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ЗАВОД „ПАНЧЕВАЦ” ОБАВЕШТАВА
ВЛАСНИКЕ ОРУЖЈА:

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

СВИ ЋЕМО МОРАТИ
ДА ПЛАЋАМО ЗА
ЧИШЋЕЊЕ ВАЗДУХА
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ДРУГА СТРАНА
ГРАЂАНСКА
ПРОМАТРАЧНИЦА

Пише: Александар Живковић

Још један
дебакл!
Нисмо га чекали, али дочекасмо
га. Вала и морао је једном да се
деси, поготово када видимо шта
се све ради око националних „орлова”. Фудбалска селекција Србије претрпела је дебакл у Украјини (5 : 0), што је резултатски
највећи пораз откако је наша земља постала самостална. Тако
смо се сврстали у фудбалске „велесиле” којима су Украјинци
узимали меру са по четири, пет
или више голова разлике, као
што су Црна Гора, Естонија, Литванија, Азербејџан, Фарска
острва, Андора и Сан Марино.
Пукла је „петарда” у Лавову, у
квалификацијама за Првенство
Европе и – ником ништа. Истина, успели су „орлови” три дана
касније да савладају нејаку Литванију, најслабији екипу у нашој групи, са 4 : 1, али после дебакла у Украјини само чудо их
може одвести на фудбалску смотру Старог континента.
Фудбалска Србија одавно вапи
за новим селектором, али они који одлучују о томе – ћуте. Откако
је Младен Крстајић од Светског
првенства, које је Србији донео
напрасно смењени селектор Славољуб Муслин, преузео државни
тим, па све до данас, шириле су
се гласине о његовом смењивању. На жалост најпопуларније
игре у Србији, сви који одлучују
о фудбалском селектору националног тима, па и он сам, терали
су по свом и – дотерали до дебакла у Украјини. Од тима који је
само три дана касније једва победио Луксембург с 1 : 0.
Има ли уопште наде за нашу
фудбалску репрезентацију? Шта
то треба да се догоди да и „орлови” крену стопама кошаркаша,
одбојкашица или ватерполиста?
Нисмо се прославили на Светском првенству у Русији, наше
„орлове” испровоцирали су и елиминисали „неки други орлови”,
који сигурно нису бољи и квалитетнији од српских фудбалера.
Значи, потребне су неке промене. На месту селектора, најпре.
Питање је има ли оних који
желе да преузму посрнулу фудбалску институцију звану репрезентација а да притом могу да
раде онако како мисле. Да преузму одговорност и да од, факат,
добрих фудбалера направе и добар тим. Не тако давно били смо
прваци света са играчима до двадесет година...
Ако се нешто предузме одмах,
онда „петарда” у Украјини може
да буде и наук. Својевремено је
велики Вујадин Бошков говорио:
„Боље је једном изгубити с 5 : 0
него пет пута с 1 : 0”. Треба мислити и о томе, или заувек заборавити на „велелепни национални стадион” који треба да се
гради. Јер шта ће нам?

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Наша чета у просеку годишње
има измећу 700 и 800
Петак, 14. јун 2019.
интервенција у Панчеву.
pancevac@pancevac-online.rs
Боро Мајкић, командант
ватрогасаца и спасилаца

БОРО МАЈКИЋ, КОМАНДАНТ ВАТРОГАСНО-СПАСИЛАЧКОГ БАТАЉОНА ПАНЧЕВО

САВЛАДАТИ ВАТРУ, СПАСТИ ЉУДЕ – БРЗО!
У нашем граду шездесет
двоје ватрогасаца
Надлежни органи кажу да
спасиоци свој посао раде
на најбољи могући начин
Прошле суботе две особе
погинуле у пожарима
Пошто је очевидац 8. јуна у 6.28 окренуо број 193, јавио се дежурни у командној соби Ватрогасно-спасилачке
чете Панчево. Пожар је захватио дуплекс стан у згради у Карађорђевој 48.
Екипа је на лице места стигла за
четири минута.
Интервенција напретек
Ватра је горела на тераси, као и у
соби која је наслоњена на њу. Површина није била великог пожарног
оптерећења.
Добијена је информација да се у
стану налази један човек, док су у суседном биле још две особе женског
пола, од којих је једна била непокретна. Реакција ватрогасаца и спасилаца
била је брза, интервенција је заокружена за пет минута, жене су евакуисане, али смртно је страдао мушкарац у стану из ког је кренула ватра.
Претпоставка је да се угушио димом,
иако су понете боце с компримованим ваздухом: исувише велика је била количина продуката сагоревања.

У сваком тренутку спремни за акцију: припадници панчевачке чете
људи, а у самом Панчеву шездесет двоје. Ускоро ће састав бити допуњен: конкурс је завршен, а у току је селекција,
након чега ће у Ватрогасно-спасилачку чету Панчево стићи још једанаест
особа, што је коректан број ако се упореди с другим јединицама у Србији.
– Из разумљивих разлога, срећни
смо када имамо мање излазака на терен. Ипак, наша чета у просеку
годишње има између 700 и 800 интервенција у самом Панчеву. Нису све
оне ни велике ни упадљиве као што

Зграда у Карађорђевој после суботњег пожара
Други позив истог дана дошао је с
пута за Долово – у 15.53. Ватрогасно
возило из Панчева до запаљеног аутомобила дошло је за четрнаест минута,
што је више него добро време за прелазак скоро двадесет пет километара.
Пламен је за пет минута угашен,
али је, нажалост, пет ватрогасаца после свршетка акције угледало угљенисано тело особе мушког пола.
Боро Мајкић је командант Ватрогасно-спасилачког батаљона Панчево.
Под његовом командом је осам ватрогасно-спасилачких јединица из свих
општина у јужном Банату. У њима
укупно ради сто двадесет седморо

Ваљање
На СЦ-у „Младост”, ових дана
Снимио: Милан Шупица

су ове две описане, које носе са собом
и веома озбиљне последице. Нису то
само пожари; бројне су и техничке интервенције – прича Мајкић.
Командант овде мисли на активности које се спроводе, рецимо, и у
саобраћају. Након саобраћајног удеса запослени којима он руководи врше ослобађање путника и спасавање
унесрећених.
Сиђи, мацо, сама
Или, тог дана када смо разговарали с
њим, стигла је пријава да се жена, са
здравственим тешкоћама, налази сама у закључаном стану. Припадници
јединице ушли су у просторије преко
терасе, са четвртог на пети спрат, па
је екипи Хитне помоћи омогућен улаз
кроз врата. Све се добро завршило.
Често, поготово током лета, гори
смеће на дивљим депонијама како у
граду, тако и на селу. Постоји читав
низ догађаја које разрешавају ватрогасци и спасиоци.
– Има и техничких интервенција у
вези са опасним материјама; њихово
изливање, цурење... „У игри” су све оне
ситуације где је неопходна санација
места догађаја. Бавимо се и црпљењем
воде, наравно не када је њена висина
у нечијем подруму двадесет сантиметара, али да – тамо где је угрожена
безбедност људи и објеката. Задатак
сваке јединице овог типа, па и наше,
јесте да помаже грађанима и ми се заиста трудимо да то и радимо кад год
смо у могућности, правовремено и
што брже – објашњава Мајкић.
Баш као и у (цртаним) филмовима, долази и до полукомичних ситуација. Шеф тима каже:
– Спуштамо мачке с дрвећа. И то
радимо. Трудимо се и на том „пољу”.
Али грађани морају да буду свесни
да су број људи и возила којима

КА КО СЕ ПО СТА ЈЕ ВА ТРО ГА САЦ
Да би кандидат аплицирао на конкурсе који се с времена на време расписују за попуну људства у ватрогасно-спасилачким екипама, мора, најпре, да има завршену средњу школу, до тридесет година старости,
пребивалиште у граду у коме аплицира, да прође безбедносне провере и
да буде држављанин Србије. Како се врши селекција?
– Кроз провере током три дана. Првог дана се раде тестови интелигенције и, назовимо их, личности. Ко задовољи основне норме и прагове,
другог дана је на физичкој провери: склекови, трбушњаци, згибови, скок
удаљ, трчање на педесет метара, Куперов тест трчања за дванаест минута... За трећи дан резервисан је комплетан лекарски преглед – набраја
Мајкић и додаје да се све ово бодује.
Кандидати који све то прођу долазе на ранг-листу према броју освојених бодова. И тек тада креће четворомесечни дрил, после ког се добија
запослење.
располажемо ограничени. У тренутку
када негде будемо спасавали мачку,
може да стигне позив за неку много
сложенију интервенцију, за коју је потребна брза реакција. Искрено, често
размишљамо да ли да изађемо на терен када се ради о кућном љубимцу а
да постоји могућност да се истовремено деси нешто много озбиљније –
да су људски живот или имовина угрожени. Постоје, као и у сваком другом
послу, приоритети. Увек покушавамо
да на смирен и љубазан начин ово објаснимо суграђанима.
Уосталом, када се мачка сама попне на дрво, вероватно ће исто тако и
сићи. Само је неопходно стрпљење.
Обука људства и деце
Дежурства су непрекидна, у четири
смене. Све људство и техника су у

ванредне ситуације – износи податке
Мајкић.
Важан сегмент рада запослених у
панчевачкој ватрогасној јединици јесте и обучавање будућих ватрогасаца
и спасилаца, што се на нивоу Србије
ради само у Београду и Панчеву и траје скоро четири месеца. То, каже командант, значи да су Панчевци одлично обучени да могу та своја знања
да пренесу будућим колегама.
Сарадња професионалаца са сеоским добровољним ватрогасним друштвима је добра.
– Важна нам је помоћ у виду цистерне воде која не мора да из Панчева оде
у насељено место, или три-четири пара руку које ће да нам прискоче када
је потребно физичко ангажовање.
Вредни људи. Захвални смо им на томе – подвлачи командант.

Возила су у просеку стара тридесет година
непрекидној приправности да реагују. Шта се у чети ради када се не излази на терен?
– Интервенције представљају мањи
обим нашег посла, иако их има, у просеку, две дневно. Обавезе су нам и
одржавање технике, поправке... Припадници јединице током обавезне
обуке, која обухвата тематике противпожарне заштите и ватрогасних активности, пролазе и кроз физичке тестове. Прошлог месеца смо имали
тестирање спремности наших људи. У
оквиру програма о основама безбедности, већ две године учествујемо у
обуци деце из првог, четвртог и шестог разреда основних школа о заштити од пожара и у вези с темом која
покрива технолошке акциденте и

Људство јединице ради свој посао,
према оценама надлежних органа, на
највишем могућем нивоу. А машине?
Па, ватрогасна возила у Панчеву су, у
просеку, стара тридесетак година.
Стигло је недавно и једно ново, као
донација, па су наши ватрогасци срећнији него пре тога. Ипак, још увек то
није како треба.
Ватрогасно-спасилачки батаљон
Панчево функционише као део Сектора за ванредне ситуације, који је део
републичког органа – МУП-а Србије.
Без обзира на то, у Новом Саду, или у
Пожаревцу на пример, градске управе
скоро сваке године купе нешто од опреме ватрогасним јединицама. То, нажалост, није случај и у нашем граду.
С. Трајковић
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Петак, 14. јун 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

ЧУДАН ПОТЕЗ ГРАДСКЕ БИБЛИОТЕКЕ

НОВЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ

ДОМАЋИНИ ШТЕТНОГ ГОСТА

Завод „Панчевац”
први у свему

Отворена врата
антивакцинашима
Прошле године Србија је била
прва у Европи по броју умрлих
од малих богиња. Светска здравствена организација (СЗО) обзнанила је да је током епидемије у зиму и пролеће наша
земља пријавила највећи број
смртних случајева повезаних с
малим богињама – петнаест.
То што ова болест није већ
искорењена, него и даље односи људске животе, према оцени СЗО, последица је деловања такозваних антивакцинаша,
које је та светска организација
прогласила једном од највећих
опасности за људско здравље у
2019. години, јер се због њих
враћају болести које су биле
готово истребљене.
Лидер „антивакцинашког покрета у Србији”, како се сама
представља, јесте психијатар
др Јована Стојковић, која је
ових дана посетила и Панчево.
Заједно са осталим антивакцинашима у Србији, према досад објављеним подацима, она
је својим застрашујућим идејама, које нису утемељене у званичној науци о штетности ММР
вакцине – против малих богиња (морбили), заушака (мумпс)
и црвенке (рубеола), уливала
родитељима страх у кости, због
чега су они масовно одбијали
да вакцинишу своју децу. После

тога је, како су утврдили епидемиолози, букнула епидемија малих богиња.
Како су оценили епидемиолози, опасна пропаганда антивакцинаша, које предводи поменута лекарка, срушила је колективни имунитет и то је кључна последица њиховог деловања. Наиме, да би једна заједница била имуна на мале богиње, потребно је да у њој буде
95 одсто вакцинисаних, а због

А од сада, својим ауторитетом, иза њених ставова стала
је и Градска библиотека Панчево! Ова јавна институција,
наиме, огласила је да ће 13. јуна бити одржана трибина чији
је једини учесник др Јована
Стојковић.
Шта је спорно у овоме?
Министарство здравља је веома јасно осудило деловање антивакцинаша, а установа која
је, у крајњем, под кровом Ми-

деловања антивакцинаша код
нас је тај проценат недовољан
– само 83 одсто.
Стручњаци оцењују да је деловање др Јоване Стојковић
посебно опасно, јер се она у
својим оглашавањима представља и титулом доктора, иако психијатрија нема никакве
везе са епидемиологијом, односно у питањима вакцине она
је аматер као и сваки други
грађанин.

нистарства просвете широм им
отвара врата. Осим тога, ауторитет Градске библиотеке као
храма културе и науке код неупућених грађана учиниће да
поклоне поверење противницима вакцинисања деце, а последице тога већ смо изнели...
У писаном одговору на наше распитивање за мотиве оваквог поступка Дејан Боснић,
директор Градске библиотеке,
казао је:

„Градска библиотека Панчево у оквиру свог редовног програмског репертоара, између
осталог, негује и вишегодишњу
праксу организовања јавних
трибина на актуелна и спорна
друштвена питања. Одређени
аспекти вакцинације засигурно представљају предмет великог интересовања широке јавности. У том смислу, делује
оправдано позвати др Јовану
Стојковић као једну од учесница те јавне полемике. Ми смо
отворена установа, те својим
активностима настојимо да пружамо пуни допринос свакој битнијој јавној дебати и сучељавању различитих мишљења, дубоко уверени да то представља
темељ демократског процеса,
као и да ће то помоћи свеобухватнијем закључивању на одређену тему у јавности”.
Без увијања, овде је реч о заклањању иза фраза. „Сучељавање различитих мишљења”?
Којешта!
Да је челницима Библиотеке било до тога, позвали би и
неког да на трибини изнесе
став различит од оног који заступа др Јована Стојковић. Овако, само је њој уступљена говорница да о трошку државе
(Библиотека је јавна установа!)
шири своју смртоносну пропаганду.
А могло је, и морало, и без
оваквог госта!
Р. Т.

НОВО ЗАПРАШИВАЊЕ У СУБОТУ

На комарце сада десант из ваздуха
Прво третирање није
дало очекиване
резултате, па је
наложено понављање
Убрзанији развој комараца као
по сле ди ца ки шо ви тих да на
проузроковао је вапаје „изрешетаних” грађана да се тим
не под но шљи вим ин сек ти ма
стане на пут.
И то се коначно догодило,
на кон по ду жег иш че ки ва ња
прикладног (лепог и сунчаног)
времена, у суботу, 8. јуна, када
је у пред ве чер њим са ти ма
реаговала фирма „Еко-сан”, с

ПЕТИЦИЈА ГРУПЕ
ГРАЂАНА

Из поштовања
према колеги
и пријатељу
У среду и четвртак, 19. и 20.
јуна (вероватно и петак, 21.
јуна), у градском парку у Панчеву од 10 до 18 сати група
грађана, школских другова
прерано преминулог глумца
Небојше Глоговца на челу са
њиховом разредном Светланом Панић Нинковић, сакупљаће потписе да се називу
Културног центра дода име
овог глумачког великана.

У организацији петиције
учествује цела генерација тадашњих ђака, рођених 1969.
године, са којима је Небојша Глоговац похађао школу
„Јован Јовановић Змај”.
Потписе ће истворемено
сакупљати и Удружење глумаца из Београда.

којом Градска управа Панчево
има још увек важећи уговор за
сузбијање те пошасти. Они су
на јата крволока ударили с Тамиша, и на разним другим местима, у садејству са двадесетак сувоземних возила.
Међутим, већ сутрадан се испоставило да ефекат није баш
био упечатљив, па је у разним
деловима града, пре свега у
оним са обилнијом вегетацијом, настављено сисање крви и
нерава наших суграђана.
Надлежна у Градској управи
за сузбијање штетних инсеката
Зденка Миљковић, секретар Секретаријата за заштиту живот-

не средине, и пре саме акције
истакла је да ће након тога бити обављена контрола, па би у
случају незадовољавајућег ефекта третирање било поновљено у
најкраћем року. Испоставило се
да ће тако бити и овог пута.
– На основу резултата надзора, као и због упадљиве појаве
нових генерација речних форми комараца, одлучено је да ће
следеће третирање тих инсеката бити организовано у суботу,
15. јуна, такође у предвечерје,
од око 18 сати. За разлику од
прве акције, када је запрашивано са земље и воде, процењено
је да овог пута треба буду анга-

НОВОСЕЉАНИ ОБЕЛЕЖАВАЈУ СЛАВУ – ДУХОВЕ

За сваког по нешто

Бриџ се игра и у Новом Селу
Програм овогодишњих Духова
стартује у суботу, 15. јуна, у 9
сати, фудбалским турниром на
стадиону за децу рођену 2006. и
2010. године. Сат касније почиње тениски турнир у Пролетерској улици 19, затим у 11 сати,
у школском холу, двадесет трећи Mеђународни парски турнир
у бриџу у организацији клуба
БНС, а у исто време у хали и
турнир одбојкашице. Изложба
„Банат, заоставштина за будућност” биће отворена у 19 сати у
галерији Дома културе, а за 21
сат заказана је свечана седница
удружења „Наше Ново Село”.
Наредног дана у 9 сати у Спомен-соби биће отворена стална поставка, а сат касније и тенис, док ће се на Вашаришту
надметати боћари. Дефиле фанфаре „Тинерету” у центру села

биће одржан у 11 сати, а актив
жена „Новосељанке/Boboacele”
представиће разне рукотворине од 17 сати у Месној заједници. Два сата касније, испред
споменика у центру села, заиграће дечје фолклорне групе.
И напослетку, у понедељак,
17. јуна, у 9 сати, почеће турнир у фудбалу за децу рођену
2005. године, а у 11 сати у порти румунске православне цркве биће одржан концерт фанфаре „Тинерету”. Два сата касније на Вашаришту почиње
„Фијакеријада”, у 16 сати Отворени брзопотезни турнир у шаху у просторијама клуба „Бора
Ивков”, а програми овогодишњих Духова биће затворени
свирком групе „Плаћеници”,
од 21.30, на платоу испред Дома културе.
Ј. Ф.

жовани и авиони. Напомињем
да ће, поред града и приобалних подручја, поново бити обухваћена и сва насељена места –
најавила је Миљковићева.
На питање да ли је борба
против најезде комараца била
координисана с Београдом секретарка је напоменула да је
добила информације како су у
нама суседној градској општини Палилула третирања обављана свакодневно, али и да
се то ради тамо где живе људи.
На нашу жалост, делови који се граниче с територијом
Панчева су ненастањени.
Ј. Ф.

ВЕСТ ИЗ АТП-а

Измене на линији 14
Панчевачки АТП обавештава суграђане да је од среде,
12. ју на, из ме ње на тра са
градске линије 14, која саобраћа на потезу Котеж 2 –
Омољица, због радова у Улици Моше Пијаде, у делу између Синђелићеве и Војвођанског булевара.
Док траје овај измењени
режим, у смеру Омољица –
Котеж 2, 1 аутобуси ће се кретати следећим улицама: Светог Саве – Книћанинова до
кружног тока на Котежу 2 –
Стевана Шупљикца – Котеж
1. Полазно стајалиште ће бити на Котежу 1. Стајалиште
код Пиваре користиће се за
пријем путника у смеру ка
граду. Неће се користити стајалишта Београдски пут и Котеж у Улици Моше Пијаде.
У смеру Котеж 1, 2 – Омољица траса ће бити следећа:
кружни ток на Котежу 1 –
Стевана Шупљикца – Моше
Пијаде (стајалиште Котеж)
– Стевана Шупљикца – Книћанинова – Светог Саве и
даље старом трасом. Неће
се користити стајалиште Београдски пут у Улици Моше
Пијаде.
Уведена су и привремена
стајалишта код СУП-а и преко пута СУП-а у Улици Светог Саве.
Д. К.

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

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 хематолошко-

АКЦИЈА
КОМПЛЕТАН
УРОЛОШКИ ПРЕГЛЕД
Цена: 2.000 дин
УЛТРАЗВУЧНИ
УРОЛОШКИ ПРЕГЛЕД
Цена: 2.000 дин
ПАКЕТ: ОБА ПРЕГЛЕДА
Цена: 3.600 дин
Прегледе обавља др НЕБОЈША ТАСИЋ
Општа болница Панчево

Прегледи се врше
САМО СУБОТОМ
Заказивање

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

Тако сада корисници услу- -биохемијској лабораторига Завода „Панчевац” имају ји те уста но ве па ци јен ти
прилику да суботом ураде већину верификованих, конултразвучни преглед абдо- тро ли са них и су ми ра них
мена и мале карлице, који резултата могу добити за
обавља радиолог др Љубица свега сат времена.
У Заводу ће ускоро почеЛазић из Клиничког центра
Србије. Довољно је рећи да ти да се проводи и амбудр Љубицу Лазић колеге сма- лант на хи рур ги ја, а све
трају једним од најбољих ди- интервенције, као и додатјагностичара у нашој земљи. не хируршке и консултативТакође суботом, заинте- не прегледе обављаће др Горесовани могу да ураде и ран Додевски, специјалиста
све врсте ултразвучних пре- абдоминалне хирургије из
гледа срца, а ускоро ће се у Опште болнице Панчево.
Због свега овога не чуди
Заводу „Панчевац” радити
и преглед сондом преко јед- чињеница да све већи број
Пан чев ки
и
њака (ТЕЕ). И за
Панчеваца бира
ове услуге ангаЗа вод „Пан че жован је један од
вац”, по себ но
водећих стручонда када је неоњака у тој облаТелефон
за
пходно урадити
сти – dr sc. med.
прегледе и анаСлободан Томић, информације:
лизе на једном
кардиолог, док- 013/21-90-900
месту и добити
тор ме ди цин ре зул та те што
ских наука и магистар кардиологије са Ин- пре. С тим у вези, треба подститута „Дедиње”. Специја- сетити и на то да се у Заволистички преглед и ЕКГ код ду, примера ради, све врсте
овог лекара коштају 3.000 лекарских уверења издају за
динара, цена ултразвука ср- максимално два сата.
Као и увек до сада, и овог
ца је 4.000 динара, а могуће
је урадити и специјалистич- месеца су у Заводу за клики преглед и ултразвук ср- јенте осмишљени и нови паца по цени од 7.000 динара. кети услуга по изузетно поСуботом специјалистич- вољним ценама, а више о
ке ОРЛ прегледе ради др томе, као и о додатним поГоран Митевски из панче- годностима које остварују
вачке Опште болнице, ен- сви они који поседују лојалдокринолошке др Гордана ти картице Ауто-центра „ЗоВељовић, такође из Опште ки”, погледајте на рекламболнице, а уролошке њихов ним странама актуелног броколега из исте установе др ја нашег листа.
Додатне информације моНебојша Тасић, док је за
прегледе из области гине- жете добити путем телефокологије задужен др Јован на За во да „Пан че вац”
Ру дић из ГАК „На род ни 013/21-90-900 и 013/21-90фронт”. Треба напоменути 903, а новости пратите и на
да су прегледи код др Не- сајту www.zavodpancevac.rs,
бојше Тасића тренутно на као и на „Фејсбук” страниакцији, па тако комплетан ци Завода.
Д. К.
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ДРУШТВО
КОНЦЕПТ

Интересује ме тема страха као главног инструмента
за манипулацију људима. Током дугог низа година
имам утисак да живим у некаквом „Салему” у којем
се непрестано халуцинира – види се оно што други не
виде, измишља, подмеће, претвара… речју, стално се
про го не не ке ве шти це, ши ри се страх од ра зних
„вештица”.
(Редитељ Никита Миливојевић, „Блиц”, 5. јун)
***
Опозициони политичари трагају за начинима политичког оживљавања сопствених политичких лешева, а
власт се труди да им у томе помогне, јер ни њој није у
интересу јављање способније и начелније опозиције. А
то део грађана нервира и депримира.
(Социолог Јово Бакић, „Данас”, 11. јун)
***
Чињеница је – да би стекли услове за чланство у Европској унији, Косово и Србија треба да прикажу да су
способни да све своје грађане третирају на исти начин.
А размена територија је јасна порука да су неспособни
за то. Када бих желео да будем члан ЕУ – настојао бих
да избегнем такво решење. А не да га промовишем.
(Професор Вашингтонског универзитета и експерт
за Балкан Данијел Сервер, „Глас Америке”, 11. јун)
***
Власти у земљама бивше Југославије морају схватити
разлоге одласка људи, посебно младих, како би могли
да се адекватно позабаве решавањем тог горућег проблема. Србију тренутно жели да напусти више од 1,2
милиона људи или 22 посто становништва. Када то
преломимо на старосну структуру, 35 одсто младих
старости до 29 година хоће да оду из земље. Уколико
се нешто такво и деси, онда немамо никакву будућност. Оно што ми морамо променити у вези је с оним
што нам кажу људи из дијаспоре: никада се неће вратити јер живе у уређеној држави, где постоје перспектива, извесност и предвидивост.
(Адвокат Ненад Константиновић, DW, 10. јун)
***

***
Мислим да, упркос томе што све већи број младих напушта Србију, протести су показали да младе и те како
занима у каквој ће земљи живети. Разлог због којег
многи кредибилни људи, укључујући и младе, беже од
политике, јесте то што се политика у Србији свела на
добијање привилегија.
(Мастер студент међународне безбедности Вук Велебит, „Нови магазин”, 7. јун)
***
У циљу смањивања демократских капацитета и слободног изражавања успостављена је стална атмосфера
у којој медији страхују да ће, ако омогуће критику власти, то утицати на оглашиваче. Чињеница да се извештај „Фридом хауса” практично односи на Србију и
Мађарску доказ је да се Србија нашла у друштву земаља које иду удесно. Ми личимо на Мађарску, али и на
неке азијске земље које се не могу похвалити слободом
медија и изражавања. Али није никаква утеха што је
медијска ситуација у земљи која је чланица Европске
уније можда још и гора него код нас. За Мађарску се не
може рећи да је имала традицију слободног новинарства, доброг и професионалног новинарства, док Србија јесте. Ова ситуација је још трагичнија по Србију
управо због те чињенице. Наравно да бих волео да и
Мађарска и друге земље напредују у том смислу, али
ово што се дешава у Србији заиста је један страшан
пад. Већ двадесетак година имамо сарадњу са европским организацијама које се баве медијима и мислим
да Србија има капацитета, пре свега у новинарској професији, да се стање у медијима поправи. Али то свакако неће бити лак и брз процес.
(Професор ФПН-а Раде Вељановски, DW, 7. јун)
***
Овде кад видите шта се догађа – да нико није кажњен,
да су жртве незаштићене... Мислим да насиље измиче
контроли и да заиста постаје забрињавајуће. Насилници свих врста осећају да је дошло њихових пет минута.
Ако сте ви они који су продуковали насиље и агресију,
тешко је очекивати да се одједном опаметите и да сад
то почнете да смањујете. Дај боже да се смање тензије,
али... Кувани смо полако – повећава се температура,
ваш праг издржљивости се повећава. Људи се затварају
у себе и своје куће, неки су затровани ријалитијима, затупљени...
(Новинарка Биљана Степановић, Телевизија Н1, 11.
јун)
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ДРЖАВНИ ВРХ У ПАНЧЕВУ УЗ НЕМАЧКИ ZF

ВУЧИЋ: ДА МЛАДИ ОСТАНУ У СРБИЈИ
Најсавременија
светска технологија
у нашем граду
Отварање радних
места у првом плану
У нашем граду је 12. јуна свечано обележен старт друге фазе улагања немачке компаније
ZF, чему су присуствовали председник Србије Александар Вучић, амбасадор Немачке у Србији Томас Шиб, председник
Покрајинске владе Игор Мировић и градоначелник Панчева
Саша Павлов. Досад је, у оквиру прве фазе, менаџмент те фирме за производњу делова и компоненти за ауто-индустрију, бродове и железницу, у фабрику и
пословни простор у северној индустријској зони у Панчеву уложио сто милиона евра.
Друга фаза је планирана за
2020. годину, али је, због одличних пословних околности,
она започета већ сада. Током
ње, према најавама, биће уложено додатних шездесет милиона евра. Производиће се
електромотори, електричне машине и генератори за хибридне и електричне погоне, као и
прекидачи за мењаче.

„Душа” аутомобила
Вучић је окупљенима рекао да
немачки ZF у Панчево и у Србију доноси и нова радна места и најсавременију и најмодернију технологију. Он је подвукао да је зато ово велики дан
за целу Србију и објаснио:
– Ротор и статор који ће се
овде спајати биће уграђивани
у електрични „волво” и друге
најбоље европске аутомобиле.
То ће да се производи овде код
нас, тако да ће наша земља
имати производњу „душе” електричних аутомобила, који су
будућност. Цена нафте ће све
више расти и сви ће полако
прелазити на електричне аутомобиле. ZF ће запослити 1.300
људи и отворити развојни и
технолошки центар, где ће радити најбољи инжењери и развијати нове технологије. Тиме
ћемо моћи да сачувамо младе
људе у нашој земљи.
Председник државе је казао
да „ми који се бавимо овим послом живимо за овакве дане,
јер тако показујемо резултате
свога рада” и додао да „фабрика није никла из земље, морало је много људи да ради на
том пројекту и да се обави пуно тешких разговора”.

Председник Србије говори у Панчеву
– Можемо да се поносимо
прелепом фабриком, која ће
запошљавати људе из Панчева, јужног Баната, али и из Београда. Видео сам већ наше
раднике, срећне и насмејане,
што су добили добар посао и
имају сигурну будућност за себе и своје породице. Пошто је
реч о најсавременијој производњи за електричне аутомобиле, пре краја године покушаћемо да поставимо на нашим ауто-путевима електропу-

води рачуна о својим радницима и обезбеђује им добре
услове. У Панчеву ће се живети много боље него данас. Ускоро ћемо овде да постављамо
камен темељац и за друге фабрике. Живело пријатељство
Србије и Немачке – закључио
је председник Вучић.

Немачка први партнер
Амбасадор Немачке у Србији
Томас Шиб подвукао је да је
овај погон „доказ одличне еко-

ПА ВЛОВ: ПРО ЈЕК ТИ ЗА БУ ДУЋ НОСТ
Саша Павлов, градоначелник Панчева, овим поводом је казао да је увек најлепше видети резултате рада, те да је сада јасно да је вредео труд у претходне три године када је
индустријска зона опремана. Додао је да је веома важно да
се прави научноистраживачки центар у згради од 5.000
квадратних метара, што, како је рекао, „говори о томе да су
немачки инвеститори дошли у Панчево да развијају своје
пројекте за будућност”.
њаче како бисмо привукли ту
врсту возила из иностранства
да користе Србију као транзитну земљу – обећао је Вучић.
Он је казао да је „велика туча међу свим земљама за инвестиције”, те да је зато „битно што смо као држава добро
урадили посао око отварања
ове фабрике – испунили смо
своје обавезе у дан прецизно
и од го вор но, јер са мо та ко
може мо да при ву че мо но ве
инвеститоре”.
– ZF je у Немачкој други послодавац по популарности, јер

номске сарадње Немачке и Србије” и да је наша земља „остварила импресивне макроекономске резултате, који ће бити
још бољи спровођењем даљих
реформи”.
– Овакви пројекти доносе
знање и технологију и доприносе промоцији снажног и конкурентног приватног сектора,
који је кључан како за јачање
еко но ми је Ср би је, та ко за
подизање њене спремности за
улазак у ЕУ. Импресиониран
сам колико брзо је спроведен
овај изазовни пројекат ZF-а.

