и Урош Теофиловић и Џенан
Тахировић у појединачном

Стране припремио

Александар
Живковић

надметању каташа. Сребром
се окитио Матеја Цветковић.
На друга места у својим категоријама у борбама пласирали су се Жељан Димић и
Кенан Тахировић, а бронзане медаље су освојили Јована Пекић, Анастасија Костић
и Лука Филиповић.

ШАМПИОНАТ СРБИЈЕ У ХОДАЊУ НА ПУТУ

МАЛИ БОРЦИ НА ВИСИНИ ЗАДАТКА

ДВА СРЕБРА ЗА ТАМИШ

РВАЧИ РЕЂАЈУ ТИТУЛЕ

Појединачно Првенство Србије у ходању на путу одржано је
6. априла у Бољевцима. На том
такмичењу су учествовали 34
атлетичарке и 19 атлетичара у
категоријама од млађих пионира до сениора. АК Тамиш,
предвођен тренером Зораном
Коцићем, представио се са две
атлетичарке.
У групи девојчица до четрнаест година, на деоници од
1.000 м, Сашка Раданов је освојила сребрну медаљу с временом 5:08, што је уједно и резултат који јој је омогућио категоризацију – први пионирски разред за 2019. годину.
Вицешампионка Србије постала је и Јелена Васиљевић,
али у конкуренцији атлетичарки до шеснаест година. Она је
стазу од 1.000 м прешла у времену 4:50, што је уједно и резултат њеног новог личног рекорда. Јелена Васиљевић је категорисана атлетичарка АСС-а и
једна је од најуспешнијих так-

На Првенству Војводине за рваче до тринаест година, одржаном прошлог викенда у Сенти,
РК Динамо је остварио сјајан
успех и још једном показао да
се најстарији олимпијски спорт
на велика врата вратио у наш
град.
Предвођена тренером Миливојем Тодосијевићем, екипа
Динама коју су чинили Стефан
и Огњен Тодосијевић, Лазар

мичарки у дисциплини брзо
ходање у млађим категоријама у Србији.
Од почетка такмичарске сезоне чланови АК-а Тамиш су
на државним првенствима, у
разним дисциплинама, до сада освојили укупно осам медаља, као и четири на Првенству
Војводине, што је сјајан почетак такмичарске године.

Павловић и Алекса Јовић вратила се у Панчево са два нова
значајна трофеја.
Стефан Тодосијевић је тријумфовао у категорији до 55
кг. До златне медаље је дошао
доминантно, победивши у свих
пет мечева тушем.
Изванредан је био и Огњен
Тодосијевић, који се надметао
у категорији до 46 кг, у којој је
и конкуренција била најбројнија и најјача. Огњен је до финала радио пет борби, савладао је и два репрезентативца
наше земље, за ривале је имао
искусне, одличне борце, али успео је. Ипак, у финалу је сплетом несрећних околности, али
и уз наклоност судија, изгубио
с 5:4 од домаћег такмичара, па
је на крају заслужио титулу вицешампиона Војводине.
И поред пораза, Огњен је
потврдио да полако стасава у
изванредног такмичара, од кога добре резултате тек треба
очекивати.

МЕЂУНАРОДНИ МИТИНГ „11. АПРИЛ”

ПЛИВАЧИ ПАНЧЕВАЧКЕ СПАРТЕ НИЖУ УСПЕХЕ
Традиционални међународни пливачки митинг
„11. април” одржан је
прошлог викенда у нашем главном граду. На
том престижном такмичењу учествовало је 320
пливачица и пливача из
40 клу бо ва из: БиХ,
Хрватске, Мађарске, Италије, Македоније, Словеније и Србије. Пливачки клуб Спар та пред стављале су две такмичарке, које је предводио
тренер Ненад Јовић.
Јована Богдановић је
у апсолутној категорији
освојила бронзано одличје у трци на 400 м
кра ул, с вре ме ном од
4:32,28. Она је због повреде отказала учешће
у финалној трци на 200 м прсно, али је у квалификацијама у истој дисциплини остварила највреднији резултат на

овом такмичењу у женској конкуренцији.
Запажена је била и кадеткиња Дуња Стоев, која је у ди-

сциплини 200 м краул такође
зарадила бронзано одличје, с
резултатом 2:34,15. Одржано
је и надметање за ветеране, на

ко јем се ПК Спар та
представио с пет такмичара.
Ми лош Ма тић је у
групи пливача од 35 до
39 година победио у тркама на 50 м краул и 50
м леђно. Здравко Радић,
Магда Ђерфи и Илона
Апро такмичили су се у
групи ветерана од 50 до
54 године. Здравко је био
први на 100 м краул, а
на дупло краћој деоници истим стилом освојио је сребро. Магда је
тријумфовала у тркама
на 50 м краул и 50 м
леђно, а сребрна одличја су при па ла Ило ни
Апро. Гордана Крстић је
пли ва ла у ка те го ри ји
такмичарки од 55 до 59
година. Била је најбржа у тркама на 400 м краул и 50 м
леђно, док је на 50 м краул
друга стигла на циљ.