Поносан сам на по зи тив ни
тренд сарадње Србије и Немачке. Моја земља је дуго први
партнер Србије, уложила је већ
две милијарде евра и отворила
око 58.000 радних места. Привреда Србије ће даље снажно
расти, а за то је потребна и
транспарентност, предвидивост
бизнис сектора. Ниво независности правосуђа, ефикасност
у борби против корупције кључни су за приватне инвестиције,
а тако и за економски развој
земље – био је јасан Шиб.
Председник Покрајинске владе Игор Мировић надовезао се
поруком да је „долазак ZF-а у
Панчево сигуран знак и пут за
нове инвеститоре, не само из
Немачке већ и из других земаља”. Додао је:
– ZF ће пренети технолошко
знање у Србију и допринети да
наши млади талентовани људи развијају и унапређују знање из области мехатронике.
Прошле недеље студенти Факултета техничких наука из
Новог Сада, с катедре за мехатронику, освојили су прво место на европском такмичењу,
на коме су иза себе оставили
Швајцарце, Французе и студенте из Русије у финалу. Међу нашим младим људима постоји потенцијал, који ће се
овде развијати.
Не мач ка ком па ни ја ZF је
светски лидер у производњи
делова система за аутомобиле,
бродове и железницу и широм
планете, на 230 локација, запошљава око 140.000 радника.

НА СЕДНИЦИ ГРАДСКОГ ВЕЋА

Измене, планови и стратегије
Ускоро именовање
новог начелника
Градске управе
Чланови локалне владе састали су се 11. јуна како би донели одлуке у вези с девет тачака
дневног реда. Најпре је било
речи о акционим плановима за
2018. и 2019. годину Стратегије развоја града.
Како је представница градског Секретаријата за привреду и економски развој рекла,
ради се о планским документима донетим 2014. Формиран је тим за праћење њихове
имплементације, коју спроводе сви буџетски корисници. Током 2018. године измењена је
законска регулатива, што је
узето у обзир. У извештају постоји наративни и табеларни
преглед активности, а ту су наведени и извори финансирања
и ин ди ка то ри оства ре но сти
онога што је планирано. Генерално, акциони план је у задовољавајућем обиму реализо-

Заседање чланова локалне владе
ван. Актуелна Стратегија истиче 2020, па треба приступити стварању новог стратешког
документа.
Одлучено је да се усвоји План
детаљне регулације дела насеља Котеж 1: разлог је стварање
правног основа за издавање дозвола за изградњу стамбених
објеката, те реконструкцију и
адаптацију постојећих. Циљ је
дефинисање површина јавне
намене и стамбених зона.

Затим је измењена Одлука о
додели бесповратних средстава предузетницима, микро и
малим правним лицима – привредним субјектима, јер ју је
требало усагласити са Статутом Града. Промењени су услови за доделу машина и опреме.
На дневни ред је, онда, стигло
и образовање Конкурсне комисије за избор начелника Градске управе, што је корак пре
расписивања јавног конкурса

за то место. Потом, речено је
да је законска обавеза Града да
за измене Програма коришћења средстава буџетског фонда
за заштиту животне средине
града за 2019. годину добије
сагласност ресорног министарства, што се и десило.
Град ће учествовати на позиву за подношење предлога
пројеката у 2019. години у оквиру ЕУ програма „Права, једнакост и држављанство”. Ради се
о пројекту у вези с превенцијом насиља. Брестовчанима су
већници дозволили да измене
финансијски план за ову годину, а на крају је кадровску промену доживео и закључак градске владе који се тиче текста
уговора о програму „Србија у
ритму Европе”. Именовано је
ново лице за контакт.

Страну припремио

Синиша
Трајковић
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НЕЗАПАЖЕНА ВАЖНА УРЕДБА ВЛАДЕ СРБИЈЕ

МЛАДИ ИСТРАЖИВАЧИ

ГРАЂАНИ ЋЕ ПЛАЋАТИ И ЧИШЋЕЊЕ ВАЗДУХА
Од наредне године уводи
се такса за штетне
материје које прате
производњу струје
Имамо добру и лошу вест!
Лоша је да ће од наредне године
грађани Србије плаћати чишћење ваздуха! Наиме, за сваки киловат потрошен за пржење јаја, грејање куће, гледање ријалитија, играње игрица на компјутерима, пуњење телефона... у термоелектрани се сагори
извесна количина угља или гаса. При
томе у атмосферу оде дим који садржи опасне материје. Уклањање тих
отрова до сада је плаћала држава.
Од сада, међутим, тај трошак пада
на леђа грађана... Ово је, укратко,
садржај уредбе Владе Републике Србије врло рогобатног назива, дугачког четири реда. Почиње са „Уредба
о кри те ри ју ми ма за од ре ђи ва ње
активности које утичу на животну
средину...”.

Где има дима, има и ватре
Ова уредба усвојена је 18. априла
ове године. Али прошла је потпуно
незапажено у јавности. Тек 5. јуна
министар заштите животне средине

Горан Триван посредно је обавестио
грађане о намерама државе.
– Министарство се мора окренути
практичним конкретним мерама и то

значи да се од сада у буџетима не само Министарства већ и локалних самоуправа морају сваке године издвојити средства да се бар неколико индивидуалних ложишта сваке године у
сваком граду угаси и пређе на чистије
изворе енергије – истакао је Триван.
Добра вест: ово неће плаћати пензионери и малолетна лица. Али не зна
се ко ће узимати новац: Република или
општине? Такође, ни како ће се вршити наплата ове таксе: преко рачуна за
струју, приликом регистрације возила
(и она су загађивачи), или уз плаћање
грејања и куповину пећи или огрева?
Платиш две тоне угља и на то додаш
таксу која се рачуна по сложеној формули која се налази у Уредби...
Још је већа непознаница како ће се
сузбити манипулације грађана: шта
ако је власник возила пензионер, или
се на њега води стан? Чега су то ослобођена малолетна лица, што је изричито поменуто у Уредби?
Много тога не знамо, осим да ћемо
плаћати за чишћење ваздуха!

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА „СТЕВИЦА ЈОВАНОВИЋ” ПРОСЛАВИЛА ВЕЛИКИ ЈУБИЛЕЈ

Дочекују живот и помажу људима
Болница и школа су
једно тело
У корак с медицинским
достигнућима
Недавно је Медицинска школа „Стевица Јовановић” прославила шездесет година постојања. У панчевачком
Културном центру одржана је свечана академија на којој је обележен овај
значајан јубилеј, уз присуство великог броја бивших и садашњих ученика те стручне школе. Основана је 1959.
године по одлуци Народног одбора
Среза Панчево, али и пре тога, почетком 19. века, у нашем граду се развијала обука тзв. здравствене и сестринске службе. Са изградњом болнице
све више се увиђа потреба за стручним кадром и стручним радом с болесницима.
Први директор и истовремено први предавач био је тадашњи управник Опште болнице др Бора Дрндарски, а руководилац практичног рада
била је главна сестра болнице Олга
Николић Рапајић. Прва генерација
похађала је теоријску наставу у згради Гимназије, да би наредне школске
године будући медицински радници
били премештени у објекат садашње
школе „Мара Мандић”. Након четири године, школске 1964, Медицинска школа се усељава у садашњи простор, где остаје до данашњег дана.
Вреди напоменути и то да се почетком седамдесетих отвара истурено
одељење за образовање одраслих у
Не у роп си хи ја триј ској бол ни ци у

Ковину, за смер медицинска сестра –
медицински техничар, као и истурено одељење у Вршцу, чиме је опсег
деловања ове установе заокружен.

НОВО ТЕСТИРАЊЕ
У МУЗИЧКОЈ ШКОЛИ

Здравство и просвета
У овој школи с поносом истичу да су
образовање и здравство темељ напретка сваког друштва и да генерације ђака проистеклих из ове школе дочекују живот, помажу људима, негују болесне грађане, немоћне и старе широм планете.
У складу с новим наставно-образовним трендовима, ова стручна школа се у последње две године опремила интерактивним таблама, пројекторима, као и преносним рачунарима. Модернизовани су кабинети за
здравствену негу, анатомију, биологи ју, би о хе ми ју, па то ло ги ју, фар маколо ги ју. Са рад ња с на став ним
базама, као што су Општа болница
Панчево, Дом здравља, Служба хитне
медицинске помоћи, Очна болница,
Геронтолошки центар, Дом слепих
„Збрињавање”, као и Неуропсихијатријска болница у Ковину, на високом је нивоу.

Улагање у будућност
Према речима Светлане Калапиш, директорке Медицинске школе „Стевица Јовановић”, при самом оснивању
ова установа је изнедрена као чедо
Опште болнице.
– Свих ових година ове две установе су у нераскидивој вези и гаје изузетну сарадњу. Ученици и наставници наше школе у болници имају базу
за стручно усавршавање, а здравствена установа има загарантован будући

Има места
Музичка школа „Јован Бандур” позива заинтересоване основце да се
до 20. јуна пријаве за пријемни испит за упис у први разред. Тестирање основаца заказано је за 22. јун.
Слободних места у новом уписном
кругу има на одсецима за тамбуру,
мандолину, харфу, виолину, хармонику, кларинет, хорну и флауту.

ДУАЛНА НАСТАВА
У ОШ „СВЕТИ САВА”
кадар. Лекари панчевачке Опште болнице уједно су и наставници и предају стручне медицинске предмете, стога су ђаци изузетно стручно потковани, јер имају могућност да уче на конкретним случајевима и од људи који
свакодневно раде веома одговоран посао. Поред тога, професори могу да
на лицу места, у конкретном случају,
сагледају компетенције и постигнућа
својих ђака – рекла је директорка Калапиш и додала да смо сведоци убрзаног развоја у медицини.
Готово свакодневно у свету се унапређују здравствена превенција и нега, а самим тим и образовни систем
мора да се прилагоди новонасталој
ситуацији. Како каже директорка, у
Медицинској школи постоји стан-

дардни наставни план и програм и
неретко се у настави користе уџбеници који су у употреби неколико деценија. Међутим, кроз рад у болници у
Панчеву, ковинској Неуропсихијатријској, кроз посете и вежбе у домовима
здравља и специјализованим болницама, као што је Институт за мајку и
дете, ђаци су у прилици да се упознају са специфичним новинама у медицини које су карактеристичне само
за те ускостручне области.
Школа тренутно има деветнаест
одељења и 580 ђака и сваког јуна испуњава план уписа. Занимљиво је истаћи да је једна од ретких средњошколских установа у нашем граду која током године нема одлив ђака – ко
упише Медицинску, тај је и заврши.

НИС ПОДРЖАВА БУДУЋЕ КОШАРКАШЕ ШАМПИОНЕ

Свима доступне тајне популарног спорта
Млади се подстичу
на поштовање ривала
У жељи да промовишу дечји спорт и
правилан развој деце, НИС и Кошарка шки са вез Ср би је у на ред ном
периоду ор га ни зо ва ће тур ни ре у
мини-баскету широм Србије. Први у

низу одржан је у Београду, а последњи домаћин манифестације под називом „Викенд шампиона” био је Ниш,
где је учествовало око 250 најмлађих
кошаркаша и кошаркашица, узраста
од седам до десет година.
У правој кошаркашкој арени своја
знања и вештине укрстиле су наше

Ђаци бриљирали
Недавно је у панчевачкој Гимназији одржано државно првенство у
истраживачким радовима за ученике средњих школа. На тој републичкој смотри свеопштег знања
учествовало је 213 ученика, који
су се надметали у дванаест научних дисциплина. Према речима
организатора, укупно су додељена
102 признања, а највише награда
освојили су полазници панчевачког Регионалног центра „Михајло
Пупун”. Од укупно 25 награда ученици из нашег града били су шест
пута први и исто толико пута други. Бронзаним одличјем награђено је 13 ученика из Панчева.
Када је реч о бодовању, постојала су три нивоа: квалитет истраживачког рада, који бодује значај
теме, степен оригиналности, методологију и квалитет резултата,
ниво интерпретације резултата, закључак, литературне податке, естетски изглед рада, прилоге, табеле,
фотографије, скице и друго. С друге стране, млади истраживачи освајали су бодове и за презентацију и
одбрану рада. Овим параметром
обухваћени су излагање, представљање рада путем постера или видео-бима, познавање области истраживања, логичко размишљање,
резоновање, закључивање и друго.
Посебно место заузима техника писања рада, при чему је жири оцењивао стил, граматику и правопис.

будуће кошаркашке звезде. Турнир
је реализован у оквиру пројекта компаније НИС „Сви смо један тим”, чији је циљ да се код младих развија
спортски дух и промовише здрав начин живота. На овај начин се млади
спортисти подстичу на поштовање
ривала, као и на неговање осећаја за
фер-плеј, јер такав однос стимулише развој будућих шампиона. У оквиру пројекта „Сви смо један тим”, НИС
и Кошаркашки савез Србије су мини-баскет турнир „Викенд шампиона” ове године организовали у три
града у Србији – поред Ниша и Београда, турнир је одигран и у Новом
Саду.
У НИС-у с поносом истичу да овај
пројекат помаже да деца открију и
развију сопствене таленте, да покажу кошаркашко умеће и да у међусобном учењу кошаркашким триковима и тајнама овог популарног спорта још више напредују. Цео концепт
турнира, као и лопте и висина кошева овом приликом прилагођени су
узрасту деце. У складу с тим, на крају надметања сви учесници су добили

и почасне медаље, као подсетник да
су такмичарски резултати у овом узрасту у другом плану, а развој тимског духа и заједништва приоритети
у одрастању.
У сарадњи с Кошаркашким савезом Србије НИС већ девет година заредом пружа подршку организацији
пројекта „Мини-баскет Србија” и одржавању турнира у мини-баскету широм наше земље. Циљ пројекта је да
се у деци пробуди спортски дух и
промовише здрав начин живота, док
су такмичарски резултати у том узрасту у другом плану. НИС већ годинама подржава развој спорта у Србији и између осталог је вишегодишњи партнер Кошаркашког савеза
Србије и Кошаркашког клуба „Партизан НИС”.

Страну припремиo

Зоран
Станижан

Нова учила
Основнa школa „Свети Сава” из Панчева добила је око 700.000 динара
од Покрајинског секретаријата за
образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице за набавку опреме и трошкове реализације двојезичне наставе
(на српском и енглеском језику).
Овим средствима школа ће бити у прилици да опреми кабинете
за реализацију двојезичне наставе
и осавремени наставни процес употребом дигиталних уџбеника.

ИСПАЛА „ПЕТРОХЕМИЈА”

Још уче
„Услед поремећаја производње у
фабрици Етилен, у четвртак, 6. јуна, у 21.15, дошло је до краткотрајне обуставе рада ове фабрике.
Заустављање процеса рада фабрике Етилен обављено је у складу с
радним упутствима уз строго поштовање безбедносних правила на
начин да је растерећена опрема, а
вишак флуида из процесних посуда је спаљен на бакљи, што је за
последицу имало појаву буке и појачаног пламена на бакљи”, стоји у
саопштењу „Петрохемије”.
У овом панчевачком гиганту тврде да су све активности у фабрици
Етилен приликом рестарта производње реализоване уз поштовање
прописаних безбедносних мера и у
складу с важећим процедурама компаније. Поред тога, истичу да није
било утицаја на радну и животну
средину. Да подсетимо, ово је трећи пут да је „Петрохемија” имала
техничких проблема у процесу производње од старта након ремонтних активности – највећих у последњих тридесет година. У фабрици се правдају да још увек подешавају рад нових система и процесне
опреме и да су овакве ситуације
сасвим нормална ствар током прилагођавања и тестирања опреме.
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Излаз
добри, да се уклапамо, да смо
прихваћени и вољени.
Излаз често тражимо у туђим искуствима. То је сасвим
у реду ако осећамо енергију
покретања на промене док
следимо утабане стазе других.
Веома често се уместо излаза
појави ћорсокак. Још један
зид који нисмо очекивали, још
једно разочарање и нагло враћање у вртлог несигурности,
страха и сумње у постојање
било чега изван зидова.
Постоје неке универзалне
Пише: Марија Достић,
истине и закони који делују
психолог
без обзира на нашу веру у
Драги моји, сви се нађемо, њих. Један од њих нам говоидући одабраним животним ри да ће мо на и ла зи ти на
стазама, у ситуацији безиз- сличне ситуације, људе и долаза. Увучени у вртлог уза- гађаје, све док не научимо да
лудног тражења било каквог дамо другачији одговор. Све
путоказа ка успостављању рав- док се понашамо на исти нанотеже, осећамо како нара- чин у сличним околностима,
ста страх од све виших зидо- дајемо додатну чврстину зива што их подижемо око се- довима око нас, јачајући уверење о бесмибе. Њих смо
слу по ку ша ја
почели да прада се пронађе
ви мо не при излаз, јер смо
метно, на тена добром пумељима неси- Излаз из вртлога
ту да се убе гур но сти
у
димо да и не
сопствене од- свакодневних
постоји.
луке, спајају- брига, устајалих
Из лаз из
ћи их илузијарутина
и
страхова
вртлога свакома успеха. Кодневних брига,
ри сте ћи оно не постоји
устајалих рутишто смо од љу- изван нас.
на и страхова
ди које волине постоји измо научили да
је исправно, изградили смо ван нас. Не постоје путеви
уверења и поставили их као који воде ка било каквом бопоказивач животног правца. љитку мапирани и нацртани
Вртлог незадовољства на- од стране других. Постоје љустаје увек када разлика из- ди који су своје зидове премеђу оног што мислимо да творили у степенице ка успејесмо и оног што заиста је- ху, следећи своју страст у просмо постане непремостива. налажењу путоказа ка излазу
Када више ниједна самооб- из животарења. Путокази су
мана није довољна да при- нам доступни, јер су их они
крије празнину насталу у ду- који су прошли путем самоши, вртлог добија на снази и спознаје оставили за нас. Они
почиње да разара све оно што нас не воде истим путем, већ
смо усвојили као вредности нас уче како се праве животоко којих стварамо оно што не стазе по мери своје душе.
Пратити путеве других или
нас покреће на везе и односе
с дру гим љу ди ма, а све с правити свој, одлука је, као и
циљем доказивања да смо увек, на вама.

КОЗМЕТИЧАРСКО ЋОШЕ

Како да се
нашминкате саме

Пише: Бојана Ћорлука,
козметичар
Ако сте одлучиле да се за важан догађај, као што је матура, саме шминкате, доносимо
вам неколико добрих савета
најбољих светских шминкера.
Као прво, кожа треба да
вам је хидрирана добром хидратантном кремом, јер је то
предуслов да шминка савршено легне на лице. Хидратантна крема даје кожи баршунаст изглед и боље упија
пудер.
Добро фиксиран и уједначен тен је основа доброг мејкапа и зато треба да му се посвети пажња. Треба да користите бјути блендер: класичан

Страну
припремила
Драгана

Кожан

за цело лице, а мањи за нос и
подочњаке. И када мислите
да сте довољно утапкале, наставите још мало како би тен
био што боље уједначен.
Бронзер и руменило треба
да се уклопе са остатком тена без јасних и грубих ивица,
а то ћете постићи ако тамнобраон оловком благо исцртате танку линију уз доњи капак, а онда испод ње нанесете меком четкицом бронзер
ко ји има те на обра зи ма и
утапкате прелаз мањим бјути
блендером.
Када нанесете црни крејон
на доњи капак, исцртајте и
горњи како бисте избегле пресликавање услед трептања,

или танком четкицом умоченом у мат тамнобраон сенку
пређите обе линије, нарочито у углу ока, како бисте фиксирали тај део.
На крају великом пуфнастом четком нанесите на цело
лице безбојни пудер у камену.
Тако ћете замаглити све оштре
линије од бронзера, сенке и
осталих производа, а ублажићете и проширене поре и борице. Овако се савршено уједначава и матира тен, а шминки се продужава трајање.

Петак, 14. јун 2019.
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ШТА СЕ КРИЈЕ У РИЗНИЦИ ПРИРОДЕ (1)

ЧУДОТВОРНИ, А ЛАКО ДОСТУПНИ
ЛЕКОВИ: ХАЈДУЧИЦА И БОКВИЦА
Хајдучку траву, боквицу, раставић и мајчину душицу наћи
ћете на свакој ливади, а за нека њихова благотворна својства
сигурно нисте знали. Представљамо вам чудесне моћи ових
биљака.
О биљкама са исцељујућим моћима које су нам толико доступне да се о њих буквално
саплићемо, јер расту на свакој
ливади и крај сваког путељка,
на предавању одржаном прошле недеље у препуној читаоници Градске библиотеке говорила је проф. др Мирјана
Стојановић Петровић, доцент
на Институту за биологију Природно-математичког факултета у Крагујевцу.
– Једна од изузетно лековитих биљака коју људи лако могу да препознају, јер је виђају
свуда, јесте хајдучка трава, у
народу позната и као хајдучица, столисник или куница.
Ипак, многи можда не знају
колико она може бити корисна у случају најразличитијих
тегоба. Занимљиво је да је ова

Наше баке имају природне рецепте за скоро све болести
Турцима – објаснила је ова
професорка.
Према њеним речима, лековита је цела биљка, а посебно
листови, које је најбоље брати
управо сада, у пролеће, када је
лишће младо, и то око поднева, по највећем сунцу, када нема влаге.

Еликсир с медом
– Лист има и друга лековита
својства: ако вас ципела нажуља, ставите га на жуљ
и ублажиће вам тегобе.
Пошто касније током
лета, када се осуши, лишће нема толику моћ, можете га сада набрати и замрзнути за касније. Такође, можете да самељете
листове или чак целу биљку, помешате је с медом у
било ком односу који вам
одговара и да је држите у
фрижидеру. Сваког јутра
узмите по кашичицу наташте. Овај еликсир је одличан за јачање имунитета, па га превентивно могу узимати и здраве особе –
истакла је Мирјана Стојановић Петровић.
Пре фи ње ни укус и
мирис хајдучке траве благотворно ће деловати на
ваш желудац, па треба да
Хајдучица
је користите у случају пробавних проблема. Ако, на при„Кад ништа друго
мер, имате дијареју, самељите једну кашичицу сувог цвене помаже, помоћи
та и попијте то с водом. Од
ће хајдучка трава”,
хајдучице се прави и маст за
говорио је народни
хемороиде.

учитељ Васа Пелагић.
биљка у нашим крајевима тако названа због тога што су
хај ду ци бра ли ње не све же
листове, млели их и стално
носили са собом, те их користили како би убрзали зарастање рана након окршаја с

НЕ ПРЕ ПИ СУЈ ТЕ
ТЕ РА ПИ ЈУ
СА МИ СЕ БИ
У случају да сте болесни,
увек важи строго правило
да никакве биљне или било које друге препарате не
узимате на своју руку, нити да комбинујете терапију
која вам је преписана с
природним лековима без
претходне консултације са
својим лекаром.
Неке биљке поништавају
дејство лекова, неке га појачавају, неке комбинације
нису дозвољене и зато
увек питајте стручну особу
да вам, на основу вашег
стања, препоручи оно што
ће вам сигурно користити.

Жене, пажња
– Свима који имају проблема
због наглих временских проме на та ко ђе са ве ту јем да
користе чај од хајдучице. Он

ЛЕК ЗА ГО РУ ШИ ЦУ
Ако патите од горушице, увек имајте уз себе самлевени цвет
хајдучице. Проваљајте га мало по устима, па прогутајте и
киселина ће брзо нестати.

КАД ДЕ ЦА СЛА БО ЈЕ ДУ
Хајдучка трава је одлична и за варење и за подстицање апетита, па је можете давати и деци.
Професорка Стојановић Петровић препоручује да им дате две-три шоље чаја дневно, а благо горкаст укус можете
поправити додавањем меда или комбиновањем хајдучице с
камилицом или наном.

МЕ ЛЕМ ОД ТРИ ЦВЕ ТА
Помешајте по 100 г цвета хајдучице и цвета кантариона и
50 г цвета невена, па све то прелијте литром маслиновог
уља и оставите да стоји на сунцу око двадесет дана. Добићете снажан мелем за јачање организма. Пије се по кашичица као превентива, а они који су болесни могу да пију по
кашику ујутру и увече пре јела.

Ако у овом истом рецепту уместо невена употребите 50 г
свеже боквице, а све друго урадите по истој процедури, добићете одличан лек за чир на желуцу. Пије се по кашичица
ујутру пре јела.
попију бар по једну шољу чаја
од хајдучице. Комбинација хајдучке траве и вирка допринеће плод но сти и ути ца ће на
смањење миома – истакла је
ова професорка.

Шта може боквица

Комбинација
хајдучице и вирка
допринеће плодности
и утицаће на
смањење миома.
помаже код мигрена, које се
појачавају управо код наглог
пада или скока спољашње температуре. Ова биљка подстиче
циркулацију и добра је за срчане болеснике и за оне који
болују од ангине пекторис на
нервној бази. У случају остеопорозе пијте по две шоље чаја
од хајдучице дневно. Због свог
благотворног дејства на женске полне органе и регулисања рада хормона и месечног
циклуса, хајдучица је одлична за жене у сваком животном
добу. Поред свега онога што
им лекар саветује, ја им препо ру чу јем да сва ког да на

На јачање нашег имунитета једнако добро утицаће и боквица
– и мушка и женска. И њене
листове, оне млађе, средње величине, можете у ово доба године набрати, самлети, помешати с медом и ставити у фрижидер. И ви и ваша деца користите по кашичицу сваког јутра

Боквица

Облоге од боквице су
од користи код уједа
комараца и пчела,
али и код увећаних
жлезда.
пре јела. То ће вам ојачати организам и драстично поправити крвну слику.
Облоге од боквице помажу
код уједа комараца и пчела,
али и код увећаних жлезда. Од
свежих листова можете правити и изврсну салату. Ова биљка смирује упале, помаже код
кашља, астме, слузи у плућима и туберкулозе, благотворно
делује на јетру и лечи сваку
отворену рану, јер подстиче регенерацију ткива. Листови боквице садрже танине, који могу ублажити претерано менструално крварење. Из истог
разлога помаже у лечењу хемороида – појаснила је Мирјана Стојановић Петровић.
О тегобама и болестима које
успешно лече раставић и мајчина душица читајте у наредном броју „Панчевца”.
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ПРИЈЕМНИ ЗА УПИС У СРЕДЊЕ ШКОЛЕ 2019/2020.

ЈУНСКИ УДАР: У ТРИ ДАНА – ТРИ ТЕСТА
Девет средњих школа
чека нове ђаке
Родитељима тешко
колико и ђацима
Панчевачким матурантима, након фешта и цепања књига и
свезака, матурских вечери, фотографисања и много чега још,
у наредном периоду следи озбиљан посао. Прво, треба ударити гланц на стечено знање и
привести крају припреме за матурски испит. Наравно, неопходан је и психички мир за
стресну ситуацији која следи
наредне недеље, како не би дошло до блокаде. Потом треба
бистре главе јасно сагледати
своје способности и направити
листу жеља, али тако да наредне три или четири године не
буду узалудне, јер не дај боже
да, услед разочарања због промашеног избора будућег занимања, матурант напусти школовање и тако остане само на
основном образовању.
У недељама које следе и родитељи ће бити под великим
притиском. Након финансијског шока који је са собом донео завршетак осмогодишњег
школовања њихове деце, јер
требало је искеширати подоста пара за крпице, прославе,
фризуре, шминку, моторе, бицикле, летовања итд., следи нови стрес. Нарочито сада када
постаје јасно да избор средње
школе умногоме одређује будућу професију њиховом детету. Наиме, држава је увођењем
велике матуре након завршетка средње школе лимитирала
пролаз на универзитете и више школе. Сада тинејџер, кога
дрма пубертет, треба да зна
шта жели да буде када порасте
и да одабере праву школу. Наравно да су родитељи ти који
преузимају улогу „стаклене кугле” и већ сада морају да знају
да ли ће њихов пулен студирати или не.
Велике муке задаје и будуће
стручно професионално опредељење. У држави каква је наша не постоји јасно дефинисана стратегија привредног и друштвеног развоја. Самим тим

С прошлогодишњег полагања
генерација која се овог лета
уписује у средње школе не зна
шта ће је сачекати након трогодишњег или четворогодишњег
образовања, тако да је забринутост ученика и њихових родитеља сасвим оправдана.

Поклони се и почни
Ученици осмог разреда недавно су полагали пробни тест завршног испита у својим матичним школама. Према речима
људи из струке, то је био добар
начин да ђаци разбију трему
пред за вр шни ис пит, а тзв.
пробна мала матура добро је
дошла осмацима, јер су могли
да виде какав ће тип задатака
бити на овогодишњем тесту
знања.
Сада већ бивши основци у
Пан че ву мо гу на ста вити

ОЛОВ КА И ГУ МИ ЦА
Министарство просвете је за 17. јун заказало полагање испита из матерњег језика, док ће наредног дана, 18. јуна, матуранти решавати задатке из математике, а 19. јуна пред
будућим средњошколцима наћи ће се комбиновани тест, чиме ће завршни испит бити окончан. Сви задаци су непознати, а поред испита из матерњег језика и математике,
матуранти ће полагати и комбиновани тест који се састоји
од питања из историје, географије, биологије, физике и хемије. Заступљеност појединих предмета у тесту зависи од
њихове обухваћености наставним планом.
Кандидати на тесту из матерњег језика могу користити
графитну оловку, плаву или црну хемијску оловку и гумицу,
а на тесту из математике и лењире и шестар. Потребно је
понети ђачку књижицу у којој је изнад слике ученика уписана јединствена шифра кандидата.

БО ЉЕ ШАН СЕ ЗА ГО РЕ ЂА КЕ
Први резултати уписа у средње школе показују да је у односу
на претходну годину неопходан број бодова за упис, зависно
од школе и града, пао за два до 10 поена (посебно на друштвеном смеру), а у неким екстремним случајевима за 15, 20,
па и више бодова. Ранијих година на снази је било правило
да се 70 бодова добија на основу успеха из основне школе, а
30 на матури. Нови систем драстично је променио слику уписа, посебно међу гимназијалцима. Број бодова потребних малим матурантима за упис чак и у елитне гимназије ове године
био је доста мањи него претходне, па су шансу да упишу популарне школе добили и они који су имали слабији успех у
основној школи, али су добро урадили тестове мале матуре.

НА СТАВ НИЧ КЕ ПАТРО ЛЕ
На предстојећем завршном испиту биће промењен начин дежурства, тако што ће наставници дежурати у својим школама, па ће се именом и презименом знати ко је одговоран за
евентуалне пропусте. Такав модел тестиран је прошле године у 29 школа и показао је добре резултате.

школовање у девет средњих школа, а то су: Машинска школа,
Електротехничка школа „Никола Тесла”, Економско-трговинска школа „Паја Маргановић”, Техничка школа „23. мај”,
Медицинска школа „Стевица
Јова новић”, Пољопривред на
школа „Јосиф Панчић”, Гимназија „Урош Предић”, Музичка
школа „Јован Бандур” и Балетска школа „Димитрије Парлић”.
Мали матуранти који се определе за панчевачке средње школе могу конкурисати за 43 профила. Кандидат који је завршио основно образовање и васпитање или један од последња
два разреда основног образовања и васпитања у иностранству, или који је у Републици
Србији завршио страну школу
или је дан од по след ња два

разреда основног образовања и
васпитања у страној школи,
уписује се преко броја одређеног за упис ученика, у складу
са законом.

Важни датуми
У панчевачким средњим школама има места за 1.550 ученика, а 1.168 будућих средњошколаца има могућност да провери своје знање на заказаним
испитима. У матичним основним школама завршни испит
организује комисија за спровођење завршног испита. Објављивање привремених резултата заказано је за 21. јун у 8
сати, а наредног дана почеће
да ради општинска жалбена
комисија. У понедељак, 24. јуна, о евентуалним пропустима
изјашњаваће се окружна коми-

сија, а коначни резултати биће
објављени 27. јуна. Потом ће
матуранти 28. и 29. јуна подносити листе жеља. Свршени
основци имају право да у матичној основној школи писмено изразе највише двадесет жеља за даље школовање.
Коначан распоред по школама и образовним профилима биће објављен 7. јула, а упис
ученика у средње школе заказан је за 8. и 9. јул.

Како се рачунају бодови
Ранг-листе се формирају на
основу броја поена скупљених
током школовања, који се добија множењем просечних оцена из шестог, седмог и осмог
разреда са четири (максимално 60) и броја поена освојених
на завршном испиту. Завршни

испит се састоји од теста из
српског (матерњег) језика и математике (сваки тачан одговор
множи се са 0,65), и комбинованог теста који се састоји од
три питања из хемије, по четири питања из историје, географије и физике и пет питања из
биологије, при чему се сваки
тачан одговор множи са 0,70,
што даје максималних 40 поена које је могуће добити на завршном испиту, а у укупном
збиру 100 поена.
Да подсетимо, тестови из српског језика и математике носе
по 13 поена, а комбиновани
тест носи 14 поена. Одређени
број поена може се добити и за
успехе на међународним и државним такмичењима током
осмог разреда.
З. Станижан

ШТА ПСИХОЛОЗИ КАЖУ О ПРЕДИСПИТНОЈ ГРОЗНИЦИ

Родитељи, смањите очекивања, појачајте подршку!
Према речима Маје Марошан
Михајловић, психолога у основним школама „Јован Јовановић Змај” и „Васа Живковић”,
психичка припрема за важан
животни догађај као што је упис
у средњу школу почиње још на
самом почетку школовања.
– На који начин ће ђаци доживети неке стресне ситуације, како ће на њих реаговати,
зависи од тога како су их родитељи на то током школовања припремили. Веома је важно да период основне школе
деца проведу у уверењу да уче
због себе и своје будућности.
То великим делом зависи од
родитељских очекивања и родитељског става према школи.
Сваки родитељ без сумње жели оно што је најбоље за сопствено дете, међутим не сме се
заборавити да у читавом том
процесу дете мора да се осећа
добро само са собом. Сви смо
обдарени различитим интелектуалним способностима и капацитетима за учење и стицање знања. Проблем је када родитељи нису задовољни резултатима свог детета и поред труда и рада. Тада долазимо до
раскорака између реалних могућности и жеља, очекивања и
амбиција. Важно је да родитељи схвате да школовање детета није њихова друга шанса и
прилика за остварење неких

неиспуњених снова. Оно што
могу да ураде, јесте да прате и
ослушкују своје дете и подржавају његове изборе, иако се
можда не слажу увек с њима –
каже Маја Марошан Михајловић.
Дете која одраста у породици у којој петица није највећа
преокупација биће и више мо-

свега, долази нешто што је веома користан аманет васпитања: прихватање одговорности
за сопствене изборе и поступке – тврди наша саговорница.
Рецепт за успешно излажење на крај са стресом око уписа, каже психолог, не постоји.
– Посебно застрашујућ део
целог тог процеса је завршни

Када дође на ред тај
фамозни завршни
испит, снаге удружују
емоције, физиологија,
психологија, фактор
среће у борби са
знањем и
самопоуздањем. Ко
преживи, причаће...
тивисано за учење, и то ради
самог стицања знања. У том
случају оцене долазе као неминовна награда.
– То дете ће бити задовољније и зрелије у сагледавању
својих могућности, а самим
тим и реалније у доношењу одлука и избора везаних за сопствену будућност. Као круна

испит. Савети као што су „ма,
само се опусти, све ће бити у
реду”, „само се концентриши и
дај све од себе” логично звуче,
али нису од велике користи, јер
сваки тинејџер у овој ситуацији
то све већ зна. Међутим, када
дође на ред тај фамозни завршни испит, снаге удружују емоције, физиологија, психологија,

фактор среће у борби са знањем и самопоуздањем. Ко преживи, причаће... Као и увек, подршка родитеља и породице и
овде је кључна. Дете мора знати да ће подршку и љубав и даље имати, како год да уради тај
испит. Понављам, превелика и
нереална очекивања и могућност да разочара родитеље стварају код детета додатну и непотребну тензију – истиче Маја
Марошан Михајловић.
У данима који следе након
завршног испита такође треба
остати реалан и на земљи обема ногама.
– Приликом попуњавања листе жеља треба добро промислити и предвидети све могућности. Добро је да се будући
средњошколци, поред родитеља, посаветују са својим одељењским старешинама, психологом или педагогом. Какав
год исход уписа да буде, не би
требало да се он доживи као
нешто што ће детету одредити
читав живот. Многи од нас су
кренули једним путем, наставили другим, а пронашли се
на трећем. Када се ово има на
уму, најважније је сачувати психичко здравље и добре породичне односе – закључила је
наша саговорница и пожелела
деци много среће у предстојећим данима.
Д. Кожан
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ГРАДСКА
МИ ПИ Т АМО З А ВАС

Једно домаћинство сме
да држи само две мачке
„Држим у кући три мачке зато што
много волим те животиње. Међутим,
чула сам да у Панчеву постоји једна
градска одлука којом је број кућних
љубимаца и домаћих животиња ограничен само на две. Познато ми је и
да они који игноришу ту одлуку могу
да буду кажњени ако их неко пријави. Да ли је то тачно?”, гласи питање
које нам је ових дана послала имејлом читатељка Снежана Ђурић.
У жељи да сазнамо истину, обратили смо се Зори Коларски, председници панчевачког Друштва за заштиту
животиња и природе „Еколибријум”.
Она је изјавила следеће:
– Тачно је да постоји Одлука о држању домаћих животиња на територији града Панчева и да је њоме број
кућних љубимаца и домаћих животиња ограничен само на две. Од

КОНТРОЛА НА ЗЕЛЕНОЈ ПИЈАЦИ

ПАНЧЕВАЧКИ ПИЈАЧАРИ ПОШТЕНИ

оснивања нашег друштва у више наврата смо писали надлежнима и скретали пажњу да је погрешно то што је
број кућних љубимаца и домаћих животиња које могу да се држе по кућама лимитиран, јер би тако могао да
се смањи број напуштених паса и мачака на улицама.
„Еколибријум” је 20. марта ове године упутио предлог надлежнима у
нашем граду да се иницијатива за измену те одлуке нађе на дневном реду
неког наредног скупштинског заседања, али промена за сада нема.
Уколико се не придржавају ове
одредбе, Комунална полиција може
да их казни.
Уколико се у наредном периоду ништа не промени, „Еколибријум” ће
упутити Уставном суду иницијативу
за преиспитивање те одлуке.

У О ЧИ Т Е ПРО БЛ Е М

У многим зградама
краду ватрогасне апарате
Набавка и чување противпожарне
опреме по закону искључиво спадају
у надлежности скупштина станара.
– Противпожарни апарати се већ
дуже време масовно краду по зградама у граду иако за њих може да се добије само 1.000 динара. Моје мишљење је да би за такве крађе требало
предвидети много веће казне и да би
све који их краду требало строже кажњавати. Иако штета коју тиме чине
на први поглед није велика, лопови
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који краду противпожарне апарате
угрожавају све станаре, јер они немају никакву заштиту у случају да у њиховој згради дође до ватрене стихије.
Уколико нека скупштина станара и
успе да скупи паре и одлучи да постави противпожарне апарате, њихова заштита неће бити могућа док све
зграде не почну да се закључавају и
док се у њима не поставе камере – изјавио је саговорник „Панчевца” који
је замолио да остане анониман.

Лоша искуства наводе грађане да
отворе четворе очи при куповини на
пијаци. Распрострањено је мишљење
да варање на ваги доноси немалу корист продавцима. Педесет по педесет грама, на крају дана се накупи
добра пара...
Превара у трговини је увек било.
Стари штос је прикачити на вагу
предмет који ће додатно отежати робу. Ако се не служи тиме, продавац
може једноставно држати вагу ван
видног места или може ставити руку
на њу док мери производ. На интернету су популарни снимци на којима се виде примери варања пијачних продаваца.
На панчевачкој, као и на свим пијацама у свету, од раног јутра трговци раде пуном паром, довикују се
међу собом, одвлаче вам пажњу коментарима и увек тврде да су вам
поклонили који грам. Народ се тиска између тезги, сви су ужурбани,
па и не стигнете да видите колико је
показала вага. А на неким тезгама

она је, као случајно, заклоњена робом. Сви услови су ту да по завршеној куповини не знате колико чега
носите кући.

Општа оцена је да су
прошле недеље продавци
били тачни у мерењу, а
неки и великодушни.
Неки наши суграђани не знају да
се у Пијачној управи налази прецизна електронска вага за проверу тежине производа купљених на тезгама. Купцима је на располагању током радног времена пијаце.
Ми смо се упутили међу тезге с намером да проверимо колико има истине у причи да нас на пијаци поткрадају. Накуповало смо разно воће и
поврће, а затим на контролној ваги у

Пијачној управи проверили које смо
количине уистину платили.
Општа оцена је да су продавци били тачни у мерењу, а неки и великодушни.
Килограм кромпира с тезге тежио
је кило и сто грама на контролној ваги! Код продавца с лепо уређеном и
наткривеном тезгом наручили смо и
платили пола килограма кајсија, а испоставило се да смо добили 650 грама
тог воћа. Уместо 800 грама паприке,
добили смо 810 грама. На тезги с јагодама продавачица нам је наплатила
„скоро осамсто грама”, а вага у Пијачној управи показала је 770 грама. Код
друге жене платили смо килограм трешања, а контрола је показала да смо
добили четрдесет пет грама више!
Очигледно је да се продавцима верност сталних муштерија исплати више него антиреклама коју стварају
трикови и подвале.
Или смо, можда, само имали луду
срећу...
Ј. Катана

НАША АНКЕТА
КАКО СЕ БОРИТЕ ПРОТИВ КОМАРАЦА?

Ројеви крвопија нападају од ујутру до увече

П ЛА Н И РАНИ РАД О ВИ И И СКЉУЧЕЊ А

Честа искључења струје
Према информацијама које је објавила „Електродистрибуција” до понедељка, 10. јуна, прво искључење у другој половини ове недеље предвиђено
је за 14. јун. У времену од 11 до 13 сати тог дана без струје ће бити наши
суграђани који живе у Скадарској улици (у делу од ресторана „Чиле” до
маркета „Родић”) и у Власинској (од
војске ка Новосељанском путу).
Сутрадан, 15. јуна, без струје ће због
планираних радова у периоду од 8.30
до 9.15 остати сви становници Иванова и Омољице. Од 10.15 па до 11 сати
без електричне енергије ће бити они
који живе у Качареву, Банатском Новом Селу, Јабуци, Црепаји и Глогоњу.
У недељу, 16. јуна, од 8.30 до 9.30
струју неће имати становници Улице

Страну припремио

Михајло
Глигорић

Милоша Обреновића 19, а сутрадан,
17. јуна, у плану је искључење у Шарпланинској улици, и то од 9 до 13.30.
Дан касније, 18. јуна, од 8.30 до 10
сати без струје ће бити становници
Улице Марије и Лазара Драгичевића,
као и они који живе на непарној страни Улице Светозара Милетића, од Ружине до Синђелићеве.
Истог дана без струје ће бити и Улица Светозара Милетића од Радничке
до Ружине (од 10.30 до 14.30), као и
Баваништански пут од ресторана „Лала” до Селекције биља и просек код
ресторана „Лала” (од 9.30 до 11 сати).
Осамнаестог јуна неће бити струје
ни у Старчеву, и то у Пролећној улици (од Утринске до Жарка Зрењанина), у Вука Караџића (од Лењинове
до 7. јула) и у Жарка Зрењанина (од
Вука Караџића до ЈНА). У тим улицама струја ће бити искључена од 9
до 13.30.
За среду, 19. јун, није предвиђено
ниједно искључење.

Б. МОЈАШЕВИЋ

Г. ПЕРОВАНОВИЋ

Топли дани стигли су касније него
претходних година. Ниске температуре, временске неприлике и свакодневне и обилне кише одложиле су
лето, а донеле влагу. Дуго очекивано
топло време дочекали смо у ројевима комараца. Убоди „крвопија”, поред тога што су неподношљиви, могу
да пренесу и неке болести. Проблем
комараца решава се или посредно –
уклањањем дивљих депонија, уређива њем зе ле ни ла, упо тре бом ре пе лената, или директно и ефикасно –
уништавањем путем запрашивања и
задимљавања.
Питали смо наше суграђане како
се они боре против уједа комараца.
БОРИС МОЈАШЕВИЋ,
техничар хортикултуре:
– Сметају ми, наравно. Немам проблем с тим да ме уједају, али ми сметају. Користим електрични апарат
против комараца. На тело ништа не
стављам.

М. ФИЛИПОВИЋ

М. ТОМИЋ

ГОРДАНА ПЕРОВАНОВИЋ,
пензионер:
– Било је преподне, а ја нисам могла да седим са своје две пријатељице напољу. Око нас је био рој комараца. То важи и за поподне и за вече.
Питање је више када их нема него
када их има.
МИЛЕНА ФИЛИПОВИЋ,
хемијски техничар:
– Веома ми сметају комарци. Увече се затворимо у стан, седимо до
не ког вре ме на, па он да отва ра мо
прозоре. Нема другог решења. Не
можемо да изађемо на свеж ваздух
када желимо. Код Спортског центра налази се бара, а ту се доста
скупљају.
МИТА ТОМИЋ, пензионер:
– Подразумева се да на прозоре
стављамо мрежице против инсеката.
Засад нисам приметио да има комараца, бар не у Војловици. Није их било ни ноћас.

К. ШЕБЕШЋЕН

И. ЈАЋ. ЈОВАНОВСКИ

КОСТА ШЕБЕШЋЕН,
машински техничар:
– Већину болести преносе комарци. Штитимо се од њих разним средствима и хемикалијама. Најбоља одбрана у становима су комарници, ништа друго, али на свим могућим отворима. Сада је велика најезда комараца, због овог влажног времена. Много су се размножили услед оволике
кише. До сада се није дешавало да
комарци лете усред дана, када је тридесет степени. То је страшно, није уобичајено за наше поднебље.
ИВАНА ЈАЋИМОВИЋ ЈОВАНОВСКИ,
професорка солфеђа:
– Има много комараца, сметају нам.
Десило се чак да у девет сати ујутро
нисмо могли да седимо у башти. Засад нисмо купили ништа против комараца, али мораћемо да предузмемо
нешто. Купићу нешто за тело. На прозорима имамо мрежице. Заиста не могу да верујем да их има ујутру у девет.
Анкетирала Јелена Катана
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ПАНЧЕВЦИ КОЈИ ИМАЈУ НАЈЛЕПШЕ ВРТОВЕ

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА”
ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

ВЛАСНИЦИ ПРИВАТНИХ РАЈЕВА
Тако мало требa да будемо срећни.
Некад је довољан само леп призор
пред очима који, веровали или не,
можемо да створимо сами.

Троструки шампион
Стоматолошка сестра Вишња Величковић (55) прошле године је трећи
пут освојила награду ЈКП-а „Зеленило” за најлепше уређен балкон.
Свакоме ко крочи у њено двориште
отима се уздах: „Како је лепо!”, а
она је управо то и хтела – да, када
седне на малу веранду испред куће,
ужива у погледу на безброј мушкатли и ружа.
– Најбитније је да је биљка здрава.
Цвеће и трава морају редовно да се
заливају и третирају препаратима за
негу уколико је то неопходно. На цвећу
често има биљних ваши, гриња, пламењаче, некада их нападну инсекти,

„Плави жакет”
Душана Радовића

– Ско ро осам
година нас држи
воља да се бавимо овим вр том.
Осе ћа мо ве ли ко
за до вољ ство кад
видимо ово дело
наших руку, а и
на ши при ја те љи
уживају да време
про во де у дво ришту – ка же
Бранко.

Заједничко
благо
Ди рек тор гра ђе вин ске
фир ме
„Вит инвест” Игор
Ву ко тић
(47)
осмислио је и платио уређење зајед-

Бранко Пешић
брест, фотиније,
цвеће и траву. И
изградили смо пави љон где не ки
славе дечје рођендане и организују
различите прославе – при ча нам
Игор.
У згра ди тре нутно има двадесет пет станара и
они месечно издвајају одређено
суму за одржавање зграде и дворишта. Занимљиво је да у дворишту

три године доселила у зграду на Тесли, ходник је био доста запуштен,
па се договорила с комшиницом из
суседног стана да га уреде. Брзо им
се при дру жи ла и тре ћа су сет ка,
учитељица.
– Почеле смо по правилима фенг
шуија, па смо ставиле по две биљке
поред врата. Након неколико година
једна се одселила из града, а друга
прешла на први спрат, али смо заједно наставиле да бринемо о цвећу –
рекла је Мара.
С обзиром на то да је ово цвеће
унутар зграде, испод стаклене таванице, лети је изложено високим температурама, па је требало бирати издржљиве врсте. Зато се у овом ход-

Поље лаванде
Врт који музичар Бранко Пешић (56)
одржава уз помоћ супруге и сина
2014. године награђен је као најлепши. Кућа у Сунчаној улици изгледа
као да је из бајке: по зеленим брежуљцима разбацани украси
од дрвета, а између стабла...
Опојан мирис лаванде дочекује посетиоца на улазу и
прати га све до веранде.
– Ми волимо да путујемо
и са сваког путовања донесемо понеку садницу или предмет за наше двориште. Тако
имамо јелу са Златибора, камење с плажа у Италији, Солуну, Варни, Бечу... – прича
нам Бранко.
Њихове биљке не захтевају превише бриге. То су тује,
јеле, брестови, дуд, лавље канџе и нешто декоративног цвећа. Орезивање се ради у марту и априлу, повремено прихрањују биљке, а највише времена оде на заливање: трава
се залива свакодневно, а цвеће двапут недељно.

Два читаоца који до 19. јуна, у 12
сати, СМС-ом на број 1201 пошаљу најдуховитији одговор на питање: „Због чега се најискреније смејете?”, наградићемо по једном књигом. Одговоре ћемо објавити у наредном броју „Панчевца”.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Лагуна (размак) текст поруке и пошаљите на
1201. Бруто цена СМС-а износи 39,48
динара у ВИП мрежи, 39,60 динара у
Теленор мрежи и 38,64 динара у мт:с
мрежи.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН
ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

„Моја прича”
Енца Ферарија

Вишња Величковић
али ако се на време прска, све може
да се реши – открива Вишња тајну
лепог врта.
Каже да сваке године у априлу потроши доста новца за набавку цвећа, али да је то много мање него да
тро ши но вац на ци га ре те. Она у
сређивању дворишта истински ужива, а боравак међу цвећем у врту је
одмара.

Ако волите
иза зов не и
неуобичајене приказе
сложености
људских
осећања,
онда су ове
приче и песме јед но ставно незаобилазне.
Јер Радовић
је изузетно
ду хо вит у
надреалним
причама, маестралан стилиста у
жанровском мешању и поезији,
савршени песник у драмским минијатурама и апсурдним сценама. Отуда није чудно што су многи његови текстови заживели у
нашој свакодневици, па им се,
поред ра до сти пре по зна ва ња,
враћамо као старим, блиским пријатељима.

ничког дворишта
згра де у Ули ци
браће Јовановић
40, а о врту сада
брине домар.
– Желео сам да
зграда има део где
станари могу да се
друже и да ужива ју у при ро ди.
Они су то са одуше вље њем при хватили. Посадили смо тују, смарагд, данику, сребр ни па ту ља сти
бор,
жа ло сни

Игор Вукотић
нику налази двадесетак саксија са хибискусом, филадендронима, ностерама, как ту си ма,
ди фен ба хи ја ма,
пузавицама и исусовим венцем...
– Пробала сам да
гајим маслине, али
нису успеле. Орхидеје
не могу да расту у ходнику,
али лепо напредују у стану.
Сад се смејем кад се сетим
како сам једном добила на
поклон бенџамин, па сам му
годинама певала да би порастао, а касније се испоставило да је то патуљаста
врста – прича нам Мара.

Драган Вујачић Ружичњак за понос
стоје и три контејнера за разврставање отпада, а да
новац зарађен његовом рециклажом
од ла зи та кође у
фонд за одржавање врта.
Ограда око врта
је од кованог гвожђа, па и пролазници могу да уживају у погледу на
овај делић раја.

Мало царство
Ма ра Не дељ ков
(60) по струци је
биолог, али се већ
дуже време бави
астрологијом. КаМара Недељков да се пре двадесет

Новинар Драган Вујачић (68) заједно
са женом Радом још од краја осамдесетих уређује двориште испред своје
куће.
– Рада је почела, а ја сам с временом научио од ње све. Видео сам да
мој комшија који има деведесет пет
година има најлепше двориште у Качареву, па сам помислио: кад може
он, могу и ја. Имамо око двадесет врста ружа, затим гладиоле, георгине,
божуре и биљку из Немачке звану
кандилица, која има један од најлепших цветова на свету. Расте у букетима у жбуњу и мора сваког дана да се
залива, као и трава – каже је Драган.
Шалећи се, помиње да је пореклом
Црногорац и да никада није веровао
да ће радити овако нешто, али да су
му воћарство и уређивање врта после
одласка у пензију унели свежину у
живот.

Своју аутобиографију Фера ри је
написао
р а н и х
ше зде се тих година про шлог ве ка, а потом два
пу та до рађивао и
штам пао
како би могао да је поклања пријатељима и клијентима. Фасцинантна, препуна анегдота и дирљивих момената, његова прича
приближиће вам многа имена и
личности – од оних које су уживале светску славу до оних које публика никада није упознала, али
су имале значајну улогу у историји аутомобилског спорта.
Два читаоца који до 19. јуна, у 12
сати, СМС-ом на број 1201 пошаљу најдуховитији одговор на питање: „Која је ваша прича?”, наградићемо по једном књигом. Одговоре ћемо објавити у наредном
броју.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Алнари (размак) текст поруке и пошаљите на
1201. Бруто цена СМС-а износи 39,48
динара у ВИП мрежи, 39,60 динара у
Теленор мрежи и 38,64 динара у мт:с
мрежи.

НАГРАДЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА
У прошлом броју смо вас питали
колико су ваше жеље нереалне.
Књиге из „Вулкана” добиће аутори
следећих порука:
„Е, пусте жеље. Мој син каже да
ће проћи с врлодобрим. Ја ишла
на отворена врата, а оцене све 1, 2
и 3. Шта рећи. Од четворке ни трага ни гласа.” 063/3879...
„Моје су жеље реалне, само живим у не ре ал ној др жа ви.”
064/1192...
„Лагуна” ће наградити ове одговоре на питање шта је за вас казна:
„Никада нисам кажњена и мислим да ми је баш то и казна.”
063/1913...
„За мене је казна то што други
једу, а ја их гледам; њима ништа, а
ја се гојим.” 060/0423...
Д. К.
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КУЛТУРА
Културни телекс

Изложбе

ОДРЖАН ДЕВЕТИ „КЛАСИК ФЕСТ”

ФЕСТИВАЛ ДОСТОЈАН НАШЕ ПУБЛИКЕ

Понедељак, 17. јун, 19 сати, Галерија савремене уметности:
изложба под називом „Младост у шездесетој” Слађане Петровић Варагић.

Наступи врхунских
музичара

Уторак, 18. јун, 19 сати, Свечана сала Народног музеја: изложба уметничких дела насталих у Међународној ликовној колонији „Гамзиград 2018”.

Четири дана
класичне музике из
различитих епоха

Четвртак, 20. јун, 18 сати, фоаје Културног центра: изложба
плаката Бијенала уметности Панчева.

Музика
Петак, 14. јун, 18 сати, дворана Културног центра: годишњи
концерт Балетске школе „Димитрије Парлић”.
Петак, 14. јун, 21 сат, башта Дома омладине: концерт групе
„Канда, Коџа и Небојша”.

Субота, 15. јун, 21 сат, башта Дома омладине: музичко вече
„Trap & Rap Night”.
Уторак, 18. јун, 18 сати, дворана Културног центра: балетска
представа „Пинокио” плесног клуба „Балерина”.

Позориште
Субота, 15. јун, 14 сати, дворана Културног центра: представа за децу „Извините, колико имате година?” позоришта „Петар Пан”.

Тематски програм
Четвртак, 13. јун, 19.30, Градска библиотека: трибина „Ерадикација слободне воље – обавезна вакцинација у Србији”.
Гост др Јована Стојковић.

Завршена трилогија
филмске музике
Величанственим концертом у
Римокатоличкој цркви Св. Карла Боромејског у четвртак, 6.
јуна, отворен је девети Међународни фестивал класичне камерне музике. Као што је и до
сада била традиција, фестивал
је одржан на више локација у
граду, а сваке вечери наступили су другачији састави.
Прво вече је било посвећено
Вивалдију, а ванвременске композиције је с камерним ансамблом одсвирао чувени холандски виолиниста Данијел Роланд. Ово је његово прво гостовање у Панчеву, али он често посећује Србију због своје
партнерке, челисткиње Маје
Богдановић, која је такође наступила у оквиру прве вечери.
– Прошле године сам чуо за
фестивал када сам био гост на
концерту Београдске филхармоније. Ово што Огњен ради веома је важно. Он успева да привуче публику у релативно малом граду као што је Панчево и
притом доводи камерну музику
светске класе – рекао је Роланд.
Он каже да су фестивали на
којима се свира класична музика значајни, јер је то одличан начин да се покаже колико она може бити забавна и
интересантна свим узрастима.

МОЈ

избор

МОЈ

Остани ту
Светлана Јагодић,
песникиња
ФИЛМ: Волим италијанска
остварења, нарочито комедије. Скоро сам одгледала филм
„Муж и жена”. Преокупиран
свакодневним обавезама, млади брачни пар упада у кризу
и обраћа се брачном саветнику. Како се радња одвија,
дешава се занимљива замена
улога. Кроз комичан расплет
увиђамо колико заборављамо
једни на друге због свог ега,
као и на љубав која нас је повезала на почетку. Као што
се десило овом пару. Глума
је више него уверљива, а лепота главне глумице, као и
сама тема савременог живота до вољ на су пре по ру ка.
Филм је динамичан, забаван
и опомиње на разумевање у
односима.
КЊИГА: „Остани ту” италијанске списатељице Маргарет
Мацантини дело је које оставља трајни печат. Аутор нас
уводи у причу о борби за живот ћерке једног неурохирурга. Књига описује љубав из
једног другог угла, на необичан начин, и на почетку може
и одбити читаоца. Међутим,

Страну припремила

Мирјана
Марић

Затварање фестивала
– Класична музика није нешто уштогљено, елитистички.
Она је заиста сјајна и узбудљива – нагласио је холандски
виолиниста.
Друге вечери у Светосавском
дому је одржан концерт под називом „Заљубљени”, на којем
су изведена дела великана класичне музике из три епохе: Хајдна (класицизам), Шумана (романтизам) и Пјацоле (20. век).
Публика је уживала у композицијама инспирисаним занимљивим љубавним причама својих стваралаца. Треће вече обележиле су арије из опере „Чаробна фрула” у аранжману за
дувачки октет с контрабасом.
Последње фестивалске вечери, у недељу, 9. јуна, одржан је
гала концерт „Movie Classic”.
Највеће филмске хитове извео
је ансамбл Балканске камерне
ака де ми је с го сти ма, под

диригентском палицом Александра Којића.
– Завршни концерт филмске
музике показао се као прави потез када је у питању популаризација фестивала. С обзиром на
то да је ово био последњи концерт у циклусу „Movie Classic”,
желео сам да буде посебан. Трајао је дуже од претходна два и
објединио неке од раније изведених нумера с новим. Ексклузивне аранжмане посебно за ову
прилику урадио је Константин
Благојевић. Овог пута смо имали и феноменалан вокал Браниславе Подрумац, који је додатно украсио и обогатио завршетак наше трилогије – рекао
је Огњен Поповић, уметнички
директор фестивала.
Са оркестром је наступио и
рок музичар Бане Глуваков, који је од прошле године члан
бенда „Огњен Поповић”.

– Обојици нам је заједничко
то што волимо да пловимо у
различитим музичким правцима – нагласио је Поповић.
Он је додао да интересовање
за овај фестивал сваке године
расте и да мисли да је основни
разлог врхунски квалитет уметника које бира.
– Стандарди су већ сада вео ма ви со ко по диг ну ти, ако
узмемо у обзир звучна имена
која долазе и репертоар који
се изводи. С друге стране, и
ови сјај ни му зи ча ри на кон
наступа на „Класик фесту” увек
нагласе да се надају да ћу их
по но во по зва ти – ре као је
Поповић.
Приметно је да он у овај фестивал улаже много љубави,
енергије и знања, а све већи
број посетилаца фестивала, посебно младих, доказује да и публика то види.

НА СМОТРИ ДЕЧЈИХ ФОЛКЛОРНИХ АНСАМБАЛА

Петак, 14. јун, 19.30, Градска библиотека: промоција збирке
песама „Las perles de la verite” Јелене Олћан.
Четвртак, 20. јун, 20 сати, Школа цртања Дома омладине:
предавање фото-репортера Александра Стојковића „Тренутак
забележен у вечности”.
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„Пауновић” првак
Након успешних наступа у програмима градске, регионалне и
покрајинске смотре дечјих фолклорних ансамбала, као и целовечерњег концерта одржаног
7. јуна у дворишту Дома омладине Панчево, дечји ансамбл
виших разреда КУД-а „Станко
Пауновић НИС–РНП” успешно
се представио у програму 14.
смотре дечјих фолклорних ансамбала Србије у Ваљеву. Смотра је одржана 8. јуна у дворани Центра за културу Ваљево, а
ансамбли су наступили у две
такмичарске категорије – нижи и виши разреди.
У старијој категорији (виши
разреди) представило се петнаест ансамбала из Великог Градишта, Зајечара, Косовске Митровице, Ваљева, Ужица, Бора,
Младеновца, Косјерића, Старе
Па зове, Сив ца, Бога тића,
Краљева, Беле Цркве и Панчева. Шеснаест играчких парова
и два на есточла ни на род ни

оркестар КУД-а „Станко Пауновић НИС–РНП” представили
су се у кореографији „Игре из
Врањског поља”, у којој су приказане народне игре и песме сеоског становништва из околине
Врања. Изузетно надахнуто и

успешно извођење оцењено је с
93,33 бода, што је било довољно за освајање првог места, златне плакете и титуле најбољег
дечјег ансамбла у Србији.
– Овај изузетан резултат потврда је континуираног и успе-

шног рада с дечјим ансамблима у КУД-у „Станко Пауновић
НИС–РНП”, о чему сведоче многобројне награде с фестивала у
нашој земљи и иностранству –
рекао је Дејан Трифуновић,
уметнички директор ансамбла.