ЕВРОПСКИ КУП У РАФТИНГУ

ВЕСТ ПО ВЕСТ

МАРКО
НАСТАВИО НИЗ

27

СПОРТ

Петак, 12. април 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

ТРИЈУМФ ВИРА У РУМУНИЈИ

Сјајан успех наших
суграђана

Недавно је у Вршцу одржано
такмичење у пауерлифтингу,
на коме је Клуб дизача тегова
Динамо представљао Марко
Шуља.
Иако још увек кадет, он је у
конкуренцији сениора до 120
кг телесне тежине освојио бронзано одличје, док је у својој узрасној категорији зарадио најсјајније одличје.
Ово такмичење је отворио
председник светске пауерлифтинг федерације Гастон Параж.
Дизачи Динама настављају
припреме за Првенство Србије
у пауерлфтингу, које ће бити
одржано 18. маја у Врању.

ТРОФЕЈИ ЗА
ЛАНУ И АНУ
На прошлонедељном такмичењу у Београду које је организовао Мачевалачки клуб Железничар младе такмичарке
КМК-а Карађорђе из нашег града освојиле су три медаље.

СУПЕР Б ЛИГА
жене
Панчево: ЖРК ПАНЧЕВО – ПОЖАРЕВАЦ
субота, 17.30

На џудо-турниру „Нови Београд”, који је одржан прошлог
викенда, надметали су се и чланови ЏК-а „Академија Јочић”

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

Кошарка
ПРВА РЕГИОНАЛНА ЛИГА
Футог: ФУТОГ – КРИС КРОС
ДРУГА РЕГИОНАЛНА ЛИГА
Панчево: МЛАДОСТ–ПИНК
субота, 17.30, ОШ „Јован Јовановић Змај”
Качарево: ЈЕДИНСТВО–ШИМАНОВЦИ
субота, 19 сати

Последњи дан надметања у
Румунији био је резервисан за
дугачку трку спуста. И у том
окршају с брзом реком такмичари Вира показали су да су у
одличној форми и убедљиво су
тријумфовали, што им је у гене рал ном пла сма ну до не ло
победу испред домаћина, другопласираних Румуна и трећепласираних Британаца.
– Презадовољни смо успехом
који смо остварили у Румунији.

То нам даје ветар у леђа да наставимо с јаким тренинзима. У
априлу нам предстоји државно
првенство на реци Лим у Прибоју, у организацији новоформиране Рафтинг асоцијације
Србије. У плану је да ове године организујемо Куп Србије у
Панчеву, на Тамишу, и то у три
дисциплине: спринту, Х2Х и
спусту. Имамо пуну подршку
Рафтинг Асоцијације Србије, а
надамо се да ћемо добити и

подршку Града Панчева, како
бисмо промовисали један интересантан спорт на реци, где
би поред самог спортског догађаја циљ био и скретање пажње
на екологију и очување река
широм Србије – кажу победници првог овогодишњег Европског купа у рафтингу.
Чланови Вира су се већ много пута показали и доказали.
Апсолутно заслужују сву могућу подршку.

крају је са Звездом играо нерешено 2:2.
Петлићи Борца изгубили су
од Црвене звезде са 2:1, победили су Лозницу 3:1, а онда су
с Динамом 1954 играли нерешено 1:1, па су на крају поделили треће место с другарима
из Панчева.
Тренери Борца Игор Томашић и Радивоје Ћосић задовољни су наступом најмлађих
рагбиста Борца.