ПОЧИЊУ „ДАНИ ВАЈФЕРТА”
како се странице нижу, тако
се јавља и разумевање за главне јунаке у нашој свести. Тема су породични и љубавни
односи.
МУ ЗИ КА: „Битлси” су део
сваког мог дана, као и Реј
Чарлс, Тина Тарнер и „Квин”.
У последње време највише
ми пријају Џос Стоун, Арсен
Дедић, Раде Шербеџија, Дарко Рун дек, Вла до Ди вљан,
„Идоли”. У принципу сви жанрови музике долазе у обзир
осим „модерне”. Музика је
саставни део свега од јутра
до мрака, у кући, на послу,
колима... Она која се прелива у поезију мој је први избор. Чак и нека дела класичне музике, која могу бити врло релаксирајућа након стресне радне недеље.

За сваког по нешто
Улаз на сва дешавања
слободан
У периоду од 14. до 16. јуна у
Панчеву ће бити одржани седми „Дани Вајферта”, манифестација коју реализује Туристичка организације Панчева.
Свечано отварање биће приређено у петак, 14. јуна, након
наступа дечјег хора „Вокал кидс”,
а на главној бини, од 22 сата,
наступиће Ђорђе Давид. Другог
дана, од 20 сати, посетиоци ће
имати прилику да слушају
„Здравко Чолић трибјут бенд
Петар Јојић Перчоли”, а потом
ће наступити познати бивши певач групе „Бијело дугме” Ален
Исламовић. Последње вечери
наши суграђани моћи ће да ужи-

вају уз војвођанске мелодије у
извођењу Звонка Богдана.
У суботу и недељу, од 18 до
19 сати, на главној бини насту пи ће ло кал на кул тур ноуметничка друштва, а сваког

дана од 17 до 20 сати биће организован дечји програм уз аниматоре и радионице.
У Народном музеју у оквиру
пратећег програма биће организована предавања о Ђорђу

Вајферту и његовим савременицима. Предавачи ће бити
Никола Влајић, етнолог, и полазници групе за историју Регионалног центра за таленте
„Михајло Пупин” из Панчева.
Манифестација се одржава
у част Ђорђа Вајферта, великог индустријалца, првог гувернера Народне банке Србије, ктитора, поштоваоца уметности, колекционара, добротвора и великог хуманисте.
Удружење „Туризам и манифестације Србије” 2015. године прогласило је манифестацију „Дани Вајферта” за „најбољу нову манифестацију”.
Организатор је Туристичка
организација Панчево, уз подршку Града Панчева.

Предраг Старчевић је завршио
Педагошку академију у Ужицу
и Учитељски факултет у Београду. Од 1987. године ради
као учитељ у ОШ „Јован Јовановић Змај”, а седам месеци
током 1995. у Неа Аполонији,
у Грчкој, био је учитељ нашој
деци која су изгубила родитеље у рату. Од јануара до септембра 2002. године радио је
на оснивању Допунске школе
„Свети Сава” у Солуну и Катеринију, а маја 2008. године
основао је српску школу у Лептокарији.
ПАНЧЕВАЦ: Зашто сте постали учитељ?
ПРЕДРАГ СТАРЧЕВИЋ: Када сам ја био мали, учитељица
је била пажљивија према деци
угледних људи и више их је
мазила, а за четири године мене је само једном помиловала
по глави. Уопште
ме није примећивала. Тада сам мислио да бих ја, да
сам учи тељ, био
добар према свој
деци и вероватно
се тада и родила
жеља. Отац је хтео
да студирам еконо ми ју, па сам,
кри ју ћи се, пре
подне ишао на часове економије, а
по подне на Педагошку академију,
све у нади да ће
он одустати. Међутим, он није одустајао, па сам ја
престао да идем на
Академију. Студирао сам на Еко номском факултету, али сам пре
краја схватио да то
није за мене. Вратио сам се на Педагошку академију и касније завршио Учитељски факултет. После тога
сам се запослио у панчевачкој
„Змајевој школи”.
l Дошли сте из Ужица у Панчево. Како су вас прихватиле
колеге?
– У прво време сам радио на
одређено, а кад су ме примили
застално, стигао је и позив из
бе о град ске Основ не шко ле
„Краљ Петар I”. Отишао сам
овде код директора и рекао му
да су ме примили тамо, очекујући да ће да ме нападне и да

Ја не примећујем
промене у новим
генерацијама,
једино што су више
информисани због
интернета и
телевизије. Што се
тиче дечје игре,
поштења, животне
радости, не
примећујем разлику у
односу на некадашње
нараштаје.
ћу имати разлог да одем. Међутим, он ми је рекао да ме воли као дете и да, ако њега питам, треба да прихватим посао
у Београду, јер је Панчево мало за мене. Помислио сам онда: кад је директор овакав према мени, треба да останем! И
никада се нисам покајао због
тога. Драго ми је што сам већ
толико у „Змајевој школи”.
l Како вам је изгледао, по
досељењу, живот у Панчеву?
– Био сам одушевљен! Не
бих био овде где јесам да људи
нису били сјајни. Добијао сам
подршку од свих. Волим овај
менталитет, људи су благи...
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НАШ ГОСТ: ПРЕДРАГ СТАРЧЕВИЋ, УЧИТЕЉ

КАТОЛИЧКА ЦРКВА СВ. КАРЛА БОРОМЕЈСКОГ

УЧИТЕЉ ЗА ПЕТИЦУ

Прича стара три века

Панчевци умеју да искажу поштовање човеку и правим вредностима.
l Родитељи ваших садашњих
и бивших ђака говоре да имате посебан начин рада и да сте
веома креативни...
– После само две године мог
рада у школи ми смо у учионици имали рибице, птице,
биљке, хрчкове, тераријум с бубицама, осликали смо зид мотивима из „Малог принца”. Код
мене је та креативност одувек
постојала. Деца су извор моје
инспирације. Основ мог рада
од почетка је да подржавам све
што слави живот. Не могу да
кажем да су моји часови бајка.
Има ту за децу и тешких тренутака, када се посвађају, побију, али све те ствари користим као теме за радионицу у
којој се уче животу, у којем се,
нажалост, и кроз бол сазрева.

директора Педагошке академије. После месец дана они су
дошли у „Змајеву школу” да
снимају моје часове као примере који ће се обрађивати на
семинарима за учитеље. Касније су ту едукацију прошли
сви бе о град ски на став ни ци.
Био сам почетник, још нисам
ни приправнички био положио, и то ми је био велики
подстицај и доказ да вредим.
l Колико је важно за учитеље да се константно усавршавају?
– Ја сам на семинаре више
ишао раније, кад то није било
обавезно, јер ме је такав вид
усавршавања занимао. Бавио
сам се научним радом и сопственим истраживањима, која
сам презентовао, а бирао сам
теме које су мени биле смислене и оне које су у складу с
мојом природом. Конкретно,

Предраг
Кажу да се учитељи с посла
враћају уморни јер у току једног радног дана морају да донесу пар хиљада одлука. Ја некад имам утисак да овај посао
радим из хобија. Волим га и
радује ме. Могао сам сто пута
да променим занимање, али та
креативност деце, њихове игре,
фантазија и машта, то ме све
покреће и лакше ми је да живим у њиховом свету.
l Колико су се деца променила?
– Нису се деца много променила! Скандалозно звучи,
али ја не примећујем промене
у новим генерацијама, једино
што су више информисани због
интернета и телевизије. Што
се тиче дечје игре, поштења,
животне радости, не примећујем разлику у односу на некадашње нараштаје. Подржавам
знања која деца имају и надграђујем их. У раду користим
интернет, паметну таблу, али
и класичну музику на сваком
часу. Она децу ослобађа треме.
l Пуштали сте деци музику
од почетка свог рада?
– Професор ликовног на Учитељском факултету препоручивао нам је да деца раде уз
музику. На полагању приправничког испита имао сам рад
„Ликовни рад детета и ликовни израз као израз емоција”.
Психолог је предложио да га
пошаљем на конгрес педагога
СФРЈ, на којем су учествовали
доктори и магистри наука. Одржавао се у Дому синдиката и
учесници у сали деловали су
ми заинтересовано. После седам минута одређених за излагање комисија ми је рекла
да продужим за још седам. Кад
сам завршио, вратио сам се с
бине на своје место, а једна
колегиница се окренула и дала ми свој број телефона, да
јој се јавим због сарадње. На
паузи су се учесници окупили
око мене, а испоставило се да
је та колегиница помоћница

језик саосећања ми је променио живот. Семинар на ту тему у Панчеву је трајао недељу
дана. Држала га је Нада Игњатовић Савић, једна посебна
особа. Она је била професорка развојне психологије на Филозофском факултету у Београду. Касније смо се срели
опет у Солуну, када се она враћала са едукације која је била
на Пилону, и тај сусрет се претворио у најлепшу и најромантичнију везу у мом животу.
Нада је доста утицала на мене. Она је правила план и програм за Грађанско васпитање
од првог до четвртог разреда,
донела је језик саосећања у
Србију и била едукатор за наставнике. Путовали смо по свету на разне радионице које је
она држала сама, или смо их
држали нас двоје. Променила
је мој живот и ја сада језик саосећања ширим где год могу,
на часовима и ван њих. То је
неки дуг према Нади, јер је
преминула.
l Шта је језик саосећања?
– Језик саосећања се зове и
језик жирафе. Баш жирафе, зато што она има највеће срце
од свих копнених животиња и
са свим непријатељима живи у
слози. То је језик љубави. Има
најдужи врат и гледа проблеме одозго, јер су онда они много мањи. Језик насилне комуникације је језик змије. Ја живим тај језик саосећања, зато
имам толико пријатеља и поштујем и волим људе и децу.
Онда ми се све то враћа. Мада
је некад тешко носити се с толиком количином љубави.
l На шта сте највише поносни у свом раду?
– Када видим да су деца успела у животу и да је мој живот имао смисао. И на награду
„Про футуро” за уважавање различитости, али и на једно стабло бора које су родитељи у
Грчкој посадили на Олимпу с
таблом на којој пише „Предрагу Старчевићу, професору и

оснивачу првих српских школа у Со лу ну, Ка те ри ни ју и
Лептокарији”.
l Колико вам награде значе?
– Не волим такмичења. Трудим се да не развијам такмичарски дух код деце, иако сви
приручници наставе траже да
организујеш такмичења. Ја ни
као почетник то нисам радио,
јер такмичења развијају мржњу. Награде, с једне стране,
људски, пријају, а с друге доносе непријатеље. Непријатно
ми је када неко каже да сам
најбољи учитељ, јер не знам
шта да кажем. Никада се нисам трудио да будем најбољи.
Ја сам само ослушкивао себе и
радио оно што мени и деци
прија и што слави живот.
l Ви сте били оснивач српских школа у Грчкој?
– Стицајем околности добио
сам прилику да оснујем Српску школу у Солуну. Иза тога је стајало Министарство
просвете Републике Србије. На самом почетку смо
окупили двадесет
четворо деце. Њима је то била прва
при ли ка да се
сретну и друже. С
временом је број
деце растао и на
крају их је било
око сто тридесеторо. Пре тво ри ли
смо се у једну вели ку по ро ди цу.
Девет година свака одлука на сваком родитељском
доношена је једногласно. То је био
прави мисионарски про је кат, ја
Старчевић сам био као свештеник – у свакој
кући добродошао, све тајне сам
знао. Значио сам и ја њима и
они мени. С многима сам и
дан-данас пријатељ на друштвеним мрежама, а многи су почели да уписују и факултете у
Београду.
l Током 1995. године радили сте седам месеци у Неа Аполонији с децом која су изгубила родитеље у рату?
– Много света је избегло и
многи су се нашли у Панчеву.
Црвени крст Србије и Министарство просвете су са заједницом градова у Грчкој организовали седмомесечни боравак те деце у грчким породицама. Касније су дошла и деца
с Косова. Кроз овај програм је
прошло више од 11.000 наше
деце. То ми је био најтежи период у животу и о томе не причам често. Тој деци био сам и
отац и мајка. Замислите: једно
дете почне да плаче јер се сетило татине крваве одеће, онда почну сви да плачу. Мислио
сам да нисам оставио траг у
њима, али сада, кад ми пишу,
видим да је то огроман печат.
Задовољство ми је када ме помињу као доброг учитеља и човека. Сећам се да су се они тамо играли необичних игара.
Једног дана прелазио сам преко трга у селу, а они узели грчку децу да им у игри буду родитељи који их чекају у Београду на железничкој станици!
Морам да кажем да смо били лепо прихваћени од Грка.
Они су бринули о деци и све
им куповали.
l Како је на вас то утицало?
– Сада, кад дам детету тројку, или не дај боже јединицу,
ја не спавам. Смишљам шта да
га питам да то поправи. Од тада сам само једној девојчици
морао да закључим две двојке.
Код мене сви имају просечну
оцену 4,85 па навише.
Јер после искуства с том децом не могу да поднесем бол и
сузе.
Мирјана Марић

У присуству бројних верника и угледних гостију у Католичкој цркви Светог Карла Боромејског 14. октобра
2017. свечано је обележен редак јубилеј: 300-годишњица
од формирања Римокатоличке жупе Светог Карла Боромејског и присуства католика у Панчеву.
Поводом тог значајног догађаја одржана је свечана света

католичке, али и православне вероисповести (!) јер се
сматра да је чудотворна! Не
би могли да се виде ни многи други предмети из вишевековне заоставштине ове цркве за које се може само рећи да се не зна који је од којег лепши.
На питање новинара „Панчевца” шта би још издвојио
из ду го го ди шње исто ри је

Црква Св. Карла Боромејског
миса на мађарском и хрватском коју су заједнички служили зрењанински бискуп Лади слав Не мет, апо стол ски
нунције Свете Столице у Београду Лучијано Суријани, београдски надбискуп и митрополит Станислав Хочевар и
други великодостојници Католичке цркве.
На крају славља панчевачки жупник Роберт Пашћик
уручио је поклон Лучијану
Суријанију у име локалне католичке заједнице.
Након тога у предворју цркве свечано је откривена и
благословена спомен-плоча
на којој се налазе имена и
презимена свих свештеника
који су били старешине Цркве Светог Карла Боромејског и управитељи панчевачке католичке жупе од 1717.
године, када почиње њена
дугогодишња историја, па до
данас.
Прича о цркви која се налази преко пута Гимназије је
прича о више него тешким
вре ме ни ма на про сто ри ма
Панчева и јужног Баната. Та
времена су била испуњена
страдањима верника, освајањима, разарањима и пљачкама Турака, епидемијом куге
на територији Панчева и многим другим невољама.
Међутим, прича о Цркви
Све тог Кар ла Бо ро меј ског
исто вре ме но је и при ча о
храбрости и упорности њених оснивача, чланова заједнице фрањеваца минорита
који су некада живели на тери то ри ји Пан че ва. Они су
успели да и поред многобројних тешкоћа преживе, опстану и изборе се са свим искушењима.
Да нису били такви, у Цркви Светог Карла Боромејског данас не би могли да се
виде најстарији рукопис на
територији Панчева и јужног
Баната, летопис жупе „Хисторија домус” писан калиграфским рукописом на латинском, који датира из 1757.
године, или икона Пресвете
Богородице Помоћнице чудесне лепоте, пред којом се
приликом једне посете Панчеву поклонио и оставио златник кнез Милош Обреновић,
као и многи други верници

ове цр кве њен ста ре ши на,
жупник Роберт Пашћик, изјавио је:
– На при мер, у по се те
нашој католичкој жупи долазиле су православне владике и увек су звонила звона
у част њиховог доласка. Или,
сле де ћи до га ђај: 16. ма ја
1749. године кроз Панчево
је прохујала страховита олуја. Она је срушила католичку цркву, чиме је фрањевачкој заједници нанета непроцењива штета. Њени чланови су тада били без наде да
постоји могућност њене обнове. Међутим, одлучили су
да се ипак не предају и упути ли су рим ском цар ском
апо стол ском кра љев ском
пре сто лу мол бу за по моћ.
Њихова упорност је уродила
плодом, јер им је одобрено
1.000 форинти за изградњу
но ве цр кве – ис при чао је
Пашћик.
Он је додао да је немогуће
заборавити ни чудо које се
догодило 31. децембра 2011.
Тог дана у цркви се служила
традиционална миса захвалности Господу за све лепо што
се десило током године.
Они који су после ње остали последњи у цркви, пре него што су отишли кући, заборавили су да искључе лампионе. Избио је пожар, али је
ватрена стихија дошла само
до одређеног места у цркви и
одједном стала и више се није ширила.
Према речима жупника Пашћика, то је необјашњиво и
сматра се да се тада догодило чудо и да је цркву спасло
чудо! Такво веровање је још
јаче када се узме у обзир да у
унутрашњости цркве има много предмета од дрвета, почев
од столица за вернике, које
датирају из 1777. године. Да
их је све захватила ватра, пожар у цркви имао би велике
размере и тешко да би било
шта остало од ње.
На срећу, то се није десило, чему је, како се сматра,
допринео један католички светац. У његову част у дворишту цркве је након пожара
као сећање на тај догађај подигнут мали простор за молитве.
М. Г.
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МАНИФЕСТАЦИЈА ПОСВЕЋЕНА МЕДУ ОДРЖАНА ДРУГИ ПУТ

СУНЦОКРЕТ ВАЖАН ЗА ПЧЕЛАРСТВО
Годинама једина
сигурна паша

Банатски Брестовац: Сеоска
слава Спасовдан обележена је
пригодним садржајима, почев од културно-уметничког
програма у четвртак, 6. јуна,
до гађања глинених голубова

Забрањени
инсектициди
велика пошаст
Овогодишњи, други „Дани сунцокрета” одржани су протеклог
викенда на градском „лименом
тргу”. Поред продаје пчелињих
производа и других рукотворина на тезгама или успутних
садржаја, попут наступа фолклораша, њихов најважнији задатак био је популаризација
потрошње меда.
Удружење пчелара – Подружница Панчево тако је још једанпут указало на вредности
ове доказано здраве и лековите намирнице у исхрани, пре
свега деце. Стога је, рецимо,
дугогодишњи први човек те организације, Војкан Милутиновић, више пута групама малишана објашњавао значај ових
племенитих инсеката за човечанство.

Нови хибриди (не) меде?
Посебан акценат стављен је на
мед добијен од сунцокрета, који је из неког разлога неправедно потцењен.
Један од озбиљнијих произвођача меда, Ненад Туцаков,
Панчевац, члан старчевачког
друштва, који пчеле држи у
Омољици, наводи да практично сви пчелари што се селе долазе овамо у време цветања те
индустријске биљке.
– Нарочито зато што багрем
често подбацује, а ливада не даје

у недељу, 9. јуна. ЈКП „Комбрест” поставио је надстрешнице на гробљу.

Панчевци се интересовали за мед и друге пчелиње производе
толике приносе откад нема стоке, која својим изметом нађубрује те биљке, да би оне уопште медиле. Сунцокрет је, чини
ми се, потцењен још у време док
је „Медекс” из Љубљане био једини откупљивач, јер му је давао
најнижу цену, ваљда зато што га
у Словенији нема. И то је остало
до данас. А иначе то је високофруктозни мед, који улази у модерне терапије дијабетичара.
Лакше је сварљив и врло богат
поленом, који у себи има много
аминокиселина, витамина и минерала, важних за јачање организма – објашњава Туцаков.
Он додаје да постоје хибриди
сунцокрета за које пчелари кажу да не меде, што није тачно.
– Меде, али су чашице у којима стоји нектар предубоке, па
пчеле не могу да га дохвате

својим језиком. Свесни те чињенице, неки технолози поново су почели да су праве сорте с
плићим чашицама. С друге стране, нови хибриди имају мање
главице, а што је она већа, дуже меди, јер сунцокрет сваког
дана отвара по четири концентрична круга цветова, што што
значи да крупнија главица има
више тих пупољака и продужава медобер – истиче пчелар.

Ратари, опаметите се!
Овај произвођач се осврнуо и
на недавни помор пчела у околини Кикинде, који је највероват ни је по сле ди ца упо тре бе
неоникотиноида у третирању
пшенице која је била у цвету,
због чега је настрадало 1.640
пчелињих заједница.

– Пшеница спада у траве које имају полен, па је вероватно
пчелама то било интересантно
у недостатку нечег другог. Слично је и код репе и кукуруза.
Поменути инсектицид је забрањен и очигледно да га неки
илегално добављају. Иако тај
отров пчелу не убија одмах,
дезоријентише је и она не може да се врати у кошницу. Такво семе, ако никне наредне
године, и тада може бити убиствено за пчеле, а врло је могуће да се последице одражавају и на јестиво уље. С друге
стране, има ратара који разумеју значај пчела, па нас зову
да дођемо с кошницама, макар им угазили засад, јер знају
да ће, након таквог опрашивања, имати од 30 до 60 одсто
веће приносе – каже Туцаков.

ВЕЛИКИ УСПЕСИ ФОЛКЛОРАША НА ПОКРАЈИНСКОЈ СМОТРИ У БАЧКОЈ ТОПОЛИ

Новосељани и Глогоњци се позлатили
На 58. музичком фестивалу деце Војводине, одржаном 2. јуна
у Бачкој Тополи, фолклорне секције домова културе из два панчевачка села окитиле су се златним одличјем, које се на овој,
најпрестижнијој покрајинској
смотри додељује ансамблима са
освојених преко 90 поена.
Тако су у категорији малишана узраста нижих разреда
заблистали новосељански фолклораши. Они су за кореографију „Влашке игре ђердапског
Подунавља”, коју је поставила

Марија Вукославчевић, а музички аранжман написао Жанијел Шубља, од жирија добили 92,33 поена. Новосељанима
је то пето узастопно најсјајније одличје, а већ петнаест година узастопно су у финалу,
откад су освојили десет злата,
четири сребра и једну бронзу.
Тиме је дечја секција Дома
културе изборила и пласман за
републичко финале, али је, према речима директора поменуте установе Сорина Бољанца,
ту почаст морала да одбије,

Глогоњци

Долово: Удружење пензионера у четвртак, 13. јуна, организује једнодневни излет на
релацији Сребрно језеро – тврђава Голубац – манастир Тумане. Фолклорни ансамбл
КУД-а „Банатски вез” у петак,
14. јуна, путује у Румунију, у
место Герла (округ Клуж), где
ће учествовати на Међународном фестивалу „Дани Герле”.
Глогоњ: Месна заједница припрема процедуру за уградњу
струганог асфалта у појединим калдрмисаним улицама.
По налогу поменуте институције, волијера у парку украшена је цвећем, због сликања
ученика осмог разреда у среду,
12. јуна, након матурског бала. Ва јар Гор ски Ка ба да ја
отворио је на свом имању поставку портрета „Емоција кроз
време”.

учествовали су у среду, 12.
јуна, на карневалу у Омољици. Јавна акција у оквиру реализације пројекта „Забрана
дискриминације” биће одржана у петак, 14. јуна, у школском дворишту. Теку припреме за трећи Међународни фести вал хар мо ни ке „Злат на
дирка”, који ће бити одржан
23. и 24. јуна.
Јабука: Позориштанце „Мали принц” извело је у четвртак, 6. јуна, представу „Звездана и Уображенко”, по тексту Тодета Николетића и у
режији Драгане Вујасиновић,
за ђаке ОШ „Гоце Делчев”.
Ученици трећег разреда приредиће изложбу ликовних радова у петак, 14. јуна, у галерији Дома културе.
Качарево: Комунално предузеће обавља последње припреме на уређењу СРЦ-а „Језеро”
пред сезону купања, која треба да почне око 20. јуна.
Омољица: Почело је постављање тартана на рукометном и кошаркашком терену
у дворишту школе. Фирма
„Еко-сан” делила је грађанима сред ства за су зби ја ње
комараца.
Старчево: Деца из вртића при
школи одржала су завршну
приредбу пред пуном великом салом Дома културе. На
истом месту у уторак, 11. јуна, Театар „Бајка” из Београда извео је позоришну представу за децу под називом
„Маша и меда у борби против
каријеса”. Начелник Савеза
извиђача Србије Марко Ивошевић, иначе Старчевац, боравио је седам дана у Стразбуру на извиђачкој конференцији, док ће старешина ОИ
„Надел” Предраг Станковић,
као председник Изборне комисије Савеза извиђача Србије, у недељу, 16. јуна, учествовати на изборној скупштини.

КРШАНИН У ГАЛЕРИЈИ „БОЕМ”
Новосељани
будући да ће истог викенда учествовати на европској смотри
фолклора.
Сличан успех направили су
Глогоњци, само у категорији
деце узраста виших разреда.
Они су се у Бачкој Тополи представили „Играма из Беле Паланке”, за шта су од стручног
жирија добили укупно 90,83
бода, што је такође било довољно за злато. Приликом тог
наступа на сцени је било двадесет осморо играча, а овом
успеху даје на значају то што
је готово половина њих још

увек у нижим разредима. Лепо
признање стигло је и у руке
Николе Бојковића, „коловође”
ансамбла, који је проглашен за
најбољег играча на фестивалу.
Највеће заслуге за ове успехе припадају стручним руководиоцима секције – Јелени
Крстевски и Павлу Убовићу,
као и Славку Јовановском, директору Дома културе, који је
истакао да су мали Глогоњци
на најбољи начин наставили
деценијски континуитет да се
с великих такмичења враћају с
највреднијим одличјима.

заузели су Кемал Гегић и Никола Јованов.
Последњег дана, у недељу, 9.
јуна, надомак поменутог водотока, Ловачко друштво „Стрела” приредило је гађање глинених голубова, у којем су учествовале и њихове колеге из
Дебељаче, Уздина, Сакула и
Гроцке. Њих педесетак дочекано је, по традицији, уз хлеб,
маст и алеву паприку, а на полигону је доминирала домаћа
екипа, испред Гроцке и Старчева. Најуспешнији појединац
био је Зоран Додић, док је другопласирани био Иван Милин,
а трећепласирани Стелијан Балан. Није изостало ни „треће
полувреме”, када су, уз ловачки

Монголија
отвореног срца

Директор Дома културе с Кршанином и Шобајићем

Програми привукли људе
је изласку на бину чланова реп
састава „Крушевац гето”.
Наредног дана у галерији Ватрогасног дома отворена је изложба уметничке фотографије
под називом „Пејзажи” Милана Марковића из Ваљева, којој
су, поред његових суграђана и
домаћих заљубљеника у ову врсту уметности, присуствовали
и гости из Ковина и Београда.
Удружење риболоваца „Златни
караш” у суботу, 8. јуна, од 8
сати, организовало је на Поњавици такмичење у спортском
риболову за децу, под називом
„Пецањем против дроге”. Међу тридесет осморо малишана
нај бо љи је био Стра хи ња
Крстић, а друго и треће место

Банатско Ново Село: Бесплатни превентивни лекарски прегледи организовани су у суботу, 8. јуна, када је близу двеста
људи, уз консултације с лекарима, преконтролисало штитну жлезду, шећер, холестерол,
притисак... Наредног викенда
биће приређени бројни програми поводом обележавања
сеоске славе – Духова.

Ива но во: За ба ви штан ци и
уче ни ци ни жих раз ре да

ОБЕЛЕЖЕНА БРЕСТОВАЧКА СЛАВА СПАСОВДАН
Брестовачка сеоска слава обележена је разноврсним садржајима, а све је почело у четвртак, 6. јуна, ујутро, светом
литургијом у тамошњој православној цркви.
Културно-уметнички програм
отворен је по подне на платоу
испред Дома културе и том приликом се представило око сто
тридесет учесника. Најпре су
пред бројну публику изашле
предшколске групе ОШ „Олга
Петров”, а потом су осмаци одиграли свој матурантски плес.
Након тога су се низали наступи панчевачког КУД-а „Чигра”,
плесне групе „Ромашка” и мажореткиња. Концерт народне и
тамбурашке музике претходио

Месне актуелности

гулаш, пиће и музику, сумирани резултати и подељене награде и захвалнице.

Живописна изложба фотографија под називом „Монголија отвореног срца”, која приказује несвакидашње пределе једне од најмистичнијих
земаља на свету, отворена је
у среду, 5. јуна, у галерији
„Бо ем” стар че вач ког До ма
културе.
На тим радовима је аутор
Мирослав Кршанин приказао
низ импресија с Далеког истока, на који је путовао легендарном Транссибирском
железницом. Иако је имао одређена предубеђења према
бескрајно великој земљи познатој по Џингис-кану, шаманима, тибетанском будизму и комунизму, уместо очекиваних монашки преозбиљних Монгола, дочекали су га
топли људи отвореног срца и

раширених руку. У ту непосредност заљубио се на први
поглед, што је пренео и на
фотографије.
Његово умеће потврдио је
један од наших највећих сликара данашњице – Милош
Шобајић, речима да човек
попут Кршанина, иначе светски афирмисаног предузетника, није морао да доказује
величину своје личности, али
је упркос томе његов дух вапио и за уметношћу, попут
ба вље ња фо то гра фи јом и
сликарством.

Страну припремио

Јордан
Филиповић

Петак, 14. јун 2019.

ОГЛАСИ

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

ВОЗИЛА
ПОНУДА

СКУТЕР хусар 45 цм, жуте
таблице, све папире на моје
име. 061/685-14-01.
(278403)

БАРОКНИ округли сто са
десет столица, судо-машина, уградна рерна, тросед
мојца, угаона гарнитура,
шиваћа машина. Тел.
063/861-82-66. (278765)

СЕАТ леон 2001, аутоматик,
бензин, плин, као нов.
063/766-59-18. (278027)
РЕНО МЕГАН, караван,
2008, купљен нов у Србији,
2.500 евра фиксно.
060/615-00-26, 063/773-3690. (278589)
ПРОДАЈЕМ пежо 107м
2011, цена 2.600 евра. Тел.
060/146-44-04. (278645)
ПУНТО 2, италијански производ, 2002. годиште, у добром стању. 063/741-77-10.
(278620)

ПРОДАЈЕМ електрични котао 24 кв. 065/853-93-29.
(278599)
ПЕЖО 206, 1.4, 16 В, 2004, 3
В, металик плав, клима, власник. 064/142-55-93. (278663)
АУДИ 80 1.6 ТД, 1989. годиште, регистрован, власник,
повољно. 063/833-17-96.
(278667)

АУТО-КЛИМЕ за све типове
возила сервисирамо и пуниГРАНДЕ пунто 1.3, мултимо гасом са дигиталном маџет, 2007, петора врата,
шином. Пуњење са заменом
фул опрема. 064/587-50-24. уља и УВ бојом 2.500 дина(278626)
ра. „Фриготехник”, 013/361ПУНТО 3, 1.3, мултиџет ди- 361, 064/122-68-05.
зел, 3004/2005, петора вра- ОКТАВИЈА А 4, 2008, 1.9
та, фул опрема. 064/587ТДИ, власни, регистрован,
50-24. (278626)
повољно. 063/345-837. (278695)
ФОРД мондео караван 2.0
ТДЦИ, 2003, у првој боји,
фул опрема. 064/587-50-24.
(278626)

ПРОДАЈЕМ брако приколицу или мењам за скутер.
065/853-93-29. (278522)

ГОЛФ 5, 1.9 ТДИ, 2007. годиште, у одличном стању,
регистрован, власник.
063/183-66-40. (278633)
ПУНТО 1.3 мултиџет, 2009.
годиште, први власник.
063/801-27-15. (278633)

ЛАГУНА 20031.8, 218.000
км, одличан, поуздан, породични ауто, нов акумулаторе, мали сервис, предње гуме, сив, 2.050 евра.
060/328-73-83.
РЕНО КЛИО, 1.5 ДЦИ,
2005, повољно. 063/112-0485. (278787)

ВОЗИЛА
ПОТРАЖЊА

НАЈПОВОЉНИЈИ откуп
свих врста возила, катализатора, продаја делова, долазим на адресу. 069/20300-44, 066/409-991. (277571)
ОТКУП возила, алата, гвожђа, остало, продаја делова, долазим на адресу.
063/782-82-69, 061/211-5915. (277571)

ФОЛКСВАГЕН Т 5, 2007,
путнички, 9 седишта, као
нов, замена. 064/300-40-01.
(278678)
ФИЈАТ пунто 1.9 Д, нерегистрован,с олидно стање, 400
евра. 063/815-00-11. (278833)
ПРОДАЈЕМ шкоду roomster,
прешла 98.000, први власник. 063/391-908. (278788)

ТОЈОТА РАВ 4 Д 4, 2005,
дизел, први власник,
160.000, додатни алу-точкови. Повољно. 063/270492. (278766)
ФИЈАТ гранде пунто 1.3,
мултиџет, 2006. на име купца. 2.800 евра. 069/252-4256. (278794)

ПРОДАЈЕМ бицикле, косилице и компресор из иностранства. 063/436-918.
(278662)
ПЕЋ на чврсто гориво, за
парно грејање, viadrus тулаба, 35/41, нова. 064/15216-33. (278608)
БИДЕР МАЈЕР витрину, сто,
столице, тросед еко-кожа,
гвоздена клупа. 064/514-1298 (278625)
ПРОДАЈЕМ гарнитуре за
производњу интегралних
грисина и свих кора.
063/351-709. (278627)
ПРОДАЈЕМ машину за цепање дрва на струју.
063/839-75-93. (278632)

МОТОЦИКЛ јамаха вираго,
125 ццм чопер, са бисагама, потпуно исправан.
066/670-46-23. (278705)
ПУНТО 1.2, 2002. годиште,
плин атестиран, регистрован, 1.150 евра. 064/32177-99. (278768)

АСТРА 1.7 ДТЦИ, 2001, петора врата, фул опрема, у
првој боји. 064/587-50-24.
(278626)
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КУПУЈЕМ аутомобиле од 80
до 1.500 евра, стање небитно. 063/165-83-75. (4818)

МАШИНЕ

ВИШЊЕ, облачинска, није
прскана, наручите или уберите сами. 061/425-06-91.
(278653)
ПРОДАЈЕМ машину за
одвајање коштица из воћа.
064/201-72-16. (278718)

ПРОДАЈЕМ трактор Т 40,
исправан и шпедитер 1.600
евра. 063/881-23-08. (278598)

ПРОДАЈЕМ стари бибер
цреп, 6 динара комад.
060/131-81-66. (278763)
АДРИА камп-приколица и
пента 7, први власник.
066/408-426. (278779)

ГАРАЖЕ
МЕТАЛНА гаражна врата
висине 205, ширине 294,
120 евра. 069/213-97-37.
(278680)

СТИЛ тример косачица,
бензинска. 065/248-25-78.
(278817)

АПАРАТИ
КИНО-ФИЛМОВЕ 8 мм, 16
мм, дијапозитиве и све врсте видео-касета квалитетно
преснимавам на дигиталне
медије. 063/288-278,
013/343-563. (278619)
ВЕШ-МАШИНА, кухињски
бојлер 10 л, мини ел. шпорет и половни делови од
веш-машина. 013/252-0510, 063/703-76-07. (278696)

КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ полован цреп
333, 1.200 комада. Долово.
063/737-36-51.

ПРОДАЈЕМ угаону гарнитуру, јефтино. 013/348-240.
(278745)

ПРОДАЈЕМ машину за производњу папирних врећа.
Тел. 064/424-95-10.
(278683)
ПРОДАЈЕМ половну циглу,
даске, радне столове, краљицу пећ, седишта за кеца.
064/057-36-06. (278851)
ПРОДАЈЕМ мешалицу за
бетон. Синђелићева 40/1,
Стефанов Коста, Панчево.
(278693)
ПРОДАЈЕМ ростфрај десну
судоперу, као нова, 3.000
динара. 061/110-98-10.
(278698)
РАСПРОДАЈА новог намештаја. Столице од 1.600,
столови од 4.500. 060/60014-52.
НОВИ КЛИК-КЛАК лежајеви, од 12.900, избор мебла
по жељи. 060/600-14-52
ПРОДАЈЕМ дечји креветац
са душеком, не,оришћен,
звати од 10 до 16 сати. Тел.
061/685-87-77. (278710)
КАЈСИЈА, јабука, бресква,
шљива за ракију, продајем.
063/898-53-08. (278672)
ПРОДАЈЕМ бибер цреп, салонит плоче, стајско ђубре.
063/711-77-54, косим траву
тримером. (278736)
ТРПЕЗАРИЈСКИ сто, клупа,
столице, пегле разне, машина за резанце и помфрит,
прелепи теписи, чиније за
супу. 064/955-51-85.
(278740)
ПРОДАЈЕМ судоперу и
остале кухињске елементе,
нова судопера, 3.000 динара. 063/773-45-97. (278801)
ПРОДАЈЕМ апипонг 2 м,
сих машина, апарат за варење „варстрој”. 061/24313-20. (278806)

ПИЛИЋИ, уређени и живи,
на продају, кућна достава.
061/280-20-35. (278821)
БАЛИРАНА детелина, прасићи, јагњад на продају.
064/303-28-68. (278821)
КОМПРЕСОР, 350 литара,
650 евра,, косачица 100
евра, расхладне витрине.
060/135-08-40. (278848)

КУПОПРОДАЈА
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ старо гвожђе,
фрижидере, замрзиваче,
веш-машине, телевизоре.
064/158-44-10, 063/101-1147. (276999)
КУПУЈЕМ полован намештај, плинске боце, перје,
гвожђе, акумулаторе, бакар. 066/900-79-04.
(278593)
КУПУЈЕМ значке, ордење,
медаље, сатове, новац, пенкала. Тел. 013/313-458,
063/199-60-36, 064/481-1477. (р)
КУПУЈЕМ старо гвожђе,
фрижиере, шпорете, ТВ
уређаје и све остало од метала. 061/206-16-40,
063/196-54-56. (276839)
КУПУЈЕМ полован намештај, технику, грамофонске
плоче, разне фигуре и сво
остало покућство. 061/64130-36, 066/641-30-36.
(278738)
КУПУЈЕМО секундарну сировину, гвожђе, олово, каблове, месинг, веш-машине,
зтамрзиваче, телевизоре.
061/322-04-94. (2787789
КУПУЈЕМО обојене метале,
гвожђе, акумулторе, вешмашине, замрзиваче, телевизоре, све остало.
061/206-26-24. (278778)

КУПУЈЕМО гвожђе, бакар,
месинг, алауминијум, олово, веш-машине, замрзиваче, телевизоре, долазим.
061/321-77-93. (278778)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

ПЛАЦ 4 ара са кућом 80 +
60 квм. Ј. Максина, Панчево 063/231-442 (СМС)
КУЋА, нова Миса, 210 квм
на 2,3 ара, укњижена, близина вртића „Петар Пан”,
власник, 56.000 евра.
063/826-97-09.
ПРОДАЈЕМ двоспратну кућу у Качареву, 250 квм, локација одлична. Тел.
063/401-052. (277932)
КУЋЕ, Баваништански пут,
стамбнео-пословни простор. Хитно; Баваништански
просек, велики плац, ПР +
ПК, 50.000. „Милка М”,
063/744-28-66.
КАЧАРЕВО, ПР + ПК, угао,
лукс, прелепа, савршена.
„Милка М”, 063/744-28-66.
КУЋА, Брестовац, хитно,
новија, укњижена, одмах
усељива, само 16.500.
„Милка М”, 063/744-28-66.
КУЋА, три стамбене јединице, на једном плацу, усељиве, повољно. „Милка М”,
063/744-28-66.
КУЋА са земљиштем, 14
ари. Војловица. Тел: Viber
061/182-07-79. (и)
КУЋА, 100 квм, уписана,
струја, вода, плац 4.5 ара,
Раваничка 5, Стрелиште.
063/612-42-09, 064/555-0336. (278478)
ПРОДАЈЕМ/ИЗДАЈЕМ за
пословне делатности кућу
100 квм, на Корзоу. Живојина Мишића 6. Тел.
023/857-315, 064/575-5704. (278389)

ПЛАЦЕВИ, велики изобр
плацева на свим локацијама. „Милка М”, 063/74428-66.
ПРОДАЈЕМ кућу на новој
Миси, може и етажно, власништво 1/1. 064/327-6075. (278421)
ХИТНО продајем/мењам
легализован стамбени са
помоћним објектима, 1/1.
062/886-91-50. (278448)
ПРОДАЈЕ се намештена
комфорна кућа у Мраморку. 069/255-87-86. (278459)
КУЋА, Старчево, легализовано, 12 ари плаца, подрум.
Помоћни објекти. Тел.
064/190-34.-49. (278312)

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

ПРОДАЈЕМ кућу у Старчеву, 400 квм, легализована,
има канализацију, топлотну
пумпу, у одличном стању.
064/252-52-33. (278245)
КУЋА у Иванову, видети,
договор, 063/372-428.
(278249)
ПРОДАЈЕ се или може замена, кућа на новој Миси.
064/221-36-12. (278657)
ПРОДАЈЕМ хитно кућу у
Војловици, I просек Братства јединства. 062/322298. (278585)
КУЋА 50 квм, 5,1 ари плаца, Ружина. 063/386-557.
(278596)
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РАДНО ВРЕМЕ БЛАГАЈНЕ: понедељком и уторком од 8 до 18, средом од 8 до 15, а четвртком и петком од 8 до 13 сати
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ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
РАДНИКА „ПАНЧЕВАЦ”
ВУКА КАРАЏИЋА 1, 013/21-90-900, 013/21-90-903

РАДНО ВРЕМЕ: 7–14, СУБОТОМ 7–12
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕДИ
САМО СУБОТОМ

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ
СРЦА (ТТЕ и ТЕЕ)
dr sc. med.
Слободан Томић

КОЛОР ДОПЛЕР ВРАТА, РУКУ, НОГУ
И АБДОМИНАЛНЕ АОРТЕ И
УЛТРАЗВУК ВРАТА И МЕКИХ ТКИВА
др Ненад Маргитин
Општа болница Панчево
Заказивање и прегледи радним данима од 7 до 14 сати

Институт „Дедиње”
АКЦИЈE

САМО СУБОТОМ (заказивање радним данима од 7 до 14 сати)

АКЦИЈА
КОМПЛЕТАН УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.000 динара
УЛТРАЗВУЧНИ УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.000 динара
ПАКЕТ: КОМПЛЕТАН
УРОЛОШКИ + УЛТРАЗВУЧНИ
ПРЕГЛЕД Цена: 3.600 динара
Прегледе обавља

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

Цена: 500 динара

др Небојша Тасић

Општа болница Панчево
САМО СУБОТОМ (заказивање радним данима од 7 до 14 сати)

ЕНДОКРИНОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ
др Гордана Вељовић
Општа болница Панчево
САМО СУБОТОМ (заказивање радним данима од 7 до 14 сати)

КОМПЛЕТАН ОРЛ ПРЕГЛЕД
др Горан Митевски
Општа болница
Панчево
САМО СУБОТОМ (заказивање радним данима од 7 до 14 сати)

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ
АБДОМЕНА И МАЛЕ КАРЛИЦЕ
др Љубица Лазић
Клинички центар
Србије
САМО СУБОТОМ (заказивање радним данима од 7 до 14 сати)

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

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

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

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

•

Петак, 14. јун 2019.

ОГЛАСИ

СТАРА МИСА, 46 квм + гаража, 2.5 ари, добра,
26.000. (49), „Мустанг”,
062/226-901. (278753)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ кућу на новој
Миси. 013/371-561,
063/360-165. (278604)

ТЕСЛА, 76 квм, 7.5 ари,
62.000. (49), „Мустанг”,
062/226-901. (278753)

ПРОДАЈЕМ кућу у центру
Вршца. 013/835-440.
(278606)

КУЋА, легализована, са великим плацем, Војловица,
договор. 061/745-56-90.
(278755)

КУЋА, Цара Лазара, близу
„беовоза” и новог пута за
Београд. Тел. 060/159-4227. (278612)
КУЋА на продају у Иванову.
064/828-36-26, 062/415359. (278616)
ПРОДАЈЕМ две куће на једном плацу, у Војловици, легализовано, воћњак.
013/232-21-30, 063/162-5000. ()278631)
ПЛАЦЕВИ, Долово, 27 ари,
Саве Ковачевића, 16 ари
Лоле Рибара. 061/654-5008. (278637)
ПРОДАЈЕМ воћњак 18 ари,
1/1, Кудељарски насип.
063/472-669. (278626)

ПРОДАЈЕМ плац, Баваништански пут, 28 ари.
063/217-102, 063/180-2684. (278666)
НА ПРОДАЈУ кућа у Црепаји 130 квм и 17 ари плаца.
063/784-22-73. (278674)
МИСА, три етаже, 65.000;
Миса, две етаже, 61.000.
(338), „Јанковић”, 348-025.
(278215)

КУЋА 120 квм, Цара Душана , 5 ари, помоћни објекти.
064/075-23-67. (278687)

БАВАНИШТАНСКИ пут,
преко пута Новог гробља,
воћжњак-башта 14 ари,
ограђено, трофазна струја,
вода, канализција, објекат
16 квм, од фасадне цигле,
грађевинско земљиште.
063/732-62-93. (278648)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ кућу
за живот у природи од 100
квм у верандом од 30 квм
са воћњаком и виноградом
на 22 ара, у Делиблатској
пешчари са предивним погледфом на Дунав. Струја,
бунар са пијаћом водом на
105 метара дубине и канализацијом. 063/143-65-71.
(278688)

ВИКЕНДИЦА, 15 ари, легализована, Новосељански
пут. 013/404-141, 064/48940-36. (278654)
ОМОЉИЦА, плац 11.5 ари,
започет објекат 200 квм,
струја, вода. 064/260-05-34.
(278656)
ПРОДАЈЕМ кућу у Качареву. 013/602-011, 065/21959-73. (278671)

ПРОДАЈЕМ плац 18 ари на
Кудељарцу. Тел. 062/81825-05. (278734)

ПРОДАЈЕМ или издајем
зграду 1.650 квм, 10 ари
плаца. 060/312-90-00.
(278762)

СТЕВАНА ШУПЉИКЦА
плац 8 ари са кућом,
57.000. (188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (278354)

ГОРЊИ ГРАД, 90 квм, 4 ара
плац, чврста градња, колски
улаз, 62.000. (336),
„Олимп”, 351-061, 063/274951. (278785)

ПЛАЦ на Јабучком путу, 30
ари, 25.000. (188), „UnaDalli”, 064/255-87-50. (278354)

ПРОДАЈЕМ плац 12,8 ари
на Караули, Панчево. Тел.
069/192-92-94. (278791)

ПОВОЉНО ПРОДАЈЕМ
плац на Караули. 062/19813-88. (278692)
КУЋА, новија, спратна 120
+ помоћни објекти 80, легализована. Тел. 064/421-0271. (278697)
ПАНЧЕВО-ЦЕНТАР, укњижена кукћа/стан, 67 квм,
власник. 061/295-40-40,
064/132-36-63. (278702)

ПРОДАЈЕМ грађевински
плац на Миси. 061/200-7309. (278815)
КУЋА, Ново село, хитно,
јефтино, усељива, спратна,
200 квм. 063/180-22-26.
(278883)

Проведите пријатне тренутке у прелепом
амбијенту Ресторана „Тулип”.
Ресторан „Тулип” је идеално место за пословни
ручак, опуштени доручак, романтичну вечеру или
породичну посету.
Посетите нас на Тргу слободе.

КУЋА 100 квм, 4 ара,
27.000 евра, реновирана,
усељива, 1/1, Козарачка 10.
Тел. 063/804-07-85.
(278843)

КУЋА, монтажна нова, 70
квм, 2 ара, усељива, 19.000
евра. Тел. 063/804-07-85.
(278843)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОTРАЖЊА

Ресторан поседује прелепу башту.

Д О Б РОД О Ш Л И СТ Е!
КУЋА, два стана, четворособан, новије, грејање, двориште. Милорадовић.
061/225-16-43. (278748)

КУЋА, 70 квм, Стари Тамиш, 6 ари плац, 17.000
евра. 064/866-23-87.
(278806)

ПРОДАЈЕМ кућу у Тополи
72 квм, 7 ари плаца.
066/464-340, договор.
(278729)

ПЛАЦ 9 ари и 6 ари, грађевинско земљиште, добра локасција. Скадарска 43.
064/864-61-36. (278825)

ШИРИ ЦЕНТАР, прелепа,
салонска, 220 квм, 3.6 ара,
110.000. „Кров”, 060/68310-64. (278750)

ВИКЕНДИЦА, Девојачки бунар, спратна са гасражом,
легализована. Тел. 062/87613-61. (2788254)

СТАРА МИСА, 83 квм, 4
ара, трофазна, канализација, 35.000. (49), „Мустанг”,
062/226-901. (278753)

КУЋА, реновирана, 78 квм,
Јована Гавриловића 16-а,
55.000 евра. 064/295-50-95.
(278831)

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

ПРОДАЈЕМ једнособан
дворишни стан, у центру,
новије градње. Тел.
066/318-235. (278714)

САЛОНСКИ стан у делу куће, центар, комплетно сређен, 87 квм, укњижен, власник, 58.000 евра. 060/03431-11. (278607)

КОТЕЖ, 65 квм, двоипособан, 42.000, 56 квм, двособан, 28.000. „Медиа”, 315703, 064/223-90-20. (278713)

ПЛАЦ са старом кућом 6
ари, близина центра.
064/136-42-00. (278836)

КУЋА 60 квм, 2 ара, 13.000
евра. Козарачка 10. Тел.
063/804-07-85. (278843)

ВОЈЛОВИЦА, Јаношикова,
кућа 206 квм, 14,5 ари, цена 37.000. 683-84-27,
064/071-15-41. (278677)

КУЋА, бања Врујци, 60 квм,
6 ари, продајем/мењам.
064/955-51-85. (278646)

СТАРЧЕВО, кућа, 12 ари,
легализована, помоћни
објекти, поткровље неурађено. 064/190-34-49.
(278647)

marketing@pancevac-online.rs

ПОТРЕБНИ плацеви за инвеститоре, Агенција „Тесла
некретнине”, 064/668-8915. (278802)

СТАНОВИ
ПОНУДА

КОТЕЖ 2, двособан, ВП, 57
квм, 6 квм, тераса, повољно. (470), „Дива некретнине”, 345-5434, 064/246-0571. (278721)
ШИРИ ЦЕНТАР, 28 квм,
једнособан, тераса, намештен, леп, усељив, 19.500,
договор. (324), „Медиа”,
315-703, 064/223-90-20.
(278713)

ПРОДАЈЕМ дворишни стан
до улице, Жарка Зрењанина, власник. 061/382-88-88.

КОТЕЖ 1, 34, ЦГ, 23.000;
центар, гарсоњера, 24,
20.500. (338), „Јанковић”,
348-025. (278715)
ЈЕДНОИПОСОБАН, центар
Стрелишта, ЦГ. (470), „Дива
некретнине”, 345-5434,
064/246-05-71. (278721)

КОТЕЖ 2, код обданишта,
већи двособан, први спрат,
комплетно намештен, 45.000 СТРОГИ центар, салонски,
евра. 064/205-03-15. (277936)
170 квм, 40 квм тераса, I
спрат, усељив. (470), „Дива
ОМОЉИЦА, строги центар,
једноипособан, плац код Ба- некретнине”, 345-5434,
ње, 7,6 ари. 064/021-19-31. (и) 064/246-05-71. (278721)
ПРОДАЈЕМ једнособан стан
и локал у Јабуци. 063/351709. (278627)
ЧЕТВОРОСОБАН, Котеж 2,
трећи спрат, две терасе,
сунчан, изворно. 063/85674-02. (278641)
СТРОГИ центар, двособан,
56 квм, намештен, ренвоиран, ЦГ, паркинг. 064/15979-54. (и)
КОТЕЖ 2, једнособан, V, 36
квм, ЦГ, 25.000. (353),
„Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. (278770)

ПРОДАЈЕМ дворишни
стан до улице, Жарка
Зрењанина, власник.
061/382-88-88

(277314)
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НОВ стан, 60 квм, II спрат,
близина школе, вртића, амбуланте. Власник. 060/38889-89. (278685)
МИСА, 83 квм, трособан,
ВПР, ТА, две терасе, подрум, гаража, укњижен,
44.500. 063/252-559. (278707)

СТАН у Тамиш капији, 62
квм, IV спрат, 50.000 евра.
СОДАРА, 2.5, II, 42.000; Со- 063/329-340. (278802)
дара, 2.0, 55, 23.000. (338), СТАН, 46 квм, на првом
„Јанковић”, 348-025. (278715)
спрату. 064/136-42-00. (278836)

НОВО У НАШЕМ ГРАДУ, ОД 1. МАРТА

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

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

Петак, 14. јун 2019.

ПОНУДА

НОВА МИСА, нов стан, трособан, 83 квм, II, ТА,
41.000. (300), „Ћурчић”,
362-816, 063/803-10-52.
(278742)
КОТЕЖ 1, двоипособан, 57
квм, III, ЦГ, 35.000. (300),
„Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52. (278742)
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СОДАРА, трособан, ПВЦ,
паркети, III, TA, 40.000;
двособан, сређен, ТА,
30.000. „Лајф”, 061/662-9148. (278758)

СТАНОВИ
НОВА МИСА, нов трособан,
103 квм, I, 46.000. (300),
„Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52. (278742)

ОГЛАСИ

МИСА, леп сутерен, 32 квм,
мало двориште, 14.000.
(398), „Кров”, 060/683-1064. (278750)
СТАН, Тесла, 53 квм, ТА,
високо приземље, реновиран у фулу. 060/629-41-50.
(278800)
ГАРСОЊЕРА у Самачком,
18 квм, I спрат. 060/629-4150. (278800)

HIRURGIJA, INTERNA MEDICINA,
NEUROPSIHIJATRIJA

ЦЕНТАР, V спрат, без лифта,
леп мањи једнособан, ТА,
19.000. „Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (278802)
СОДАРА, 75 квм, двоипособан, VI, ЦГ, изворно, 38.000,
војне зграде, VI, троипособан, 50.000. „Лајф”,
061/662-91-48. (278758)
ТЕСЛА, двособан, II, ТА,
35.,000; једноипособан, договор, Тип Станко, 48 квм,
II, 23.500. „Лајф”, 061/66291-48. (278758)
ПРОДАЈЕМ једноипособан
стан на Стрелишту, II спрат,
42 квм, ТА, 17.000 евра, договор. 060/131-81-66. (278763)
СТАН, 66 квм, строги центар, 61.000 евра. 064/17122-70, 064/090-10-92. (278804)

Telefoni: 013/351-551,
064/133-54-98, 060/433-54-98
КОТЕЖ 2, једноипособан,
44 квм, V, ЦГ, 26.000. (188),
„UnaDalli”, 064/255-87-50.
(278746)
ЦЕНТАР, двособан, IV, ТА,
49 квм, 30.000. (188), „UnaDalli”, 064/255-87-50. (278746)

ШИРИ центар, 28 квм, једнособан, III, TA, леп, усељив, 18.000. (336),
„Олимп”, 351-061, 064/23436-01. (278785)

КОТЕЖ 2, комфоран сређен двособан стан, 65 квм,
КОТЕЖ 2, двоипособан, 83
ВПР, 37.500. „Тесла некретквм, дуплекс, тераса, 42.000; нине”, 064/668-89-15. (278802)
двособан, 40.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-64. (278750)
СТРЕЛИШТЕ, двособан, 56
ТЕСЛА, двособан, 54 квм,
квм, ЦГ, реновиран, 34.000,
II, ТА, добар, 35.000. (049), договор. (336), „Олимп”,
„Мустанг”, 069/226-66-58.
351-061, 063/494-898. (278785)
ЦЕНТАР, лукс нова гарсоШИРИ ЦЕНТАР, једносоњера, високо приземље, 29
бан, 25 квм, IV, TA, сређен,
квм, 26.000. (049), „Му20.000. (336), „Олимп”,
станг”, 069/226-66-58.
351-061, 063/274-951. (278785)
ОСЛОБОЂЕЊА, квалитетан ТАМИШ КАПИЈA, нов, 65
двособан, Цг, IV од V, 53
квм, III, ЦГ, 56.000. (336),
квм, 33.000. (49), „Му„Олимп”, 351-061, 063/494станг”, 062/226-901. (278753)
898. (278785)
СТРЕЛИШТЕ, одличан дво- СТРЕЛИШТЕ, 66 квм, трособан, 55 квм, терасе, ПВЦ, собан, VI, ЦГ, 30.000, догоВП, ТА, 30.000. (49), „Мувор. (336), „Олимп”, 351станг”, 062/226-901. (278753)
061, 063/494-898. (278785)
СТРЕЛИШТЕ, двособан, 57
квм, тераса, II спрат, ЦГ,
33.000. (238), „Тесла некретнине”, 064/668-89-15.
(278802)
КОТЕЖ 2, двоипособан, 66
квм, II, ЦГ, уредан, 43.000,
договор. (336), „Олимп”,
351-061, 063/274-951. (278785)

МИСА, ПР + I + II + ПК,
пословна стамбна код школе, Миса, ПР + ПК + помоћне лукс. Вреди. „Милка
М”, 063/744-28-66.
ДВОРИШНИ, шири центар,
до улице, 30, усељив, само
14.500. „Милка М”,
063/744-28-66.
СОДАРА, двособан, ВПР, 48
квм, ЦГ, 28.500. (353),
„Премиер”, 352-489,
КУПУЈЕМО станове нањ
063/800-44-30. (278770)
свим локацијама, брза исЈЕДНОИПОСОБАН, Содара, плата. (353), „Премиер”,
063/800-44-30. (278162)
I, 42 квм и нов, одличан;
Горњи град, 53, I, + 2 гара- КУПУЈЕМ 1.5 или 2.0 стан,
же, нов. „Милка М”,
може и стан за адаптирање.
063/744-28-66.
066/642-15-66. (278208)
ДОО „Кутко” издаје локале од 50 квм до 250 квм, на
Новосељанском путу 37, у комплексу иза Максија.
Издаје се магацински простор од 500 до 3000 квм.

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

ПОТРЕБАН трособан стан
празан, на дуже време.
060/711-03-08. (277935)
СТРОГИ центар, двособан,
56 квм, намештен, реновиран, ЦГ, паркинг. 064/15979-54. (278398)
ИЗДАЈЕМ двособан стан,
центар, ТА пећи, намештен.
063/245-458. (278579)
КОД „Авива” издајем комплетно намештену гарсоњеру, самцу. 065/353-07-57.
(2378594)

ДВОСОБАН, центар, ЕГ,
комплетно реновиран, прелеп, хитно. „Милка М”,
063/744-28-66.

ПРОДАЈЕМ станове у Светозара Милетића 5 и Војводе Радомира Путника 22/1.

СТАНОВИ

Контакт: Маријана, 063/693-944,
Љупко – 063/313-844

МАРГИТА, четворособан, I,
105 квм, гас, гаража, 65.000.
(353), „Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. (278770)

ПОТРАЖЊА

ЛАВА ТОЛСТОЈА, Куткова
зграда, дуплекс, 66 квм, III,
лифт, 53.000; строги центар,
трособан, 90 квм, II, 73.000.
„Лајф”, 061/662-91-48. (278758)

КУПУЈЕМ танове за реновирање, исплата одмах. Агенција „Тесла некретнине”
064/668-89-15. (27882)

АГЕНЦИЈИ „Милка М” потребне некретнине, све локације, брза реализација.
063/744-28-66.
АГЕНЦИЈА „Дива”, Жарка
Зрењанина 14, купује стан
до 30.000 евра, исплата одмах. 345-534, 064/246-0571. (278721)
АГЕНЦИЈА „Лајф” поребне
куће и станови у Панчеву.
Брза реализација. 061/66291-48. (278758)
АГЕНЦИЈИ „Тесла некретнине” потребни станови и
куће за продају. 064/66889-15. (278802)

СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

ИЗДАЈЕМ једнособан, намештен, стан на Тесли.
063/748-66-49 (СМС)
ИЗДАЈЕМ велики спрат
(стан) на новој Миси, празан. 063/231-442, Зоран.
(СМС)
НАЈУЖИ центар, мањи двособан, 43 квм, изузетно добро опремљен и намештен.
Тел. 064/171-19-88.
(278439)

ИЗДАЈЕМ двособан стан на
Тесли. 061/689-86-04. (1278814)
ИЗДАЈЕМ двособан намештен стан на Стрелишту.
063/839-75-93. (278632)

ИЗДАЈЕМ кућу на Јабучком
путу преко Сервиса „Пивашевић”. 065/219-14-22.
(278649)
ОМОЉИЦА, строги центар,
једноипособан, плац код
Бање, 7,6 ари. 064/021-1931. (и)
ИЗДАЈЕМ собе за раднике и
самце. Раднички смештај,
центар. 063/502-211.
(278660)
БЕСПЛАТНО собу, кухињу,
купатило издајем станарки
у Иванову. 064/372-94-71.
(278600)
ИЗДАЈЕМ једнособан полунамештен стан на Стрелишту., 062/873-62-98.
(278271)
ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру, ужи центар. 063/81092-39. (278726)
ЈЕДНОСОБАН, полунамештен стан за издавање.
064/145-47-48, 061/175-0015. (278727)

ИЗДАЈЕМ једнособан комфоран намештен стан, ЦГ,
кабловска, интернет, 150
евра депозит. Тел. 063/10294-16. (278613)
ИЗДАЈЕМ празан једнособан стан, нова Миса, дворишни. Тел. 064/458-70-60.
(278712)

Прање тепиха

„ Д А Ј Л А”
064/422-52-40

(3/274498)

Ž. Zrenjanina 125, Pančevo

ТЕСЛА, добар двособан, 54
квм, тераса, II спрат, ТА,
35.000. „Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (278802)

Бесплатан превоз
ИЗДАЈЕМ једносоан намештен стан на Котежу 2.
063/321-130. (278675)
ИЗДАЈЕМ једноипособан
празан стан, Тесла.
0634/142-68-65. (278664)
СТАН, Тесла, 30 квм, лифт,
ЦГ, на дуже, депозит.
064/164-93-67. (278737)

Петак, 14. јун 2019.