Фудбал
СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
С. Бановци: ДУНАВ – ДИНАМО 1945
Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР–ВРШАЦ
недеља, 16 сати
ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Ковин: РАДНИЧКИ–МЛАДОСТ
ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Иваново: СТРЕЛА–ВУЛТУРУЛ
Јабука: ЈУГОСЛАВИЈА–ПОЛЕТ
Качарево: ЈЕДИНСТВО–СЛОГА
Старчево: БОРАЦ – СПАРТАК 1911

Прошлонедељни
резултати

ПИОНИРИ БОРЦА НАЈБОЉИ

Рукомет

ОДЛИЧНИ РЕЗУЛТАТИ ПАНОНИЈЕ

СТЕФАН ЛАЗИЋ ПРВАК СРБИЈЕ
Атлетичари панчевачке Паноније учествовали су прошлог
викенда у другом колу Крос
лиге „Фрањо Михалић”.
У трци млађих јуниора на
2.000 метара Александар Дугић је освојио сребрну медаљу,
а Никола Добрић је заслужио
бронзу.
Већ у недељу, 7. априла, чланови Паноније су учествовали
на Првенству Србије у ходању

Лана Шкаљак је у категорији млађих пионирки освојила
прво, а у конкуренцији старијих пионирки друго место. Ана
Јанковић је зарадила бронзано
одличје у надметању млађих
пионирки.
Члановима КМК-а Карађорђе за две недеље, такође у Националном мачевалачком центру, предстоји надметање на
турниру „Трофеј Синђелића”.

НОВИ БЕОГРАД

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
жене
Кикинда: КИКИНДА–ДОЛОВО
мушкарци
Н. Пазова: НОВА ПАЗОВА – ЈАБУКА
Мокрин: Ц. ЗВЕЗДА – ДОЛОВО

НАДМЕТАЊЕ НАЈМЛАЂИХ РАГБИСТА
Отворено првенство Београда
у рагбију за пионире и петлиће, на којем су учествовали Челик из Зенице, Црвена звезда,
Рад, Лозница и старчевачки
Борац, одржано је прошлог викенда у нашем главном граду.
Играо је свако са сваким, а
мали Старчевци су с три победе и једним ремијем освојили
прво место. Борац је најпре савладао Челик с 3:1, потом Рад
с 1:0 и Лозницу са 6:0, а на

Овог викенда
Рукомет

Следе нова искушења
Први овогодишњи еврокуп у
рафтингу, у дисциплини Р6,
недавно је одржан у Румунији.
Так ми че ње је но си ло на зив
„Дракула трка”, а одржано је
на реци Бузау, недалеко од града Брашова у суседној земљи.
Рафтинг тим Вир из нашег
града отпутовао је на то престижно надметање у саставу:
Бранислав Барашевић, Милош
Пе тро вић, Вла ди мир Крањ чец, Мар ко Сто ја но вић,
Предраг Анђелковић и Ненад
Миковић.
Први дан боравка у Румунији наши суграђани су искористили за тренинг, на реци су
провели готово цео дан и добро су се упознали са стазом.
У првој трци спринта чланови екипе из Панчева начинили су малу грешку, па су на
крају заузели друго место. На
срећу свих поклоника спорта
из нашег града, убрзо су исправили тај недостатак, па су
тријумфовали у дисциплини
Х2Х. После тог надметања уследило је такмичење у слалому,
у којем су панчевачки „вировци” извеслали можда најбољу
трку у каријери, па су само потврдили прву позицију.

СПОРТСКИ
ВОДИЧ

на путу. Титулу државног првака у овој дисциплини, иако
болестан, освојио је Стефан Лазић. Он ће већ наредног викенда у Осијеку покушати да
оствари норму за пласман на
Балканско првенство.
У категорији млађих пионира заблистао је Владимир Мирков, који је освојио бронзану
медаљу, своје прво одличје на
државним првенствима.

НОВО У НАШЕМ ГРАДУ, ОД 1. МАРТА

СУПЕРЛИГА
Панчево: ДИНАМО–ЖЕЛЕЗНИЧАР

26:25

СУПЕР Б ЛИГА
жене
Прокупље: ТОПЛИЧАНИН–ПАНЧЕВО

35:28

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
жене
Долово: ДОЛОВО–СПАРТАК
мушкарци
Јабука: ЈАБУКА–РАДНИЧКИ
Долово: ДОЛОВО–ХЕРЦЕГОВИНА

28:30
29:16
21:17

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене
Јабука: ЈАБУКА–СЕНТА

21:6

Кошарка
ПРВА РЕГИОНАЛНА ЛИГА
Панчево: КРИС КРОС – ЖЕЛЕЗНИЧАР
ДРУГА РЕГИОНАЛНА ЛИГА
Фекетић: ЈАДРАН–МЛАДОСТ

63:71

101:60

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

3:0

Фудбал

ОР ДИНАЦИЈА ЗА СПОРТСКУ МЕДИЦИНУ
„ПАНЧЕ ВАЦ СПОРТ”

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Зрењанин: РАДНИЧКИ–ЖЕЛЕЗНИЧАР
Панчево: ДИНАМО 1945 – Ц. ЗВЕЗДА