ОГЛАСИ

marketing@pancevac-online.rs

СТАНОВИ

ПОСАО

ИЗДАВАЊЕ

ПОТРАЖЊА

ИЗДАЈЕМ намештен стан,
нова Миса, за војна лица,
теренце. 063/839-56-81,
013/370-398. (278731)

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

ПРАЗАН двособан стан у
центру, I спрат, ТА, клима,
110 евра. 063/882-42-30,
063/738-21-57. (278786)

МОЛЕРСКО ГИПСАРСКИ
радови, мајстори из Ковачице. 060/066-08-60. (СМС)

ИЗДАЈЕМ стан на Миси, 50
квм, код школе, намештен,
приземље, двориште, 150
евра фиксно. 064/119-0431.
ИЗДАЈЕМ гарсоњеру у Самачком хотелу, немаштен, I
спрат или продајем.
060/629-41-50. (278800)
ИЗДАЈЕМ мањи двособанс
тасн, Тесла, без грејања, ненамештен. 064/426-27-09,
064/238-09-46. (278808)
ИЗДАЈЕМ једнособан стан,
Краљевића Маарка, насеље
Тип Станко. 064/506-25-97.
(278813)
ЦЕНТАР, стан 50 квм, новоградња, за издавање.
063/171-09-43. (278826)
МАРГИТА, кућа 90 квм, издаје се за раднике 6 – 8
кревета, четири собе.
063/171-09-43. (278826)

ЦЕНТАР, локал 30 квм, новоградња, паркинг, прометна улица. 062/222-827.
(278826)

ПОСАО
ПОНУДА

ПОТРЕБАН радник за одржавање салаша Ћуран. Звати на број 066/886-65-71 и
066/886-65-74, Раде (СМС)
ПОТРЕБАН возач Ц и Е категорија за превоз житарица, пожељно млађи пензионер. 065/334-76-21 (СМС)
ГИРОС КОД ГРКА потребне
раднице. Информације на
тел. 063/736-38-98 (СМС)
РИБАРНИЦИ потребна радница у кухињи. Звати после
15 сати. 063/806-33-00
(СМС)

КУЋА, 90 квм, издајем за
пословни простор. 062/222827. (278826)
НЕНАМЕШТЕН, једнособан,
дворишни стан, ТА, 80 евра,
ПОТРЕБАН возац Ц и Е какод Хотела Тамиш.
тегорије са искуством за
064/122-48-07. (278837)ж
међународни Румунија и
ИЗДАЈЕМ гарсоњеру наме- Македонија. Пријава, сташтена, искључиво запослелан посао. 069/301-17-00
нима, центар, wi/fi, каблов- (СМС)
ска, паркинг. 065/691-88РАЗРАЂЕНОМ салону у
23. (278838)
центру потребан фризер са
искуством. Плата 30.000.
ЛОКАЛИ
064/470-74-43. (277573)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ локал
од 39 квм, у центру Стрелишта. Тел. 064/267-71-74.
(278358)
ИЗДАЈЕМ локал 30 квм, у
Његошевој. Тел. 063/81544-48. (278820)
ИЗДАЈЕМ локале 30 и 23
квм, код Аутобуске станице.
352-105. (278436)
ИЗДАЈЕМ локал од 86 квм,
код Аутобуске станице.
063/278-421. (278404)
ЛОКАЛ за издавање, 70
квм, Синђелићева 35.
064/217-48-56. (278434)
ЛОКАЛ код Зелене пијце,
више средњих школа и
основне. 063/617-421.
(278505)
ИЗДАЈЕМлокал на новој
Миси, опремљен. 061/66729-58. (278602)
ПРОДАЈЕМ улични део
зграде 60 квм, сређени, подрум, 60 квм, високи тсаван, 60 квм, дворишну гаражу 20 квм. 063/208-114.
(278621)
ИЗДАЈЕМ магацински простор затвореног типа у Јабуци. 063/351-709. (278627)
ИЗДАЈЕМ локал код улаза у
пијацу, преко пута школе,
прометно. 060/351-03-56.
(278642)
ИЗДАЈЕМ повољно локал 40
квм, у центру. 064/850-7069. (278751)
ТЕСЛА, сређен локал, клима, аларм, укњижен, 41
квм, 29.000. (49), „Мустанг”, 062/226-901.
(278752)

ПОТРЕБАН мајстор – хлеб
и бело пециво, и мајстор за
бурек. Стални или повремени посао. 065/555-94-44.
(4818)
ПОТРЕБНИ радници обезбеђења са и без лиценце.
Контакт телефон 064/65823-45, 011/317-71-74. (ф)
ПОТРЕБНИ возачи Д категорије, плата 60.000. Инфо
на тел. 066/371-101. (ф)
ПОТРЕБНЕ раднице за рад
у кухињи и за роштиљем.
Почетна плата 30.000 +
пријава + топли оброк.
063/897-55-04. (278541)

ПОСЛАСТИЧАРНИЦИ Specijal, потребни радници у
продаји. Контакт 065/23216-70. (278617)
ПОТРЕБНА девојка за рад у
кинеском ресторану, од 9
до 17 радно време.
013/352-783. (278623)
ПОТРЕБНА продавачица за
рад у пекари. 060/617-5799. (12278638)
ПОТРЕБНА конобарица или
конобар. „Nautika”,
060/066-65-95.
ПОТРЕБНА радница за пекару и пицерију. 063/13075-40. (278717)
ПОТРЕБАН конобар-ца са
искуством. Cafe „Perla”.
065/344-54-66. (2786619
ПОТРЕБНЕ раднице за шивење на индустријским машинама. 064/062-22-79.
(278669)
ПЕКАРИ „Воденица” потребни возачи, мајстори за
лиснато и продавци.
063/193-75-30. (278739)
ПОТРЕБНЕ раднице за рад
на роштиљу – Сендвичара
„Буба”. 064/874-08-22.
(278744)

АЛУ-ПВЦ столарија, ролетне, комарници, венецијанери, тракасте завесе, уграђујем, поправљам. 063/88225-09. (278540)
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови. Квалитетно, ефикасно и уредно. 066/933-6790. (278407)
ЗИДАЊЕ, малтерисање, реновирање кровова, бетонирање, стиропор, бавалит
фасаде. 063/865-80-49.
(278271)
ХИДРОИЗОЛАЦИЈА, Панчево, машински сечемо влажне зидове. Гаранција.
060/691-01-13. (277277)

АУТОПЕРИОНИЦИ потребан радник са или без искуства. Одлична зарада.
061/551-95-31. (278772)

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

ПОТРЕБАН радник-ца за
канцеларијске послове уи
канцеларији извршитеља.
013/335-579. mail: izvrsiteljcv@gmail.com (278803)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови, кречење, глетовање, столарија, веома повољно. 064/280-26-15. (278081)

ПОТРЕБАН сервисер беле
технике и помоћни радник.
0637329-340. (278807)

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

ХИТНО потребне две конабарице. Тел. 061/275-54-35,
064/419-38-38. (2788109
CAFFE FLAMINGO тражи
девојку за рад, са искуством. 069/364-10-04.
(278811)

ПОТРЕБНА радница са искуством за рад у трафици
на Котежу. 0697214-30-64.
ПИЦЕРИЈИ потребни возачи (278840)
Б категорије, до тридесет
ПОТРЕБАН возач и продагодина. . 061/264-80-00
вачица за рад у пекари.
(27785)
063/606-330. (278843)
КАФЕУ „IMPERIAL” потреб- САЛОНУ у центру Панчева
на девојка за рад. 063/372- потрбне раднице за радно
221. (278195)
место маникир-педикир са
искуством. Свој CV послати
ПОТРЕБНИ вредни и одгона studiotynis@gmail.com
ворни људи за поделу фла(278821)
јера. 064/241-45-14.
(278164)
ПОТРЕБНЕ конобарице ка-

ИЗДАЈЕМ ЛОКАЛ у центру Панчева (42 квм + подрумска просторија). Бивша кладионица „Mocart”, Ул. Браће
Јовановића. Улаз са улице, излог. Тел. 063/101-69-37.

ПОПРАВКА беле технике и
кукћних апарата, брзо и повољно. Купујем веш-машине. Милош, 063/831-05-26.
(278471)

ПОТРЕБНА жена за продају
воћа и поврћа, тезга.
064/145-80-06. (2787599

дају у пекари. Конакт mail:
pekarasmiljanic@mts.rs
064/217-48-56. (278434)

WORDRADE тражи менаджера грађевинског техничара или инжењера са искуством, може и пензионер.
Тел. 063/102-94-16.
(278613)

ПОПРАВЉАМ, шпорете,
фрижидере, замрзиваче,
инсталације, Милан.
060/180-02-83. (278469)

ХОБЛОВАЊЕ, фуговање,
поправка и лакирање паркета као и бродских подова.
060/643-21-53, 064/341-7960. (277176)

ПОТРЕБНА хигијеничарка
за одржавање хигијене у
локалу брзе хране. 063/897- ПОТРЕБНА продавачица у
пекари. 062/404-144.
55-04. (278541)
(278841)
ПОТРЕБАН возач Б категорије за дистрибуцију штам- ПЕКТАР потребан, може и
пе. 069/867-72-07. (278280 помоћник. 062/404-144.
ПОТРЕБНО особље за про- (278841)

KAFFE „Sportisimu” потребна девојка за рад у кафићу. 063/361-777.
(278609)

АЛУ ПВЦ столарија, комарници, ролетне, венецијанери, уграђујем, поправљам,
замена гуртни. 064/181-2500. (278295)

фићу. 061/236-32-87,
060/319-05-77. (278830)
ПОТРЕБНА радница за рад
у месари „Идеал”. 063/85565-56. (278846)
ПОТРЕБАН менаџер продаје-оператер у кетерингу.
061/623-16-15. (278847)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, уградња, одржавање воде, канализације, кабине, славина,
бојлера, котлића. 063/83684-76. (278081)
КОШЕЊЕ траве, корова,
шишање живе ограде, дворишта, плацеви. 061/30149-58. (278747)
КОМБИЈЕМ превозим робу,
ствари, селидбе и све остало, најповољније. 065/36113-13. (278719)
МОЛЕРСКИ радови и фасаде, повољно и квалитетно.
064/698-97-41. (278699)
СЕРВИС, монтажа клима
уређаја, поправка беле технике, ситне интервенције у
кући. 060/637-07-51. (278722)
МЕДИЦИНСКИ педикир:
курје очи, урасли нокти, медицинска, релакс масажа.,
061/308-95-86. (2787149
ПРАЊЕ тепиха, дубинско
прање намештаја, душека.
Наташа, 060/361-47-41,
066/361-474, 361-474. (278743)
ОЗБИЉНА поуздана жена
чувала би старо лице.
063/707-19-88. (2787569

ПОТРЕБАН кувар и пицамајстор. 061/623-16-15.
(278847)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови и обрада шпалетни.
065/842-84-29, 013/252-0386. (278571)

ПОТРЕБАН конобар, конобарица и шанкер. 061/62316-15. (278847)

СТОЛАРСКЕ и браварске
услуге. Александар.
064/157-20-03. (278845)

МАТЕМАТИКА, статистика,
физика, информатика, могућност месечног плаћања,
професор. Центар,
013/353-569, 066/405-336,
061/603-94-94. (278783)
МОЛЕРАЈ, глетовање, кречење, фарбање столарије,
пензионерима попуст.
013/235-78-82, 062/564494. (278595)

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

061/288-28-38, 065/560-8585 „IVAN TRANSPORT”

ИЗДАЈЕМ рамску скелу, металне подупираче, мешалице за бетон. 064/351-11-73.
ДУБИНСКО дезинфекционо
КРЕЧЕЊЕ глетовање, гипас ПАРКЕТ постављам и хоблујем, мајстор с дугогоди- и антибактеријско прање
радови, фасаде, кречење
шњим искуством из Дебеља- намештаја у вашем стану.
улаза у згради. 063/304066/001-050. (278640)
че, с материјалом или без
476. (287601)
њега. Ноле (имам и паркет),
ЕЛЕКТРИЧАР: поправке бо- 013/665-220, 063/847-74јелра, шпорета, индикатора, 38. (278067)
разводних табли, инсталација. Мића, 064/310-44-88.
СЕЛИДБЕ, превоз друге ро(2278605)
бе. Панчево-даље. Цена доНЕМАЧКИ, часови свим уз- говор. 013/366-843,
растима. Преводи. Припре- 063/193-22-29. (277107)
ма за полагање свих нивоа
знања. 061/656-04-04, 352- WORDRADE изводи грађеВОДОИНСТАЛАТЕР: одгу892. (278616)
шење купатила, канализавинске и занатске радове у
високоградњи, адатапције и ције, водоводне адаптације,
ТВ и сателитске антене,
замена вирбли, вентила, бареконструкције. Тел.
монтажа, дигитализација
терија, санитарије, све за
063/102-94-16. (278694)
ТВ-а, ИПТВ и антена плус.
воду, 0-24 сата. Пензионе064/866-20-70. (278293)
рима екстра попуст. ДолаЧИШЋЕЊЕ подрума, тавана, ПРЕВОЗ малим и великим
зим одмах. 013/348-139,
кипером.
Шљунак,
песак,
дворишта, избацивање шута,
064/493-44-63, 063/811-74одношење старог намештаја, сејанац, ризла. 063/24689, Јовичин. (278644)
врло повољно, рушим старе 368. (278350)
објекте. 063/196-54-50,
СЕЛИДБЕ „Бомбончић” Бо061/206-16-40. (278639)
KIZZA – рушење старијих
рис, све релације по Србији
кућа и других објеката, уто- с комбијима, камионима,
КОМПЈУТЕРИ: сервис, поправка, инсталација нових вар и одвоз шута, ископ ба- екипа радника, кутије, фогерима подрума, темеља,
компоненти, одржавање,
лија за заштиту намештаја,
брзо, повољно. 060/351-03- канала, септичких јама.
0-24, сваког дана и неде013/366-888, 063/218-894.
54. (278642)
љом. Бесплатан долазак и
процена посла. Плаћање
БЕТОНИРАЊА, рушења куКомби превоз робе могуће чековима и преко
ћа, бетона, одношење стварачуна. Борис. 013/352-536,
и селидбе.
ри, ископи, чишћења тава063/253-028, 064/444-66на, итд. 060/035-47-40.
Зоран, 060/360-03-89. 74. bomboncicb@gmail.com,
(278655)
www.selidbe-bomboncic.com
KIZZA – сечење бетона и
РАДИМО све физичке поСЕЛИДБЕ „Бомбончић” –
асфалта, разбијање бетона, Борис, комбијем и камиослове: рушења кућа, бетонасипање и сабијање теренирања, ископи, кошење
ном, Војводина, Србија, са
на ваљцима и вибро плоча- или без радника. 013/352траве, итд. 064/122-69-78.
ма. 013/366-888, 063/218(278655)
536, 063/253-028, 064/444894. (277251)
66-74.(278774)
ВОДОИНСТАЛАТЕР: поСЕЛИДБЕ „Бомбончић” –
правка старих, уградња нових цеви, одгушења, монта- ИСКОП темеља, канала, по- Борис – комбијима, камиожа санитарије. 063/812-48- друма, рушења одвоз шута. нима, професионално, екипа радника, све релације по
Равнање, паркинзи.
62. (278658)
Србији, откуп намештаја.
063/771-55-44. (277013)
БРАВАРСКО-ЗАВАРИВАЧ013/352-536, 063/253-028,
КИ радови, израда, монта064/444-66-74.(278774)
РУШЕЊЕ кућа, утовар и оджа, капија, ограда, нљадСЕЛИДБЕ и превоз робе
стрешница, заштитне решет- воз свих врста шута, разби- „Бомбончић” – Борис – комјање
и
сечење
бетона,
ископ
ке. 062/816-33-84. (278767)
бијима, камионима, екипа
багерима. 064/648-24-50.
радника, монтажа, демонтаСПУШТЕНИ плафони, преНАЈАМ виљушкара за утожа, паковање ствари, кутије
градни зидови, израда ковар и истовар робе, телеза паковање, фолија за зашуљице, урадња ламината,
хендлера за висинске радо- штиту намештаја. Селите се
комплетно реновирање.
ве до 18 метара. 064/648без стреса!!! Борис,
062/816-33-84. (2787679
24-50. (277251)
013/352-536, 063/253-028,
СПРЕМАЊЕ и чишћење
064/444-66-74. bombonСЕЛИДБЕ,
камионски,
комстанове, пеглање веша.
cicb@gmail.com, www.selidби
превоз,
екипа
радника.
061/412-44-50. (278764)
be-bomboncic.com (278774)
064/280-30-16, 063/73177.67. Владимир. (278442)
ШЉУНАК, песак, сејанац...
ВЕШ-МАШИНЕ, фрижидеодвоз шута малим кипером
ре, замрзиваче, климе, шпоМАШИНСКИ утовар шута
до два кубика. Лаза.
рете, бојлере, поправљамо
са превозом, рушење обје065/334-23-38. (278771)
квалитетно са гаранцијом.
ката, разбијање бетона.
„Фриготехник”, 913/361063/246-368. (277031)
361, 064/122-68-05. (278784)
ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгушење судопере, купатила,
КЛИМЕ свих типова и проKIZZA – превоз шљунка,
адаптације, замене, поправизвођача сервисирамо, попеска, сејанца и ризле.
ке, одмах. 013/331-657,
прављамо и уграђујемо са
Услуге виљушкара и вели064/495-77-59. (278775)
гаранцијом. „Фриготехник”,
ких виљушкара носивости
013/361-361, 064/122-68ЧИСТИМО таване, шут, по- до 10 тона. 013/366-888,
05. (278784)
друме, радимо све послове. 063/218-894. (277251)
061/321-77-93. (278778)
ПРЕВОЗ малим и великим
СЕЛИДБЕ робе и ствари
камионом (шљунак, песак,
комбијем и камионом, просејанац, ризла, шута).
Камионски превоз:
фесионално, екипа радника,
шљунак, песак, шут,
064/648-24-50. (277251)
све релације по Србији. Лена
сејанац, 1.500 динара.
транспорт. 060/307-30-76.
062/355-154
СЕЛИДБЕ комбијем и камиМАШИНСКИ ископи, руоном Војводина, Србија са
шења одвоз шута, шљунак,
МАСАЖА релакс за опуили без радника, најповољпесак, сејанац, ризла.
штање вашег тела. 064/269- 063/771-55-44. (278494)
није Лена транспорт.
94-87, Марија. (278848)
060/307-30-76.(278774)
СВЕ врсте физикалија, уто- ИЗНАЈМЉИВАЊЕ камиона
вар/истовар, рушење, чиса корпом за рад на висини СЕЛИДБЕ, камионски прешћење, разбијање бетона,
воз, екипа радника.
до 23 метра (орезивање
кошење траве, одвоз шута,
064/280-30-16, 063/731-77грања и сеча дрвећа.
непотребних ствари и слич- 064/648-24-50. (277251)
67. Владимир. (278665)
ни послови. Дејан, 061/626KIZZA – продаја квалитет- РОЈАЛ МГ: уградња/по14-50. (278845)
правке; ролетне, комарниних бехатон коцки и приСЕЛИДБЕ и превоз робе и
ци, венецијанери, све завепрема терена са постављаствари, утовар/истовар,
се, тенде, хармо-врата, роњем. 013/366-888,
монтажа и демонтажа нало-заштита. 063/816-20-98,
063/218-894. (277251)
мештаја. Дејан, 061/626-14- СЕРВИС телевизора, диги013/351-498. (278733)
50. (278845)
талних рисивера, монитора, КЕТЕРИНГ сервис, разраЧИШЋЕЊЕ олука, висински даљинских. „Плус”, Д. Туцо- ђен, уступам због одласка у
радови на крову. 065/535вића 28. 353-463, 063/877- иностранство. Договор.
24-56. (278809)
38-21. (278823)
064/128-37-25. (278812)

УСЛУГЕ

(7/274828)
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ОГЛАСИ

УСЛУГЕ

Комисија за спровођење поступка давања у закуп
дела површине крова зграде Дома културе „Жарко
Зрењанин” Иваново (у даљем тексту: Комисија), на
основу Закључка Градског већа Града Панчева
број : II-05-06-14/2019-35 од 04. 06. 2019. године и
у складу са чл. 6. и 7. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини,
односно прибављања и уступања искоришћавања
других имовинских права, као и поступцима јавног
надметања и прикупљања писмених понуда („Службени гласник РС” бр. 16/2018) расписује

МОЛЕРСКО-ГИПСАРСКИ
радови, брзо и квалитетно.
062/827-92-03. (278835)
ТЕПИХ сервис, дубинско
прање тепиха, намештаја.
Превоз бесплатан. 302-820,
064/129-63-79. (278798)
СЕЛИДБЕ и транспорт комбијем и камионом: демонтажа и монтажа намештаја, изношење непотребних ствари,
кутије за паковање, професионални тим радника, могућнсот за фирме – плаћање
преко рачуна, транспорт широм Србије и у иностранству. „Иван траснпорт”,
064/047-55-55. (278753)
ПРЕВОЗИМ кипером повољно: песак, шљунак, сејанац, ризулу, одвозим шут.
064/354-69-94. (278828)

Фирми „В&N Dizajn”
потребан
• радник са искуством у раду – пројектовање
намештаја
• радник у продаји окова и наручивања
плочастог материјала за израду намештаја.
Контакт телефон 062/360-064

РАЗНО

KRYOOPREMA d. o. o.
Панчево, Утве Златокриле бр. 9, 013/301-245

ОГЛАШАВАМ неважећом
годишњу пензионерсу карту
издату од АТП-а на име Зоран Богдановић. (278588)
БАЗЕН, приватно, уредно
место за рођендане, славља
и разне сусрете, недалеко
од „Авива”. 060/328-73-83.
ОГЛАШАВАМ неважећом
годишњу пензионерску карту издату од АТП-а на име
Пекез Миле. (278590)

ТУРИЗАМ
СОКОБАЊА, издајем апартман у центру, комплетно
опремљен, по договору.
065/205-45-48. (278418)
ХЕРЦЕГ НОВИ, Баошићи,
леп једнособан стан. Тел.
060/321-60-07. (277627)
СОКОБАЊА, апартмани,
собе, близу центра, Сокотерме, ново. 061/636-08-57,
063/768-32-68. (277629)
ИЗДАЈЕМ апартман у Херцег Новом. 064/047-35-18.
ИЗДАЈЕМ апартман у центру Златибора, повољно.
063/709-44-97. (278619)
ИЗДАЈЕМ апартман на мору, Доброта-Котор.
069/172-75-43, +382/69889-861. (278629)
ИЗДАЈЕМ апартман у згради у Бањи Врујци., Тел.
064/368-80-19. (278634)
ВРЊАЧКА БАЊА, издајем
стан, центар, клима, интернет, паркинг. Тел. 036/631784, 065/288-20-83. (278752)
СОКОБАЊА, издајем
апартмане центар, кабловска, паркинг. Слике погледајте на: www.sokobanjaapartmanimira.com Тел.
063/485-829, Мира. (и)
ПОВОЉНО, летовање, Шушањ, пун пансион, Фудекс
превоз. 064/193-15-92,
069/193-15-92 viber. (278872)
КРАШИЋИ, апартмани 6 –
8 евра, по особи, велика узбрдица. + 381 63 243 859, +
381 69 499 221. (278827)

расписује

КОНКУРС
за пријем у радни однос
1. Заваривач
(аргонско заваривање) ..................1 извршилац
2. Стругар ..........................................1 извршилац
3. Бравар............................................2 извршиоца
4. Помоћни радници ........................2 извршиоца
Услови:
• Пожeљно радно искуство III или IV степен стручне
спреме.
• Повремени теренски рад у кратком трајању.
• Старосна граница за пријављивање кандидата
је до 45 година.
Пријаве слати на email:
sjovanovic@kryooprema.com
(4/278716)

Ресторан „Soulfood” у Панчеву
расписује конкурс за радно место

КУВАР
Место рада: Панчево
Потребна амбициозна особа спремна да своје
знање и искуство из угоститељства примени у нашем ресторану, уз могућност напредовања
Опис посла:
– Припремање јела;
– Управљање кухињом;
– Бриго о исправности и року трајања намирница;
– Требовање намирница и складиштење истих.
Услови:
– ССС/ВСС
– Пожељно радно искуство у угоститељству на руководећим позицијама;
– Одлично познавање посла;
– Одговорност, посвећеност, тимски рад, менаџерске способности;
– Пожељно поседовање препорука.
Нудимо захтевну и изазовну позицију уз добре
услове рада и могућности професионалног напредовања у успешном тиму.
Телефон: 060/700-82-40
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ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
РАДНИКА „ПАНЧЕВАЦ”
расписује

ЈАВНИ ОГЛАС

КОНКУРС

ЗА ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП ДЕЛА
ПОВРШИНЕ КРОВА ЗГРАДЕ ДОМА
КУЛТУРЕ У ИВАНОВУ ПУТЕМ
ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА

за радно место:

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА
Заинтересовани треба да пошаљу CV на мејл
адресу: zzzzpancevac@gmail.com

ПРЕДМЕТ ОГЛАСА
Расписује се јавни оглас за издавање у закуп, на одређено време (5 година), дела површине крова зграде Дома културе ”Жарко Зрењанин” у Иванову: Ул.
Дожа Ђерђа 62, постојећа на кат.парц. 221 К.О. Иваново, Лист непокретности бр.658, у јавној својини
Града Панчева а са правом коришћења Дома културе „Жарко Зрењанин” Иваново, ради постављања
мреже базних станица за мобилне оператере.

или
да га донесу лично у просторије Завода „Панчевац”, на адресу: Вука Караџића 1.
Рок за конкурисање: 30. јун 2019.

Pica majstor Restoran Soulfood

НАЗИВ ОРГАНА И КОРИСНИКА НЕПОКРЕТНОСТИ
КОЈА СЕ ДАЈЕ У ЗАКУП:

Grad: Pančevo

УСЛОВИ

Radno vreme: Puno radno vreme

Намена простора: постављање базне станице за
мобилну телефонију.
1. Обавеза понуђача је да у Понуди наведе делатност
којом се жели бавити и закупљеном простору
2. Закупац не може да изда закупљени простор у
подзакуп другом лицу
3. Почетна цена месечног закупа простора је 250
евра у динарској противвредности, за обрачун
користиће се средњи курс НБС на дан отврања
понуда
4. Обавеза закупца је да поред закупа сноси трошкове прибављања дозвола, изградње базне
станице, потрошње и прикључења на електричну
мрежу са бројилом на своје име, и друго у складу
са уговором о закупу који ће бити закључен
5. Висина месечне закупнине ће се у уговору исказати у еврима, а плаћа ће се у динарима, (којом
приликом ће се за обрачун користити средњи
курс НБС на датум издавања рачуна) и то до 10ог у месецу за претходни месец по издатом рачуну од стране закуподавца
6. Право учествовања на Оглас имају сва правна
лица
7. Понуђачи, на основу обиласка локације,у обавези су да приложе идејно решење са цртежима
и одговарајућим прорачунима
8. Најповољнији закупац ступа у посед простора
по закључивању Уговора са закуподавцем

Broj izvršilaca: 1

ВРЕМЕ РАЗГЛЕДАЊА НЕКРЕТНИНЕ: Од дана
јавног оглашавања па до дана истека огласа, по
претходној најави
ОБАВЕЗНА САДРЖИНА ПОНУДЕ
– Опис делатности која ће се обављати у изнајмљеном простору
– Понуђена месечна цена закупа
– изјава понуђача да прихвате све услове из Огласа
– податке о подносиоцу пријаве, односно понуде, и то:
назив и седиште, извод из АПР-а, ПИБ, Мат. број
НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ
Понуде се подносе у затвореној и запечаћеној коверти са назнаком – Понуда за закуп простора –
НЕ ОТВАРАЈ. На адресу Дожа Ђерђа 62, 26233
Иваново
РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Рок за подношење понуда је 15 дана од дана јавног оглашавања
Време и место јавног отварања приспелих понуда:
01. 07. 2019. u 19 сати у Дому културе Иваново.

Stručna sprema: SSS
Opis posla
Od zamesa do pripreme i pečenja konačnog
proizvoda, pica
Znanje i veštine
Poželjno radno iskustvo
Profil kandidata
Dobar majstor, dobro organizovan, vredan, uredan,
spreman za saradnju sa kolegama.
Nudimo
Ekstra uslove, rad u prijatnoj atmosferi
Napomena
U obzir dolaze samo ozbiljni kandidati.
Kontakt telefon: Danijela 060/700-82-40

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

ОГЛАШАВА
ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КАО УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ на кат.парцели бр.2816/1 К.О.Панчево,
Ул.Светозара Милетића 108, Панчево, за изградњу: I-вишепородични стамбени објекaт По+П+2 (
дуплекс), са 7 стамбених јединица, II- вишепородични стамбени објекaт По+П+1+Пк ( дуплекс), са
11 стамбених јединица, III- вишепородични стамбени објекaт По+П+1+Пк ( дуплекс), са 9 стамбених јединица и IV-помоћни објекат-гаража, спр. П,
са 6 гаражних боксова, израђен од стране архитектонског атељеа „Студио 3”, Панчево, Владимира Жестића 43-б, за инвеститорa Šamarica Windows DOO, из Качарева.
Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у
згради Градске управе Града Панчева, Трг Краља
Петра I, бр. 2 - 4 у Панчеву, у холу VI спрата, у
Секретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај. Информације и сва обавештења о јавној презентацији можете добити на телефон 013/353-304, канцеларија 609 и 610, у времену од 10 до 13 сати у периоду трајања јавне презентације од 7 дана, почев од 14. 06. 2019.
Заинтересована правна и физичка лица могу поднети примедбе на Нацрт урбанистичког пројекта,
за време трајања јавне презентације, у писаном
облику, Градској управ Града Панчева, Секретаријату за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове, путем писарнице Градске управе Града Панчева, Трг краља Петра I, бр. 2 - 4,
Панчево.
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11. јуна, у 76. години, престало је да куца срце
нашег најдражег

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Последњи поздрав нашој мами, баки и прабаки

ЂУРЂЕВКА МИЛИЋ
ДУШАНА ГОЛИЋА

5. V 1940 – 9. VI 2019.

И поред сазнања да је живот неумитан својим
рођењем и својом смрћу, не можемо да верујемо
да више нећеш бити са нама.
Недостајаће нам твој ведар дух и срце пуно љубави и топлине за све нас, твоје највољеније,
кроз чије приче ћеш и даље живети.
Волимо те пуно.
Супруга МИРЈАНА, син ЖЕЉКО, ћерка ЈЕЛЕНА,
снаја ДАНИЈЕЛА, зет ЗОРАН, унукице МИЛИЦА,
МАРИЈА и ВЕСНА

СЛАВКИ ВРАНАШЕВИЋ
Заувек у нашим срцима драга мама и
бака

1933–2019.
Отишла си тихо као што си и живела.
Твоји најмилији
(27/278686)

(71/278822)

Поштована

Последњи поздрав
драгом

МИРОСЛАВКА
ВУЛИН
6. X 1940 – 9. VI 2019.
Престало је да куца срце моје драге и вољене
супруге, после шездесет
и три године заједничог
живота.
Хвала ти за све.
Твој РАНКО
(79/278839)

(31/278700)

Последњи поздрав

Последњи поздрав куми

С великом љубављу чуваћемо успомену на нашу драгу мајку и баку

СЛАВКИ ВРАНЕШЕВИЋ
ДУЛЕТУ
од ПРШИЋ ВЕРЕ,
ЉУБЕ и деце
са породицама

Ожалошћене: ћерка ВЕСНА
и унука ИВАНА

МИРОСЛАВУ

од кумова ВУКОТИЋ

од породице ЈАНКОВИЋ

(19/278610)

(29/278690)

С великом тугом обавештавамо да је 8. јуна, у 79. години, преминуо наш драги

ЂУРЂЕВКУ МИЛИЋ
1940–2019.

(70/278818)

Ожалошћени: син МИЛОРАД, снаја
РАДА и унуци ЖИВОТА и НЕМАЊА

Драга мајко и бакице

(32/278701)

МИРОСЛАВКА
ВУЛИН

МИРОСЛАВКА
ВУЛИН

Заувек у нашим мислима и срцима.

Драга моја мајчице,
нека ти је вечна слава и хвала.

Син МАРИНКО
са породицом

Ћерка МИЛЕНА
са породицом

(74/278839)

(75/278839)

МИРОСЛАВ ГАЂАНСКИ
1940–2019.
Сахрана је обављена 11. јуна 2019. године у Панчеву.

ЂУРЂЕВКА МИЛИЋ

Њени најмилији: ћерка ЈАСНА, син ИВАН, сестра НАДА, снаја
ОЛИВЕРА, зет МИОДРАГ, БИЉАНА и унучад АНДРЕЈ, АЊА и СТАША

Хвала ти бако за дивно детињство и живот који си нам
пружила.
Твоје велико срце остаје уз нас.
ИВАНА, ЖИКИЦА и НЕМАЊА
(37/278711)

(26/278684)

Последњи поздрав драгом куму

МИРОСЛАВКА
ВУЛИН

МИРОСЛАВКА
ВУЛИН

Вољени никад не
умиру. Хвала ти за
све што си нам пружила.