2:0
0:0

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Крајишник: КРАЈИНА–МЛАДОСТ

2:0

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Б. Н. Село: СЛОГА–БОРАЦ
Избиште: ПОЛЕТ – ЈЕДИНСТВО (К)
Павлиш: Ц. ЗВЕЗДА – ЈУГОСЛАВИЈА

1:5
1:0
2:0

ШАХОВСКИ КУТАК

Larsen

из Старчева, качаревачког Јединства и ЏК-а Панчево. Наши млади суграђани су и на
том такмичењу скренули пажњу на себе веома добрим резултатима.
Злат ну ме да љу је осво јио
Илија Анђеловић, сребром су
се окитили Вук Вељковић, Јана Пејновић и Милица Пешић,
а бронзана одличја су заслужили Кристијан Балог, Алекса
Лехни и Сара Ђурђев.

ОСНОВНИ И ПРОШИРЕНИ
СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕДИ ЗА УЧЕШЋЕ
У СПОРТСКИМ АКТИВНОСТИМА

8
7
6
5
4
3
2
1

Вука Караџића 1

Заказивање радним данима од 7 до 14 сати.
Информације на телефон 013/21-90-900.

A

B

C

D

E

F

G

H

Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Лг6)
Избор Р. Радојевић

С РУКОМЕТНИХ ТЕРЕНА

ВЕЛИКИ ДЕРБИ ПРИПАО ДИНАМУ

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Чуо сам да нећете ништа да учите
Ништа учити. Какав си, такав и остани.
А ако би и било тешкоћа, јер су времена,
како сам чуо, ипак несигурна, имаш своје вође,
који ће ти тачно рећи шта треба да радиш да вам буде добро.
Они су то напабирчили код оних што знају истине које вреде
за сва времена и рецепте који увек помажу.
Где су толики за тебе, не мораш ни прстом да мрднеш.
Наравно, кад би било друкчије, морао би да учиш.

„Жуто-црни” у борби
за титулу
Следи „операција Шабац”
Стартовао је плеј-оф у Суперлиги Србије за рукометаше. После свега два одиграна кола постало је јасно да ће борба за титулу државног првака бити исцрпљујућа и неизвесна до самог краја.
Новосадска Војводина, Железничар из
Ниша, Динамо, Металопластика, Нови
Пазар и Партизан водиће грчевиту борбу за сваки гол, бод и победу.
Панчевачки „жуто-црни” су битку за
титулу шампиона започели поразом у
Новом Саду, у среду, 3. априла, а прошлог викенда су одмерили снаге с још
једним фаворитом за највиши пласман.
После само три дана, у недељу, 6. априла, у Хали спортова на Стрелишту гостовао је нишки Железничар, предвођен легендарним Веселином Вујовићем.
Реч је о клубу са озбиљним буџетом и
сјајним играчима, који је остварио запажене резултате и у недавно окончаној регионалној СЕХА лиги.
У панчевачком „храму спорта” окупио се велики број љубитеља игре с лепљивом лоптом, иако је овај рукометни
дерби директно преносио и РТС. Бранко
Радановић и његови саиграчи храбро су
ушли у један од најважнијих мечева у
овој сезони. Иако још увек недовољно
опорављени од повреда, заиграли су чврсто, мушки, од самог почетка, оставили
су и последњи атом снаге на терену и заслужено су се радовали вредној победи.
Победи која је оставила тим из Панчева
у борби за титулу и „спасла” цео плејоф: Динамо–Железничар 26:25 (13:11).
Прштало је на терену од првог минута. Публику је на ноге први дигао Милош Савић када је ефектним поготком
довео Динамо у вођство од 5:4, и то у
тренутку када је његов тим имао играча
мање на терену. Није се дао ни Железничар, а у моментима када су гости
били у предности, и Иван Димитријевић је послао једну „бомбу” у мрежу
Нишлија, а притом је изнудио и искључење њиховог играча... Бриљирао је на

голу домаћих Дејан Златановић, уливао је додатну сигурност саиграчима, а
онда су Ненад Вучковић, Димитријевић и Милош Костадиновић својим
головима допринели да се Динамо „одлепи” на три разлике. У последњим секундама првог полувремена гости су
успели да поентирају, па се на одмор
отишло при резултату 13:11.
Момци које предводи тренер Иван
Петковић кренули су јако и после одмора. Димитријевић је повисио на 14:11,
али су Нишлије успеле да изједначе на
16:16. Реаговао је први стратег Динама
тајм-аутом, уследила су два ефектна поготка Савића, потом је голман Никола
Радовановић успео да одбрани седмерац,
Вучковић је био прецизан за 19:17, а онда