Бако, с љубављу и поштовањем, вечно ћемо чувати успомену
и сећање на тебе.

Ћерка ВИДА

Унука ЉИЉАНА
са породицом

Унука МИРЈАНА
с породицом

(76/278839)

(77/278839)

(78/278839)

МИРОСЛАВКА
ВУЛИН
Драга мајко, пуно
ћеш ми недостајати,
нећу те никад заборавити.

СВЕТИСЛАВ
СЈЕКЛОЋА
НЕЗА

Последњи поздрав
јединој сестри

СВЕТИСЛАВУ СЈЕКЛОЋИ
Породица АЋИЋ
(56/278775)

1938–2019.

ЂУРЂЕВКИ
МИЛИЋ
рођ. Кривокућа

Почивај у миру.
Брат МИОДРАГ
с породицом
и родбином

Твоји: брат МИЛАН
и снаја АНТОНИЈА
КРИВОКУЋА

(34/278707)

(73/278834)

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

РАДОМИР НИШАВИЋ РАДЕ
1953–2019.

ЂУРЂЕВКА МИЛИЋ
Брат РАДИВОЈЕ са породицом
(1/278573)

Последњи поздрав тети
од: ЦРНЕ, ЂУЂЕ, САШЕ,
ОГЊЕНА, НИКОЛЕ и
ГОЦЕ
(81/2788490)
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Последњи поздрав вољеном супругу, оцу,
деди и тасту

ДРАГАНА РУЖИЋ
1961–2019.

ЖИВИ ПЕРИЧИНУ
ћурчији
3. IX 1933 – 8. VI 2019.
Његови најмилији: супруга ВИНКА, син
СЛАВКО, ћерка РУЖИЦА, снаја ЈАСМИНА,
зет ЈОВА, унуци ОЉА, ИВАНА, МИХАЈЛО,
ЈОВАНА и МИЛОШ

Последњи поздрав мајци

Тужна срца обавештавам родбину и пријатеље да нас је, након
дугогодишње битке са болешћу, наша вољена Драгана напустила 10. јуна 2019. Саахрана је обављена 11. јуна, на Старом православном гробљу у Панчеву
Неутешни син НИКОЛА и многобројна родбина и пријатељи

(21/

(55/

РАДИЦИ БЕНЦАК
1949–2019.

Последњи поздрав
мом бати

Последњи поздрав драгом супругу, оцу и деди

Вечно ћеш нам недостајати.
Ћерка МИРЈАНА, син MICHAEL
и син ДРАЖЕН
(57/278776)

После краће и тешке болести преминула је

ЈОН
АНЂЕЛИЈА
ЖИВИ
ПЕРИЧИНУ
ћурчији из Идвора
3. IX 1933 – 8. VI 2019.

У животу си ми био
узданица и ослонац.
Твој син СЛАВКО

1934–2019.
Чуваћемо успомену
на тебе, твој лик, доброту и љубав коју си
нам даривала.
Знала си колико те
волимо али никада
нећеш сазнати колико нам недостајеш.
Твоји: ћерке ИЛИНКА
и ОЛИВЕРА, зетови,
унуци и праунуци

(22/Ж

РАДОМАНУ АВРАМОВИЋУ
1950–2019.
Његови најмилији
(10/278622)

РАДИЦА БЕНЦАК
1949–2019.

Последњи поздрав брату

Последњи поздрав
пријатељу

Остаћеш дуго у сећању.
СПАСЕ, НАТАША и ГОРАН

(42/

(58/278776)

Последњи поздрав вољеном брату и ујаку

РАДОМАНУ
од РАДИШЕ са породицом

РАДОМАНУ
АВРАМОВИЋУ
ДУШАНУ ЛАЗАРЕВИЋУ БАТИ
од сестре ЈЕЛЕНЕ, зета МИЛАНА, сестричине БИЉАНЕ
и сестрића СЛОБОДАНА са породицом

(48/278749)

од пријатеља
КИЦОШЕВ

9. јуна 2019. године престало је да куца срце нашег
вољеног супруга, оца и деде.
Сахрана је обављена на Новом гробљу у Панчеву,
11. јуна 2019.

(63/278793)

С великом тугом обавештавамо родбину и пријатеље да је у петак, 7. јуна 2019. преминуо наш драги супруг, отац и деда

(13/278635)

ЖИВОТА САВИЋ
Последњи поздрав

Последњи поздрав

Последњи поздрав драгом зету

1938–2019.
дипл. грађ. инжењер
Ожалошћени: супруга ЉУБИНА, ћерка ДРАГАНА и
унук МИЛАН

(64/278795)

БОГДАН БАБИЋ
2. IV 1934 – 7. VI 2019.

РАДОМАНУ

БАТИ

од ТАЊЕ и деце

БАТИ

од МИРЕ са децом

Свастика РАНКА с породицом
(82/278850)

Сахрана ће се обавити 15. јуна 2019, на Католичком гробљу у Панчеву, са почетком у 14 сати.
Ожалошћени: супруга ДАНИЦА, син ГОРАН и
ћерка ГОРДАНА са породицама

Последњи поздрав драгом комшији

(9/и)

Последњи поздрав драгој мајци, свекрви, баки и
прабаки

Последњи поздрав

МИТРУ СЉЕПЧЕВИЋУ
од комшија у Дунавској 6

(49/278749)

Последњи поздрав

(50/278749)

(2/278576)

Последњи поздрав

Последњи поздрав

БОГДАНУ
БАБИЋУ

МИЛИЈАНИ СЛОВИЋ
1934–2019.

БАТИ

БАТИ

од другара МУСЕ

од другара НИКОЛЕ
ГРКА и РОДЕ

(51/278744)

(52/278749)

Почивај и миру. Успомену на тебе чуваће твоји:
унука МИЛИЦА, снаја РАЗУМЕНКА, ћерке МИЛИЦА и СТАНИЦА са породицама

од комшија
у Кикиндској 7

(38/278723)

(41/278725)

ВЛАДИМИРУ ВРОБЛЕВСКОМ
1947–2019.
од ћерке МАРИЈЕ, зета АЛЕКСАНДРА, сестре ТАТИЈАНЕ
и сестрића ДРАШКА и АЛЕКСАНДРЕ
(35/278709)
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Драга наша

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
17. јуна 2019. године је три године од одласка нашег драгог Лоле

Шест месеци је прошло откако нас је напустио наш вољени

ПАВИЦЕ ГРАОВАЦ
28. IV 1941 – 7. VI 2019.

ДУШАН НАУНКОВИЋ

СЛАВКА ДИМИТРОВА
1934–2016.

Надамо се да си нашла свој мир и да си
сада на бољем и лепшем месту.

Заувек ћеш живети у нашим мислима и срцу.

Хвала ти за све!
С љубављу ДРАГАНА,
ВЛАДАНА и ПРЕДРАГ

Супруга БРАНКА, синови ВЛАДИМИР и ЗОРАН са породицама

Увек ће те волети: ЛЕПА, САНЕЛА,
ТАМАРА и ДЕЈАН

(61/278784)

(30/278691)

(39/278726)

С поштовањем

Обавештавамо родбину и пријатеље да
ће се шестомесечни
помен нашој драгој
мајци, баки и ташти

19. јуна 2019. навршава се десет година откада није с нама

ВЕРА ТУРНИЋ

ПАВИЦИ
ГРАОВАЦ

15. VI 2016 – 15. VI 2019.
Прошле су три дуге године откада ниси с нама.
Дивна сећања на тебе живе са нама.
Заувек у нашим мислима и срцима.

последњи поздрав.

ДРАГАН ВУЈОВИЋ

ЈАНКО и ИВАНКА

Твоје ћерке НАДА и ОЉА са породицама
(72/278819)

(40/278724)

Сећање на тужних шеснаест година без моје
најдраже маме

14. јуна 2019. године навршавају се две године откако
није са нама

С љубављу и поштовањем твој брат СЛОБОДАН
са породицом
(80/ф)

СТОЈАНИ
ИВКОВИЋ
рођ. Новчић
1939–2018.
одржати 15. јуна 2019,
у 11 сати, на гробљу
Котеж у Панчеву.
Твоји: КСЕНИЈА,
ЖЕЉКО и КРИСТИНА
(14/278636)

СЕЋАЊЕ

СЕЋАЊЕ
на супруга и оца

ЂОКА ДИМИТРИЋ
1947–2017.
Никада те неће заборавити твоји најмилији

РИСКЕ
МИТИЋ

(60/278781)

2003–2019.
са неизмерном љубављу
и поносом што смо те
имали.
Твоји: ТАЊА, ПЕРА,
БОЈАНА и МИКИ

СТЕВО ЧАВИЋ
2008–2019.

(43/и)

ГОРДАНА БОГДАНОВ

14. јуна навршава се једанаест година без наше вољене

1974–2019.

Брат ДРАГАН
са породицом

Вечно ћеш живети у нашем сећању и нашим срцима.
Наша љубав, наша душа, наше све.
Твоји најмилији

(54/278761)

(8/р)

Сећање на драге родитеље

Годишњи помен нашем драгом

ЈАЊИЋ

ЈОВАНА
НИКОЛОВСКОГ
ИВАНКЕ РАДОГОСТИЋ
Вечна захвалност за бескрајну подршку и неизмерну
љубав.
Помен је 14. јуна 2019, у 11.30.
Син с породицом
(24/278682)

ДРАГАНУ ВРАНЕШЕВИЋУ
БЛАГОЈЕ

МИЛЕНА

1947–2018.

10. VI 1998 – 2019.

17. VI 2014 – 2019.

Успомену чувају супруга ЗАГОРКА, син ГОРАН и ћерка
ГОРДАНА
(68/278797)

С љубављу и поштовањем ћерка СНЕЖАНА с породицом
(
36/278709)

Већ четрдесет дана твој
брод по мору плови и
тражи мирну луку где
влада светлост а не тама

21. јуна навршава се
двадесет две године откако није са нама наша

СЕЋАЊЕ

МИЛАН
МАРКЕЗ
ДАНЕ

РАТОМИР
МАРКОВИЋ

МИЛКА
ИВКОВИЋ

Одмори се Рале мој.
Волим те највише на
свету.
Ћерка ДРАГАНА
са породицом

Син СТОЈАН, унук
МИЛОРАД, унука РАДА
и праунуци НЕМАЊА
и МИЛОШ

Сестра ИВАНА, брат
СТЕВАН и отац ДАНЕ

(45/278735)

(59/278780)

(33/278704)

СЕЋАЊЕ
Прошло је двадесет
година откако није
са нама наш

Навршавају се четири године од смрти
нашег вољеног сина
и брата

(18/278668)

СЕЋАЊЕ

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

Дванаест година је
прошло откад си нас
напустио.
Дани пролазе, а туга
не јењава.
Тамо ниси сам, Игор
је са тобом.
Нека вас анђели чувају.
Супруга НАДА
и син ИСИДОР

МИОДРАГ
ЈЕЛЕСИЈЕВИЋ
С љубављу и поштовањем чуваћемо те
од заборава.
Супруга СТАЈКА
и синови ВИДОМИР
и МИЛОМИР
са породицама
(46/278680)

МИЛОРАДА
НИКИЋА
29. III 1991 – 12. VI 2015.
На гробу тишина, у
нашем дому огромна
празнина, не видимо
ти очи, не чујемо ти
глас, али осећамо да
си увек поред нас.
Породица НИКИЋ

(15/

ЈОВАН
НИКОЛОВСКИ
Прошло је дванаест
година туге и бола за
изгубљеним братом.
Сестра НАДА
с породицом
(12/278624)

Петак, 14. јун 2019.

У петак, 14. јуна, у 11 сати, одржаћемо шестомесечни помен, на Старом православном гробљу, нашем драгом

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
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Мојој јединици

ДАНИЈЕЛИ МИЛИВОЈЕВИЋ
инж. ЂУРИ МАЈСТОРОВИЋУ
1922–2018.

11. III 1975 – 14. VI 2011.

17. јуна 2019. навршава се шест година откако нас је напустила наша драга

Нела моја, животе мој.
Речи је све мање, а бол је све већи.

Има нека моћ у добрим људима, они су јаки и
после смрти.
По својим делима, доброти срца и лепим саветима као да и даље живе.
Много нам недостајеш добри човече.

Твоја мама
(6/278611)

СЕЋАЊЕ
17. јуна 2019. навршава се седамнаест дугих година
откако није са нама

Братаница БОБАНА са породицом
(7/278617)

Трогодишњи помен

АЛЕКСАНДРА ВАРГА
САЊА

ДАНИЈЕЛА
МИЛИВОЈЕВИЋ

ЗОРАН КЛИПА

ПЕТАР КРЧАДИНАЦ

Време пролази, бол
не престаје а туга је
све већа.
Заувек у срцу.
Твоја тетка

Вољени никада не умиру. Почивај у миру и нека те
анђели чувају.
Твоји најмилији: супруга ЉИЉАНА, син МИЛОРАД,
ћерка НАТАША, зет ЖЕЉКО и унуци НЕМАЊА,
ИВОНА, ЛАЗАР и ЈАНА

(23/278678)

Сећање које никад не престаје. Увек си у срцу.
Твоја мама

Постоји љубав коју смрт не прекида и туга која се не лечи.

14. VI 2011 – 14. VI 2019.

1950–2002.

С љубављу чувамо успомену на тебе. Заувек си у нашим срцима.
Твоји најмилији: сестра МАРИЈА, мама
ЉИЉА, баба РАДА и деда БОРКО

(17/278662)

Прошле су тужне године откад су нас напустили

СЕЋАЊЕ

СТОЈАНОВИЋ

(69/278816)

17. јуна 2019, у 11.15, на Новом гробљу у Панчеву
одржаће се парастос поводом годишњице смрти
нашег драгог

(11/278622)

16. јуна 2019, у 11 сати,
на Католичком гробљу,
даваћемо четрдесетодневни помен нашој драгој

Четрдесет дана ниси
са нама

ГОРДАНА
рођ. Јовановић
2014–2019.

СЛАВИЦА
МАГОШ

СЛАВИЦИ
МАГОШ
рођ. Калужа
1954–2019.
У срцима туга, на гробу
тишина, а у нашем дому
велика празнина. Не
видимо ти очи и не чујемо глас, али осећамо да
си ту између нас.
Недостајеш...
Твоји најмилији

Кад се најсјајнија
звезда на небу појави, знам да си то ти,
знам да ме са неба
видиш... зато ноћи
будна проводим чекајући да ми се кроз
звезде осмехнеш...

МАРИЈА
ЖИВАНОВ

ИВИЦА
2000–2019.

Заувек у нашим мислима и срцима.
Породица
МИЛКОВСКИ

Пет година туге и бола за мојом сестром. Увек ће
бити у мом срцу.
ЛОЛА с породицом

Заувек у нашим срцима...

(67/278799)

12. јуна навршава се
четрдесет дана откада није са нама наш
драги отац

Прошло је четрдесет
дана вољена наша

Прошла је година откако те нема

ЋУРЧИЋ

СРБИСЛАВ ШАБИЋ БУЦА
ДУШАН
ХОЛОШЕВИЋ

ЖИВА

БОЈАН

ВЕРА

2018–2019.

Недостајеш нам.
Твоји најмилији

БОБА, ЛАНЕ, МИРЈАНА и ЗОРАН

За тобом тугује твоја сестра ЉИЉА
са породицом

(44/278730)

(47/278352)

(3/278591)

15. јуна 2019. навршавају се две године од смрти наше драге

СЕЋАЊЕ

МИЛКОВСКИ

СЛАВИЦА
МАГОШ

С љубављу и поштовањем чуваће успомену на тебе твоји
најмилији.
Ћерке ДРАГИЦА
и ДУШИЦА
са породицама

И небо понекад заплаче
за онима који су отишли прерано.
Без обзира што нека срца не куцају више, ми
који смо остали вечно
ћемо их волети и чувати као најдражу успомену.
Сестре КАТИЦА
и ОЛГИЦА
с породицама

(20/278673)

(66/278799)

1936–2019.

(53/278757)

Твоја ВЕСНА
с породицом

(65/

ЈОВО
БУБЊЕВИЋ

Твоји: супруга ДУШИЦА, син ДЕЈАН,
снаја МАЈА и унук ТЕО

(62/278790)

(28/278688)

У суботу, 15. јуна, у 11
сати, на Старом православном гробљу, обележавамо годину дана откако нас је напустио
наш вољени

СРБИСЛАВА ШАБИЋА БУЦЕ

1932–2013–2019.

ДАНИЦЕ
РАТКОВИЋ
Велика празнина без тебе. Носимо те у срцу.
Твоји: супруг СРЕЋКО,
син ЖИКО, унук АЦА,
унука МАЈА и снаја АНГИЛА
(16/278651)

ПРЕДРАГ
ПРЕМЧЕВСКИ
ПЕЂА

МИЛИЦА
МИЦКОВСКА

2011–2019.
8 година

Заувек ћеш бити у
нашим срцима.

Време пролази а љубав
и сећање на тебе никада
неће.
Твоји најмилији
(25/275681)

Син БРАНКО
са породицом
(4/278592)

САВКА

ЈОВАН

1933–2004.

1930–2012.

Пуно нам недостајете.
ЈАГОДА и ЉУБАН са породицом
(5/278610)
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ИНФО/ЗАБАВА

7

Полицијска управа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
Полицијска управа – централа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325-100
Ватрогасна служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
Хитна помоћ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194, 345-369
Тачно време . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
Телеграм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1961
Пријава сметњи телефона . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19771
Центар за обавештавање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1985
Информације о телефонским претплатницима . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11811
Општа болница . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-900, 306-400
Очна болница . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316-054, 315-228
Дом здравља . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309-200
Телефонско саветовалиште Центра за превенцију . . . . . . . . . . . . . 313-349
Стоматолошка поликлиника . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 513-338, 312-847
„Хало” за здраву бебу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011/3237-357, 3237-358
СОС телефон за жртве насиља у породици
бесплатни позиви 9–19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-100113
СОС дечја линија „Број за проблем твој”
бесплатни и поверљиви позиви, 0–24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-123456
Патронажна служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331-495
Ветеринарска станица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345-688, 344-821
Служба санитације . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-148
Одржавање станова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304-932
ЈКП „Грејање” (централа и димничарске услуге) . . . . . . . . . . . . . . 315-400
Диспечер „Електровојводине” – кварови . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-220
Диспечер „Електровојводине”– централа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315-020
Водоснабдевање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-161
ЈКП „Водовод и канализација” – кварови . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .377-450
ЈП „Србијагас” (кварови и пријава стања) . . . . . . . . . . .2155-350, 351-208
ЈП „Србијагас” (рекламације) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2155-359, 2155-351
Лифт-сервис . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-013, 348-547
Шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 063/248-104
Паркинг-сервис . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-398
Железничка станица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-111, 345-655
Беовоз – информације . . . . . 011/3370-031, 011/3370-032, 011/3370-048
АТП – информације . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2518-570, 2510-455
Градска управа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-830
Пијаца . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-687
Културни центар . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440-940
Градска библиотека . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314-455
Народни музеј . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342-666
Дом омладине . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311-315
Телевизија Панчево . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-492
Туристичка организација Панчево (ТОП) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-366
АМСС Панчево . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 069/870-18-64
Помоћ на путу и шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 065/987-27-24
ЈКП „Зеленило” – дежурна погребна служба . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-958
Комунална полиција . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013/347-492, 013/308-835
Секретаријат за инспекцијске послове Градске управе . . . . . .013/354-354
Систем 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-948; СМС: 065/866-25-00
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Пише: Талида talida.kv@gmail.com
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ВОДОРАВНО И УСПРАВНО: 1. испреплетена влакна паукових мрежа, 2. поставити питање, 3. женска особа која чита
књиге, 4. собне папуче.

КОКТЕЛ

КВАДРАТ 7 х 7

4

Речи су састављене од следећих слогова: А, А, А, БА, ЗА, ЗИ, ЗИ, ЗИ, ЗИЋ, ЈА, ЈА,
КА, КА, КА, ЛЕ, ЛЕ, ЛИ, НА, НИН, РАК, РИ, ТИ, ЋА, ЧАН.
ВОДОРАВНО И УСПРАВНО: 1. амерички пијаниста и композитор, Берт, 2. рашчлањавање, растављање на саставне делове ради проучавања, 3. црногорски фолк певач, Зоран, 4. стари утврђени град у Француској, у којем је Цезар победоносно завршио Галски рат, 5. опасан, подложан ризику, 6. становници највећег континента, 7.
житељ насеља крај Новог Сада.

5

АНАГРАМ

6

ГЛОБАЛНЕ ПРОМЕНЕ (В = К)

7

СВЕ ВИДНО ПОКВАРИСТЕ

2
3

РОЂЕНА У
ПАНЧЕВУ

Америчка
певачица,
крељица
диска

Ознака за
Никшић

Ознака за
Литванију

Стоти део
хектара

Српски
сликар
(Васа)

Симбол
ајнштајнијума

Коњска
снага (скр.)

Упитна
заменица

Данска
књижевница
(Амалија)

Подобно за
клијање

212”

Морски
главоножац

Прилично
јак

Предње
светло на
аутомобилу

Притока
Дунава у
Аустрији

обрадовати и отвориће вам нове
могућности за пословно напредовање. Ванредни прилив новца
добро ће вам доћи, баш као и непланирани краћи пут. Љубавни
живот је помало упао у рутину.

Бик

Шкорпија

(21. 4 – 20. 5)

(23. 10 – 21. 11)

Потрудите се да се уклопите у
нова догађања на послу. Пред
вама је период великих изазова,
па како будете поставили темеље, тако ће вам се одвијати догађаји у наредном периоду. Помало сте уморни, али не искаљујте
бес на партнеру.

Немају сви вашу снагу и енергију и не раде сви с толико страсти свој посао. Успорите, лепо је
бити на врху, али је досадно ако
сте тамо сами. Новчани проблеми који вас већ дуже време муче, решавају се ове седмице.

Близанци

Стрелац

(21. 5 – 21. 6)

(22. 11 – 21. 12)

Све што сте запоставили и од-

Ово је скоро право време за
промене у вашем животу. Помало сте постали цинични, што прилично оптерећује вашу везу, али
и људе око вас. Не бојте се, промене су почеле и само је потребно да их спремно дочекате.

Рак

Јарац

(22. 6 – 22. 7)

(22. 12 – 20. 1)

Изненадите партнера једним

Понуду од старог пријатеља за

краћим одмором далеко од свих
и потрудите се да око вас не буде гужве. Послови не иду баш
најсјајније, али тренутно ништа
битно не можете променити.
Смирите се и пажљиво испланирајте следећи корак.

партнерски посао никако не одбијајте, јер ће вам то решити готово све финансијске проблеме.
Много контаката, краћих путева,
посета... Љубавни живот долази
до тачке када морате одлучити
шта даље. Срећно.

Лав

Водолија

(23. 7 – 22. 8)

(21. 1 – 18. 2)

Пре него што се упустите у нови

Немате довољно снаге да исте-

пословни подухват или напустите
тренутни посао, добро размислите шта даље. Често сте у праву,
инстинкт вас не вара, али тренутне околности вам баш и не иду
наруку. Партнер вам је велика
подршка.

рате ствари на чистац. Пословна
ситуација је замршена и није
време дирати у осиње гнездо.
Ако гајите осећања према особи
која живи даље од вас, покажите то отворено. Љубав вам куца
на врата. Отворите их.

Девица

Рибе

(23. 8 – 22. 9)

(19. 2 – 20. 3)

Ове седмице сте променљивог
здравственог стања, ништа вас
конкретно не боли, а осећате
стални умор, па приуштите себи
тренутке потпуног мира. Љубавни живот полако улази у фазу када морате одлучити шта даље.

Сигурни сте да сте пронашли
прави начин да решите своје пословно-финансијске проблеме.
Било би добро да се посаветујете
с неким коме верујете и направите радикалне резове на послу.
Није време за одмор, ма колико
вам био потребан.

Aко правилно повежете дате слогове скоковима шаховског
коња, почев од посебно обележеног поља, као решење ћете
добити једну стару латинску сентенцу о поштењу и злоби.

-ЧИ-

Атлетска
дисциплина
Пограничне
области
Амајлија

1000 (рим.)
Црни пси

Ознака за
рендген
Млада
крава

Литар
Немачки
филозоф
(Фридрих)

Покрајина у
Шпанији
ЧЛАНИЦА
„АТЕЉЕА

Позив из иностранства ће вас

КОЊИЋЕВ СКОК
Први
вокал

Марка
хармонике

Предлог уз
локатив

(23. 9 – 22. 10)

лагали, потрудите се да завршите, јер је период пред вама веома повољан, поготово ако су у
питању неке правне ствари, наследство или чак куповина некретнина. Играте на блеф – пазите се.

7

1

Вага

(21. 3 – 20. 4)
те вести о доласку једног пријатеља кога дуго нисте видели, што
ће променити ваше планове. Искористите повољан период да
средите породичне проблеме.
Смеши вам се страсна авантура.
Намигните и ви.

СЛОГОВНИ КВАДРАТ 4 x 4

1

Ован
Средином ове седмице добиће-

4

8

ЕНИГМАТСКИ
2

Хороскоп

СУДОКУ

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ

1
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Хемијски
елемент
Бразда,
јаз (мн.)

-ШТЕ- БРИ-

ТАЈ

ЗЛИХ

ДА

НЕ

-МА

ПО-

-НЕ

-НО

РЕ-

-БА

ЉУ-

-ВИ,

ТРЕ-

-ДИ.

ЖИ-

О

КО

СПУНЕРИЗАМ

ГЛУМИЦА
СА СЛИКЕ

Господин
(грч.)

ЈАНИ РАДИ
Пребаците по једно слово из једне у другу реч, тако да
добијете наслов збирке прича Данила Киша.

Дивљи
першун

Град у
Швајцарској
Симбол јода
Отпадници
од вере

Празник
пред Божић
Трећи
вокал
Ауто-ознака
Аранђеловца

РЕШЕЊА – Квадрат 7 х 7: Бакарак, анализа, Калезић, Алезија, ризичан,
Азијати, Каћанин. Анаграм: Нови светски поредак. Спунеризам: „Рани
јади”. Коњићев скок: Ко поштено живи, тај не треба да брине о речима
злих људи. Скандинавка: далапе, кс, о, троскок, нк, м, л, р, Арагонија, самаријум, Софија Јуричан, Тијана Милошевић, пар, Женева, Оци, ак, јеретици, ар. Судоку: 784612935, 526398741, 931754268, 398567412,
157249386, 462831597, 875963124, 213485679, 649127853. Слоговни
квадрат 4 х 4: паучина, упитати, читатељка, натикаче.

Наша виолинисткиња
Двоје
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НАШИ У БЕЛОМ СВЕТУ: ДАЛИБОР ТАНЕВ У ЛУКСЕМБУРГУ

ИЗ ВОЈВОДИНЕ У ВОЈВОДСТВО
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 Далибор Танев, који
већ извесно време ради у Луксембургу, прича о једној од најбогатијих европских земаља и
једином војводству на свету.
Далибор Танев је рођен 1982.
године и одмалена је окорели
заљубљеник у пецање и све што
има везе с тим. Тако се често
истицао у организовању еколошких акција, пре свега за чишћење Надела. Поред тога, он
се већ дуго бави препарацијом
рибе, што се у свету третира
као нека врста уметности и постаје све атрактивније.
Толико му је добро ишло да
је чак стигао до европског првенства такозваних таксидермиста у Салцбургу и тамо направио леп успех. Међу више
од сто препаратора рибе Танев
сe нашао у групи оних који су
освојили одлично друго место,
са својом креацијом бандара у
подводном амбијенту. Од сто
поена освојио је осамдесет, а
недостајало му је још десет за
прво место.

људи, предвођених војводом,
по чему је Луксембург јединствен на планети.
– Та земља је увек имала потребу за увозом радне снаге.
Данас је највише Португалаца,
али не мањка ни људи са ових
простора, пре свега из Босне, а
има и наших сународника. Њима сам се и ја придружио прошле године, пре око осам месеци, када сам почео да радим
на филетирању рибе у фирми
налик „Метроу”, с традицијом
од преко шездесет година. То
је озбиљна компанија у којој
муштерије могу да наруче шта
год пожеле из целог света у било које доба дана и ноћи. На
почетку сам имао хендикеп јер
не знам француски језик, који
је тамо, поред луксембуршког
и немачког, један од званичних. Са енглеским можеш тамо да се „сликаш”, будући да
га готово нико не говори. Ипак,
када су шефови видели да знам
посао и да сам му посвећен,
одмах су ме прихватили. Иначе, примили су ме управо зато
што су чули да сам био други
таксидермиста у Европи, па
сам власнику, у слободно време, већ направио ајкулу, коју

неко од новајлија исповраћа.
Такви се овде и кратко задржавају – каже Далибор.
Он додаје да се роба из те
фирме дистрибуира малтене
по целом свету, па чак и до
Азербејџана.
– Нема чега нема: туна, ајкула, па чак и јесетре, која је
законом забрањена, али уз папрену цену и њу је могуће добити. Ту су и разне врсте шкољки, јастога, шкампа, па и жабљи батаци. Поред рибе, има
свега другог: од дивљачи до пилетине. Што се плате тиче, сада добијам око 1.800 евра, уз
накнаду за ноћни рад од око
700, као и дечји додатак у износу од 280 евра. За шест месеци имао сам два повећања, а
они који имају мање од 3.000
евра имају права на још неки
бонус. Што се трошкова тиче,
најскупљи је, наравно, стан.
Најпре сам живео у месту Диделанж и месечна рента ми је
износила око 550 евра, а како
се налазим у јужном пограничном крају, сада сам се преселио
преко границе, у Француску, и
апартман од 60 квадрата кошта ме око 750. То је отприлике двадесетак километара од

Далибор са супругом у престоници Великог војводства
било који други документ. Безбедност је на толико високом
нивоу да не смеш да будеш ни
претерано љубазан. Тако је једанпут друг покушао да помогне извесној старијој госпођи

Земља мала, али систем
импозантан
Далибор је у међувремену добио позив старог пријатеља Данијела Митровића, који већ дуже време живи и ради у Луксембургу.
– И док сам био код њега на
одмору, приликом једног изласка у град, Данијелов познаник Асмир Рама, сазнавши да
се бавим препарацијом рибе,
предложио ми је да се запослим у његовој фирми под називом „Провансал”. У међувремену сам добио и бугарско држављанство, па није било препрека да се преселим у једну
од држава с најбољим стандардом у Европи и свету – почиње
причу овај Панчевац.
У питању је релативно мала
земља, која се простире на око
две и по хиљаде километара,
углавном шумовитих предела.
У њој живи око шестсто хиљада срећних и добро ситуираних

носније сачувају приче о историји. У том смислу има и много манифестација које баштине сећање на средњи век. И
сам сам посетио неки вашар у
месту Кишберг, који неодољиво подсећа на „Октоберфест”,
а по сто ји већ неверо ватних
650 година. Када је реч о природи, све је беспрекорно чисто. Има много паркова и није чудо да сретнете срну. Иначе, кад уграбим слободно време, пецам на предивној реци
Мозел, која је у близини мог
апартмана. Заправо, њена лепота била је један од разлога
због чега сам тамо изнајмио
стан. У њој има сомова до 5060 килограма, а ја сам, рецимо, пецао бандаре до килограм-два... И све друго је велико, па чак и црвенперке и
бодорке. Када је реч о криволову, што је код нас рак-рана,
не дај боже да те виде с пушком или мрежом. Одмах воде у лудницу, јер тамо нико
не може да поверује да то неко ради а да је при чистој свести. За то го ди шње пла ћам

дозволу у Луксембургу 15 евра,
док је у Француској 80 евра,
што ми није баш јасно будући
да Велико Војводство има много бољи стандард и просек плате – наводи Далибор.
Када је реч о храни, он каже
да је има из целог света, премда је због великог присуства
Португалаца највише њихових
специјалитета, а приметно је
да „бургер кинг” преовладава
у односу на „мекдоналдс”.
– Има чак и српских радњи,
па можете да набавите и производе „моје кравице”. А што
се тиче односа према нама, нажалост, имамо лошу репутацију, пре свега због свих претходних ратова. Примера ради,
једанпут смо били у неком рок
клубу и када су гости чули да
смо Срби, дословце су сви стали мирно. Занимљиво је и то
што „орлови” играју у истој групи с Луксембургом, а како је
много наших у том региону, а
домаћа репрезентација је све
боља, карте су већ распродате
– напомиње Танев.
Ј. Филиповић

АКЦИЈА „ПАНЧЕВЦА” И УДРУЖЕЊА „ЉУБИМЦИ”

Панорама града Луксембурга
зову рокан, од 80 центиметара. Што се самог посла тиче,
није лако; ради се само ноћу,
али још већи проблем су тешки мириси, па се многи који
дођу овамо слабо адаптирају
на то и није редак случај да се

мог посла, колико је удаљен и
сам град Луксембург, престоница земље, где су станови од
1.300 евра – ис ти че овај
гастарбајтер.
Према његовим речима, то
је изузетно богата земља, чији
је систем видљив на сваком кораку, а на администрацију не
треба трошити речи – нема редова и све се завршава за пет
минута.
– У локалној општини се добија све: пасош, лична карта и

ТА БЛЕ ТЕ ПРО ТИВ
РА ДИ ЈА ЦИ ЈЕ?!