Веселин Вујовић:
„Честитам колеги
Петковићу не само на овој
победи већ на свему што
ради с Динамом”.
је и Златановић „скинуо” један зицер Нишлија... После две контре које је реализовао Дарко Миленковић и новог гола
Димитријевића Динамо је повео са 22:17,
хала је прокључала и све је мирисало на
велики тријумф домаћег тима иако је до
краја било још десет минута.
Ипак, уследио је неизвестан финиш
меча. Железничар се није предавао, па
је у последњем минуту успео да изједначи на 25:25. Секунде су у тим моментима откуцавале веома брзо, време је
било савезник гостију, требало је бити
смирен и искористити последњу шансу. Одговорност је преузео искусни Ненад Вучковић, који је шутом с центра
терена погодио празан гол Нишлија за
велику победу Динама, ерупцију одушевљења у Хали спортова и громогласно
скандирање Вучко, Вучко...
– Честитам колеги Петковићу не само на овој победи већ на свему што

ради с Динамом. Домаћин је заслужено победио, јер је током целог меча био
у предности. Био је ово прави дерби,
квалитетан, неизвестан, меч пун емоција. Овакве утакмице враћају веру у
српски рукомет – рекао је у стилу великих спортсмена тренер Железничара,
прослављени ас југословенског рукомета Веселин Вујовић.
Сви момци који су прошле недеље носили жуто-црни дрес заслужују похвале
за пожртвовање, борбеност и жељу да
дођу до победе. Са по пет постигнутих
голова истакли су се Димитријевић, Савић и Вучковић, а Костадиновић и Баруџић су били прецизни по четири пута.
– Пре свега желим да истакнем да ми
је јако драго што је једно такво име попут Веселина Вујовића поново у нашем
рукомету. Иако су нас повреде десетковале у последње време, момци су стегли
зубе и остварили вредну победу. Честитам им на томе, јер је овај тријумф јако
важан за повратак самопоуздања. Можда смо на крају и срећно дошли до бодова, али мислим да смо мало среће и
заслужили ове сезоне. Сада нам предстоји пауза од две недеље, које ћемо искористити да се што боље припремимо
за гостовање у Шапцу, где Динамо није
победио седамдесет година – истакао је
тренер Динама Иван Петковић.
Због квалификационих утакмица репрезентације Србије за европско првенство, плеј-оф се наставља 20. априла.
Пауза је за „жуто-црне” дошла у правом моменту, како би се санирале све
повреде и спремно дочекала наредна
искушења.
У 17. колу Супер Б лиге рукометашице Панчева су у Прокупљу изгубиле од
Топличанина с 35:28.
Најефикаснија у редовима гошћи била је Светлана Ничевски, капитен, са
осам голова, док су Ивана Цветиновић
и Невена Џелајлија по четири пута погодиле мрежу ривала. Тијана Симић,
Марија Милићевић и Тамара Петковић
биле су прецизне по три пута.
Девојке које предводи тренер Марко
Крстић у суботу, 13. априла, на свом терену дочекују Пожаревац.
А. Живковић

Немачка
У твојој кући урла лаж.
А истина мора да ћути. Је ли тако?
Зашто те свуда хвале тлачитељи? А потлачени окривљују?
Израбљивани прстом указују на тебе, а израбљивачи хвале
систем што је у твојој кући измишљен!
А сви виде како скриваш скут своје сукње, крвав од крви
твог најбољег сина.
Кад слушају говоре што допиру из твоје куће, смеју се.

Задовољства
Први поглед кроз прозор ујутро.
Поново пронађена стара књига.
Одушевљена лица. Снег, смена годишњих доба.
Новине, пас, дијалектика.
Туширати се, пливати.
Стара музика, удобне ципеле, схватати.
Нова музика, писати, садити, путовати, певати.
Бити љубазан.
Текст: Бертолд Брехт

µМ. Шупица ?С. Трајковић

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?
Невена Видаковић,
гимназијалка:

Душан Добросављевић,
гимназијалац:

Лука Вујчић,
гимназијалац:

– Овог викенда ћу
судити кошаркашку
утакмицу у ОШ
„Мирослав Антић”. Ићи
ћу и на осамнаести
рођендан. Такође,
одвојићу време за
учење и друге
школске обавезе.

– Вероватно ћу се
спремати за републичко
такмичење из
књижевности, које ће
бити одржано 17. маја.
Слободно време ћу
провести читајући књигу.
У недељу ћу посетити
баку и деку.

– Немам заказане
контролне задатке за
следећу недељу, па ћу
викенд провести
вежбајући свирање
тамбуре и дружећи
се с другарима.
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