Далибор и колеге – подршка оболелима од рака

Далибор каже да се Луксембург и даље гради и модернизује, уз напомену да
се велики акценат ставља
на чување природе и традиције.
– Једино ми се не свиђа
што имају електране, попут
оне у Чернобиљу. Због тога
сви грађани једном годишње добијају неку таблету
против радијације, у случају да дође до хаварије на
нуклеарки. Ипак, мала је
могућност да се тако нешто
догоди, јер је, као што рекох, безбедност на невероватном нивоу. Много је и
камера, али једино што
примећујем јесте да има
саобраћајки – примећује
Танев.

приликом отварања врата у некој установи и истог момента
су полицајци скочили на нас и
замолили да гледамо своја посла. То значи да тамо не треба
ни у чему претеривати. С друге стране, све је много квалитетније него овде. Рецимо, будући да волим пиво, понекад
попијем домаћи „бофердинг”
или прави „хајнекен”. Приметио сам да, откад сам тамо,
нисам имао никаквих проблема са желуцем, док би ми код
нас, већ после неколико гутљаја, кренула мучнина у стомаку. Очигледно овде има нечега чега тамо нема. Тамо чак и
Кинези нуде неупоредиво бољу робу. Овде сам, примера
ради, купио кашике и одмах
су ми се искривиле, што тамо
ни ка ко ни је слу чај – ка же
Панчевац.

Криволовце воде право
у лудницу!
Он истиче како је Луксембург
препун старих грађевина и тврђава. Нарочито доминира палата Великог Војводства, с препознатљивом свечаном стражом, коју често посећује и наш
принц престолонаследник, као
и много туриста из целог света.
– Луксембуржани су генерално веома културни, нико
не галами, а држе до своје националне припадности. Њихов језик је микс француског
и немачког и кад га знаш, много те више поштују. Свако место има свој грб, а људи који
их воде труде се да што рев-

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

Чупко
Предиван мужјак, стар око четири месеца, појавио се пре више од десетак дана на тамишком
кеју. Изгледа да га је неко баш
ту напустио, јер се буквално није
мрдао с једног места.
Био је јако уплашен, али је почео полако да прилази и да се
игра с другим псима. Пуком срећом избегао је смрт када га
је ударио аутомобил и извукао се без повреда.
Чупко се сада ослободио и све више се дружи с људима, а
неопходан му је топли дом. Све друге информације могу се
добити на телефон 060/65-45-541.

Мице
Бескрајно слатки мачићи хитно
траже дом, јер девојка која их је
збринула и помогла им да се излече не може да их прихвати.
Навикнути су на живот у кући,
па је то услов да буду удомљени.
Почели су да једу, а разиграни су
као и сви други малишани.
Требало би да им заинтересовани посвете довољно времена и
пажње, а све друго могу сазнати на телефон 060/037-69-81.

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

СВАКИ КРАЈ ЈЕ НОВИ ПОЧЕТАК
Окончано првенство
у Српској лиги
Слажу се „коцкице”
за нову трку
НАДМЕТАЊЕ ЖЕНА У ДИЗАЊУ ТЕГОВА

ДИНАМО ДОБАР ОРГАНИЗАТОР
Првенство Србије у олимпијском дизању тегова за сениорке и ветеранке одржано је
у недељу, 9. јуна, у просторијама Кросфит клуба Гвожђар
у нашем граду, у организацији КДТ-а Динамо. Учествовале су 23 такмичарке из десет клубова.
У категорији до 55 кг победила је Миљана Јованчић
из Ниша, а у групи такмичарки до 59 кг тријумфовала је њена суграђанка Сара
Милојковић. У категорији до
64 кг злато је припало Јовани Стајић из клуба Бањица,
а у категорији до 71 кг победу је извојевала такмичарка
Партизана Тамара Живковић. Верица Душанић из Радничког била је најбоља у групи дизачица до 76 кг, а Нишлијка Анђела Поповић тријум фо ва ла је у ка те го ри ји
преко 86 кг. Код ветеранки

је победу однела Јелена Ђекић из Јединства.
– Задовољан сам организацијом, а пријају и позитивни
коментари од техничких делегата, судија, људи из савеза,
такмичарки и публике. Трудићу се да наставим да промовишем овај спорт и да га
константно развијам у нашем
граду. Овом приликом захваљујем савезима Србије и Војводине за дизање тегова, Граду Панчеву и Спортском савезу нашег града, као и многим
пријатељима и спонзорима који су несебично помогли организацију овог шампионата
– рекао је председник КДТ-а
Динамо Филип Влајић.
Клуб из нашег града организоваће и 19. октобра Првенство Србије у олимпијском дизању тегова, али за
јуниорке, млађе сениорке и
студенткиње.

МАЛЕ ОЛИМПИЈСКЕ ИГРЕ

ОМОЉЧАНИ ОДБРАНИЛИ ТРОН

Спуштена је завеса на још једну фудбалску годину. Поклоници најважније споредне ствари на свету у нашем граду и
околини могу, али и не морају
да буду задовољни оним што су
представници Панчева у Српској лиги група „Војводина” учинили током сезоне 2018/2019.
Ни последња рунда шампионата, која је била на програму прошлог викенда, неће баш
остати у лепом сећању љубите љи ма „бу ба ма ре” са ових
простора.
Динамо 1945 гостовао је у
Беочину, где је одмерио снаге
с домаћим Цементом, претпоследњим тимом који је напустио дру штво тре ће ли га ша.
Панчевци нису били резултатски оптерећени, јер су посао
око опстанка завршили много
раније, па је и то можда био
разлог високог пораза: Цемент
– Динамо 1945 5:1 (1:1).
У првом полувремену се водила изједначена борба. Домаћи су повели голом из једанаестерца, а Живков је изједначио у 39. минуту. Нико тада
није могао ни да наслути шта
ће донети друго полувреме.
У наставку меча фудбалери
Цемента су потпуно надиграли „брзи воз”, још четири пута
су погодили циљ, па су на крају славили убедљиву победу,
која их није спасла селидбе у
нижи ранг.

На крају првенства Динамо
1945 заузео је девето место на
табели, са скором од једанаест
победа, девет ремија, дванаест
пораза, гол-разликом 32:35 и
четрдесет два бода.
Пред стручним штабом и
управом клуба је анализа свега урађеног и прављење планова за почетак нове сезоне.
Иако нису успели да тријумфују у последњем колу, фудбалери Железничара су се на
леп начин опростили од својих навијача – ремијем. Данило Ковачевић и његови саиграчи надиграли су Црвену звезду из Новог Сада, имали велики број шанси, али на крају
није било победника – 1:1.

– Јако тешка утакмица. Последња у првенству. Умор је
учинио своје. Било је воље и
хтења код мојих играча, али
нисмо успели да крунишемо
теренску иницијативу. Захвалио бих људима који воде клуб
и својим сарадницима на успешној сезони. Такође, желим да
истакнем да је за висок пласман Железничара заслужан и
тренер Горан Мрђа, који је водио тим у првом делу првенства – истакао је после утакмице Небојша Петровић, први
тренер „дизелке”.
Гол за Железничар постигао
је капитен Данило Ковачевић
после одличне акције Драгана
Ђорђевића.

– Гости су дошли са императивом победе, како би евентуално обезбедили опстанак. Тријумф смо желели и ми, али било
је очигледно да су нам се „испразниле батерије”. На крају можемо да будемо задовољни, јер
се пола лиге борило за опстанак, било је јако тешко, а ми
смо на крају заузели место у врху табеле – рекао је Ковачевић.
Же ле зни чар је пр вен ство
окончао на шестом месту, са
учинком од 13 победа, седам
ремија, 12 пораза, гол-разликом 31:30 и 46 бодова.
Играчи су сада на заслуженом одмору, а управа клуба
увелико ради на планирању тима за наредну сезону.

ПРВЕНСТВО ВОЈВОДИНЕ У АТЛЕТИЦИ

ПАНОНИЈА У УСПОНУ

Крагујевац је 5. маја био домаћин државног школског првенства у малим олимпијским
играма.
Ју жно ба нат ски округ су
представљале две екипе из
Основне школе „Мирослав Антић” и једна из омољичке школе „Доситеј Обрадовић”. Иако је конкуренција била изузетно велика, наши представници су изборили своја места
на победничком постољу.
Ученици другог разреда ОШ
„Мирослав Антић” освојили
су сребрну медаљу, а ђаци
трећег разреда из Омољице
поновили су прошлогодишњи
успех и опет постали прваци
државе, па ће своју земљу
представљати на регионалном надметању у Сплиту, у
оквиру организације „Спортских игара младих”. Најмла-

ђи такмичари, ученици првог
разреда ОШ „Мирослав Антић”, заузели су шесто место,
што се такође може сматрати
запаженим успехом.
Победнички тим из Омољице предводили су учитељица Сања Марковић Савановић и директор ОШ „Доситеј Обрадовић” Владимир
Ристић, а нови-стари шампиони Србије постали су: Немања Микић, Растко и Деспот Јездимировић, Лука Ђукнић, Лука Ђукановић, Марјан Накарада, Алекса Марковић, Филип Николић, Стефан
Брејић, Огњен Игњатовић,
Кристијан Тадић, Вук Аћимовић и Лазар Милићевић.
Браво за ове талентоване
дечаке, али и за целу школу
„До си теј Об ра до вић” из
Омољице.

УСПЕХ АК-а ТАМИШ

СРЕБРО И БРОНЗА
Атлетичарке Тамиша оствариле су сјајне резултате на
Првенству Србије у брзом ходању за такмичаре до шеснаест година.
Иако најмлађа, Сашка Раданов је освојила сребрну медаљу у трци на 1.000 метара,
поставивши нови лични рекорд (4,41 минут).
Јелена Васиљевић је у финишу трке на 1.000 м трећа
стигла на циљ, с резултатом
4,52 минута. Треба напоменути да је Јелена једна од најбољих младих атлетичарки у
спортском ходању које Србија
тренутно има, а досад је укупно

освојила чак четрнаест медаља
на државним првенствима.

Атлетичари Панонијe били су
ве о ма успе шни про шлог
викенда.
На Првенству Војводине за
млађе јуниоре у Новом Саду
Марко Стојиловић је освојио
златну медаљу у бацању копља
од 800 грама, а с даљином од
46,95 м поставио је лични рекорд.
У трци на 100 метара најсјајније одличје заслужио је и
Дамјан Чикић, сјајан спринтер
ко ји под над зо ром тре не ра

Владана Леа ниже успех за
успехом. Нажалост, услед пада на самој циљној линији Дамјан је задобио напрснуће кости на зглобу руке. Трку је ипак
завршио као најбржи, с резултатом од 11,85 секунди.
У недељу, 9. јуна, на Првенству Србије у брзом ходању
Владимир Мирков освојио је
сребрно одличје у трци на 1.000
метара у групи дечака до дванаест година.

ФУДБАЛЕРИ БОРЦА У ВИШЕМ РАНГУ

ШАМПИОНИ ИЗ СТАРЧЕВА
Последње коло Прве јужнобанатске лиге у сезони 2018/2019.
донело је велику радост у Старчево. Али и шампионски пехар. Под вођством тренера Миљана Блазовића, после четири
сезоне Фудбалски клуб Борац
поново је постао члан Војвођанске лиге „Исток”.
Дуел с Вултурулом из Гребенца, који није имао резултатски значај за шампионе из
Старчева, окончан је без победника (2:2), али ће остати
упамћен и по томе што се дугогодишњи играч Борца Ненад Митровић Пеле опростио
од вољеног дреса и окончао
каријеру.
Старчевци су имали и успоне и падове током сезоне, али
су на крају убедљиво тријумфовали. Одиграли су 32 утакмице и остварили скор од 20
победа, четири нерешена резултата и осам пораза. Постигли су чак 71 погодак, а примили само 36 голова и освојили 64 бода. Свака част!
На почетку сезоне из Старчева нису стизале бомбастичне најаве „напада” на прво место. Капитен Ћирковић и његови саиграчи радили су тихо,
у миру, а како је сезона одмицала, тако су све више почели
да скрећу пажњу на себе.

– Свака част момцима. Заслужили су да се радују. Борац
је екипа с најмање примљених
голова у лиги, а на првом смо
месту и по бодовима освојеним на гостовањима – 30. Чак
седамнаест рунди налазили смо
се на водећем месту, а наш нападачки тандем Бајић–Живковић постигао је невероватна 42
го ла. Же ли мо да за др жи мо
играчки кадар на окупу, али
требају нам бар четири појачања, искусни играчи. Имамо
одличне услове за рад, по потреби одржавамо и тренинге
под рефлекторима, а у плану
је изградња хале поред терена.
Наш омладински погон чине
четири селекције, с којима,

поред мене, раде још тројица
тренера: Милан Матић, Бошко
Ђорђевић и Владимир Станисављевић. Упознати смо с квалитетом Војвођанске лиге и не
желимо епизодну улогу у наредном првенству – сумирао је
успешну сезону Миљан Блазовић, први тренер ФК-а Борац.
Велики успех остварила је
следећа екипа: М. Живановић,
И. Лапић, Д. Милићев, Н. Добросављевић, А. Николајев, П.
Вучић, П. Ђурђев, М. Хорнунг,
Н. Јоковић, Н. Минић, И. Арсенијевић, В. Јоковић, С. Јовић, М. Ћирковић, У. Ђукић,
Н. Грбић, М. Божић, В. Станисављевић, И. Бајић, У. Живковић, С. Крсмановић, К. Марин-

ковић, В. Луковић, М. Зарић,
А. Залокар и Н. Митровић.
Све похвале треба упутити и
на адресу управе клуба, коју
предводе председник Игор Матијашевић, спортски директори Иван Николић, Игор Стојчев и Миленко Смиљанић, као
и секретар Петар Орешковић,
а чине је многи старчевачки
заљубљеници у фудбал и бивши играчи. Без компактног тима не би било ни успеха!
Време славља у Старчеву...

Стране припремио

Александар
Живковић
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ТРИАТЛОНЦИ ТАМИША НИЖУ УСПЕХЕ И У ОВОЈ СЕЗОНИ

АТЛЕТСКИ КУП

АЊА И СТЕФАН НАЈБОЉИ НА БАЛКАНУ
Панчевци одлични у
саставу националног
тима
Нова искушења већ
следећег викенда
У сјајном амбијенту парка природе Шумарице у Крагујевцу у
не де љу, 9. ју на, одр жа но је
Првенство Балкана и отворени шампионат наше земље у

крос-триатлону, дисциплини
која се састоји од 500 метара
пливања, дванаест километара вожње бицикла и три километра трчања. Организатори и
домаћини трке били су људи
из Клуба екстремних спортова
Крагујевац, који су се потрудили да профилом стазе задовоље све стандарде такмичења
на овако високом нивоу.
Специфичност ове дисциплине триатлона јесте у томе
што се би ци кли стич ки и

Сениори Атлетског клуба Динама прошлог викенда су се
надметали у другом колу квалификација за Куп Србије, које је одржано у Београду.
Зорана Барјактаровић је трку на 100 метара истрчала за
11,9 секунди и освојила сребрно одличје. Другог дана такмичења убедљиво је тријумфовала на 200 м, с резултатом од
24,4 секунде.
Млађа јуниорка Анастасија
Мркела такмичила се са сениоркама, а трку на 400 м завршила је у времену 61,5 секунди, док је на 200 м поправила лични рекорд, који сада
износи 26,5 секунди. Младен
Митрић се такмичио у спринтерским дисциплинама на 100
и 200 м, али због бола у задњој ложи није могао да да свој
максимум.

УСПЕХ „АЉЕХИНА”

Крајем маја окончан је циклус
школских такмичења у шаху.
По броју учесника и освојених
награда ШК „Аљехин” из Панчева још једном је потврдио да
заузима сам врх кадетског шаха у нашој земљи.
На финалном такмичењу, које је одржано у Пироту, чланови ШК-а „Аљехин” били су веома успешни.
Ученик другог разреда Петар Ћосић поделио је прво место, док је Вук Каначки у конкуренцији дечака из четвртих
разреда остварио сјајан резултат – у седам партија освојио
је седам бодова. Запажени су
били и Милица Амиџић, Ања
Радмановић, Матеја Мијушковић и Алекса Опачић.

Лукић, а бронзане медаље су
освојили Алекса Кежић и Владимир Коканов.
Иако су овог пута остали без
трофеја, запажен наступ су имали и Војин Давидовић, Никола Галовић, Лука Глигорић,
Марко Глигорић и Озрен Перишић.
Нема предаха за наше триатлонце. Сезона се наставља већ
16. јуна, када ће у Бачком Новом Селу бити одржано надметање у оквиру СТУ купа, трка спринт-триатлона која се
састоји од 750 метара пливања, двадесет километара вожње бицикла и пет километара трчања.

ДРЖАВНИ ШАМПИОНАТ У РВАЊУ

СТИГЛИ И ТРОФЕЈИ ЗА
СОЛО НАСТУПЕ

МАЛИ РВАЧИ – ВЕЛИКИ БОРЦИ

ПЕТ ЗЛАТА
Такмичари ЏК-а Јединство из
Качарева учествовали су прошлог викенда на међународном турниру „Куп Сребрног
језера”.

У Сенти је прошлог викенда
одржано Првенство Србије у
рвању у конкуренцији старијих пионира (деца до петнаест
година). РК Динамо се на том
престижном надметању представио са осам бораца, а делегацију клуба чинили су и тренери Алекса Тодоровић, Вујо
Шајић и Миливоје Тодосијевић, као и председник Ива Крстић.
Динамо је и на том такмичењу показао да полако али сигурно израста у озбиљан спортски колектив. С доласком у
клуб тренера Вуја Шајића малишани су видно напредовали, а предани рад на тренин-

зима „претаче” се у трофеје на
највећим такмичењима.
У категорији до 44 кг Огњен
Тодосијевић је постао вицешампион државе, а у финалу
је изгубио од две године старијег ривала из домаћег клуба
и репрезентативца наше земље.
Стефан Тодосијевић се надметао у категорији до 52 кг и окитио се бронзаним одличјем, а
изгубио је само од каснијег победника. Бронза је припала и
Вељку Вујновићу.
Иако овог пута нису освојили одличја, свој квалитет су
потврдили и Михајло Вујновић, Немања Тишма и Лазар
Јерков.

НЕ ШАЛЕ СЕ СУПЕР КЛИНЦИ...

У веома јакој конкуренцији
мали Качаревци су се представили у лепом светлу, па су освојили чак пет златних медаља.
Свако у својој категорији,
најсјајнија одличја су заслужили: Андријана Кртенић, Кристијан Лехни и Илија, Михајло и Растко Анђеловић.
Већ наредног викенда следе
нова искушења. Прво коло овогодишње Евролиге биће одржано у Араду, а потом следе и
надметања у Суботици, Осијеку и Сегедину.

конкуренцији 600 бораца из
девет земаља.
Највредније трофеје зарадили су Урош Ђуришић и Филип
Максимовић. Сребрна одличја
су заслужили Филип
Француз, Лазар Стојановић (две) и Урош
Ђуришић, а бронзама су се окитили Филип Мак си мо вић,
Ђор ђе Ја ки мов ски
(две), Филип Француз и Урош Ћућа.
Мали динамовци
били су одлични и на
турниру у Великом
Градишту.
Златне медаље су
освојили Милица Секуловић, Матеја Зубовић и Алекса Ђуровић. Сребрна одличја
су заслужили: Никола

5:1
1:1

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Омољица: МЛАДОСТ–КОЗАРА

0:1

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Јабука: ЈУГОСЛАВИЈА–СТРЕЛА
Старчево: БОРАЦ–ВУЛТУРУЛ
Б. Н. Село: СЛОГА–ПОЛЕТ

4:3
2:2
3:0

Млади такмичари Карате клуба Динамо нижу успехе на свим
такмичењима. Тако је било и
прошлог викенда у Зрењанину, на традиционалном турниру „Куп Задругара”.
Златне медаље су освојили
Лазар Николић и Лука Доброта, сребром се окитио Вук Воркапић, а бронзе су зарадили:
Огњен Бојовић, Јелена Вучковић, Јована Стоилковски и Теодора Гагић. Мартина Пузић
се пласирала на четврто место.

Слободан Битевић је прошлог викенда учествовао на
тур ни ру Пре ми јер ли ге у
Шангају и већ у првом колу
из губио од иран ског бор ца
Ганзаједа, који је потом тријум фо вао и омо гу ћио Бо би
реперсаж. С минималним резултатом од 1:0 Битевић је у
реперсажу изгубио од такмичара из Холандије.

КУП ЗАДРУГАРА

МЕЂУНАРОДНИ ЏУДО-ТУРНИРИ
Талентовани џудисти Динама
учествовали су прошлог викенда на традиционалном турниру „Свети Вид” у Ријеци, где су
освојили једанаест медаља у

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Беочин: ЦЕМЕНТ – ДИНАМО 1945
Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР – Ц. ЗВЕЗДА

ИСКУШЕЊА
ТЕК ДОЛАЗЕ

ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ У ГИМНАСТИЦИ

изузетно велика, јер су учествовала чак 22 српска клуба.
– Ми смо у нашој секцији
ритмике у Панчеву почели тек
у марту ове године да се бавимо
индивидуалном гимнастиком.
До тада је фокус био на групним кореографијама, у којима
већ годинама постижемо сјајне
резултате. Ипак, неколико девојчица се издвојило радом, трудом, талентом и посвећеношћу,
па сам одлучила да се опробају
и у соло наступима. Иако је то и
за њих и за мене било потпуно
ново искуство, вратили смо се
кућама са освојеним медаљама
– с поносом истиче Јелена Гачић Милић, тренер у ГУ Палилула, секција Панчево.
Андреа Тисевски је заслужила вицешампионску титулу у
вежби без реквизита у конкурен ци ји де вој чи ца ро ђе них
2009. године. Нађа Стојановић
је освојила бронзано одличје у
вежби обручем у групи једанаестогодишњакиња.
Пред овим талентованим девојчицама је летња пауза, а нова искушења им престоје почетком школске године.

Прошлонедељни
резултати
Фудбал

тркачки део изводе, углавном,
по шумовитом, травнатом и
неравном терену. Због тога је
вештина вожње МТБ бицикла
веома битна.
Триатлон клуб Тамиш се на
овом надметању представио с
једанаест својих чланова који
су били део репрезентације Србије, а својим наступом дали
су значајан допринос у освајању великог броја медаља нашег националног тима.
Најуспешнији су били јуниорка Ања Давидовић и млађи
кадет Стефан Бирка, који су
постали шампиони Балкана.
Сребрна одличја су заслужили
Ива Бо жич ко вић и Ду шан

Првенство Србије у ритмичкој
гимнастици – индивидуални Цпрограм – одржано је у недељу,
9. јуна, у Свилајнцу. Конкуренција је и на том надметању била

СПОРТСКИ
ВОДИЧ

На традиционалном турниру
„Куп Задругара”, који је одржан у Зрењанину, каратисти
панчевачке Младости остварили су одличне резултате.
Екипа јуниорки у борбама, у
којој су биле Анђелина Јаредић и Сашка Тесла, освојила је
прво место, а златом се окитио
и тим пионира у борбама, за
који су наступили Милош и

Марко Милутиновић. Највредније трофеје заслужили су и:
Анђелина Јаредић, Уна Терзић,
Филип Вујиновић и Марко Милутиновић. Дуња Јовановић,
Јована Татаров и Лука Костић
зарадиле су сребрна одличја, а
бронзама у појединачном надметању окитили су се: Сашка
Тесла, Ђорђе Шушак, Александар Стојановић и Милош
Милутиновић.

ШАХОВСКИ КУТАК

Niemeijer
8
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Раданов, Јелена Стојановски,
Милош Стојановић, Никола
Мирковић и Милена Секуловић, а бронзана Никола Долинга, Душан Станковић, Филип
Ћирић и Јована Радивојевић.
На над ме та њу у Ве ли ком
Градишту запажени су били и

чланови ЏК-а Панчево. Најсјајнија одличја су зарадили
Филип Паланачки, Нина Албијанић и Анђелија и Вук Рајковић. Сребром се окитио Михајло Вуковић, а бронзе су освојили Мила Калинић, Димитрије Растовић и Вук Бабић.
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: д7)
Избор Р. Радојевић

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

ЕВРОПСКИ TCR ШАМПИОНАТ

БЕЛГИЈА ЗА ЗАБОРАВ
Неспортско понашање возача
Наредно искушење
у Аустрији
Трећи тркачки викенд ове сезоне у
европском TCR шампионату одржан је
у Белгији, на стази „Спа Франкошамп”.
Наш суграђанин Душан Борковић заузео је дванаесто место у петој трци ове
сезоне и освојио нових седам бодова.
Дуца сада у генералном пласману има
64 бода и дели десето место с Французом Пансијатисијем.
Српски ас је у првој трци трећег тркачког викенда TCR шампионата стартовао с десете позиције, али је у првој
кривини претрпео неколико удараца и
оштећења аутомобила, што је резултирало губљењем чак пет позиција... Ипак,
сјајном вожњом Борковић је кроз циљ
прошао као дванаести у првој трци.
Душан је у квалификацијама освојио
пол-позицију за другу трку и фантастично је искористио одличним стартом.
Самоуверено је држао лидерско место и таман када је почео да одмиче
конкурентима, на стазу је због инцидента

Фигуративно

изашло безбедносно возило, које је више од половине времена предвиђеног
за трку било на стази. У првом кругу
након наставка трећепласирани Брише
је на правцу кренуо у претицање другопла си ра ног Кла ре та и на шег аса,
који је био на челу, а онда је Кларет

неспортским потезом отпозади ударио
Борковићев аутомобил, избацио га са
стазе и онемогућио нашег аса да настави трку.
– Јако сам разочаран. Брише је с трећег места прелетео нас двојицу, а Кларет ме је ударио после најдужег правца
и са скоро 250 км на сат избацио са стазе на месту где није имао шансе да ме
обиђе. Да се кажњава таква неспортска
вожња, никоме не би пало на памет да
тако вози. Имао сам срећу што сам избегао тотални удес, да се нисам испревртао и да неко отпозади није налетео
на мене. Овај шампионат дозвољава
оваква неспортска понашања, која су
опасна за све нас. Да сам завршио трку,
узео бих довољно бодова за повратак у
врх шампионата, али после овог инцидента нисам сигуран какве шансе имам
до краја године. Ја ћу, наравно, дати
све од себе у сваком преосталом тркачком викенду, а мој тим и ја озбиљно
размишљамо о наредним корацима и о
томе у ком ћу шампионату убудуће представљати Србију – рекао је Борковић.
Четврти тркачки викенд биће одржан
13. и 14. јула у Аустрији.

ЈЕДНА МАЛА ЛОПТА МОЖЕ ПОКРЕНУТИ ДЕЧЈИ СВЕТ

Када се обећа да ће лити крв, зној и сузе,
не мисли се на бокс-меч, већ на то да ће због
испуњења узвишеног циља неко дати све од себе.
Шах се не игра фигуративно, него помоћу фигура.
Понекад ваља неку од њих жртвовати ради коначне победе.
Не ваља када фигуре узалудно падају јер се на томе инсистира.
Тако се губе партије.
Што уме да усрећи оне друге.

Централно расуло
Изглед баш зна да превари.
На први поглед види се равнотежа између урбаног и природног.
На други – додир зеленила, аутомобила и стамбеног бетона.
Трећи утисак је да нешто, ипак, није у реду.
Травуљина где јој место није.
Аутомобили где им место није.
Очигледни промашаји науштрб грађана.
На крају, јасно је да у центру шире слике влада расуло.

РУКОМЕТ – ИГРА КОЈА ОСВАЈА

Рукометни клуб Динамо од 2017. године, уз подршку Града Панчева, Савеза
за школски спорт Панчево и Рукометног савеза Србије, реализује пројекат
под називом „Једна мала лопта може
покренути дечји свет”.
Прошлог четвртка, 6. јуна, у оквиру
реализације овог пројекта, у Хали спортова на Стрелишту одржано је међушколско такмичење у мини-рукомету.
Надметали су се ученици из шест
основних школа с територије града
Панчева, и то: „Мирослав Мика Антић”, „Стевица Јовановић”, „Доситеј
Об ра до вић”, „Све ти Са ва”, „Ђу ра

Јакшић” и „Бранко Ра ди че вић”. На
турниру је учествовало преко 130 дечака и девојчица, ученика другог и
трећег разреда.
Подршку талентованим клинцезама
и клинцима дали су и играчи сениорске селекције РК-а Динамо, а на крају
турнира признања и пригодне поклоне
учесницима су уручили градоначелник
Панчева Саша Павлов и првотимац Динама Дарко Миленковић.
Следеће окупљање планирано је за
септембар, а такмичење ће се проширити и на ученике четвртог и петог
разреда.

Није оаза
Миран кутак уобличен пејзажном архитектуром заокружен у
целину.
Место на коме човек може да продише!
Да избаци тамне мисли, да разигра машту.
Да изађе из сфере равнодушности и крене у неком смеру.
Да оде у минус, и то је боље од летаргије!
Помери се!
Ка својој природи.
Она може да буде оаза, али није: ради се о основним
емоцијама.
М. Шупица
С. Трајковић

µ

?

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?
Јелена Родић,
средњошколка:

Исидора Илић,
средњошколка:

Филип Милтеновић,
средњошколац:

– Радно, јер морам
доста ствари да
урадим пред крај
школске године.
Наравно, одмараћу се
након свега тога. Ићи
ћемо вероватно у неки
кафић или биоскоп.

– Очекује ме пуно
обавеза око школе –
писање есеја и учење.
Приближава се крај
године, па морамо да
мислимо и на оцене. Ако
буде било времена,
изаћи ћу с пријатељима.

– Полагаћу енглески
језик. Такође, изаћи ћу
с другарима и играћу
фудбал. Наравно,
мораћу још мало
да учим, јер се ближи
крај школске године.
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