Који радници одмах
могу да нађу посао
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Број 4814, година CLI

ВЛАСНИК

ОСНИВАЧ
ЈОВАН ПАВЛОВИЋ

Топлане у Панчеву
осветлале образ

цена 40 динара

У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 17. МАЈА 2019.

ВЕЛИКО ИСТРАЖИВАЊЕ „ПАНЧЕВЦА” УОЧИ СЕЗОНЕ ГОДИШЊИХ ОДМОРА

ЛЕТО ЗА СВАЧИЈИ ЏЕП
У чему је тајна седмодневног
аранжмана за Грчку од 66 €

ПИТАЛИ СМО
УМЕСТО ВАС

КОЛИКО СЕ
ЧЕКА НА
ПАСОШ

Ко из Панчева плаћа 2.400 €
за две недеље у Амазонији
Како да уз ваучере у хотелима
у Србији проведете
пет дана за 5.000 динара
Колико су поуздане
резервације смештаја у
иностранству преко интернета

Градска власт
Шта пише у
завршном рачуну
за 2018.
» страна 4

Бура у чаши воде
Страна 7

Страна 8

Штросмајер
против Црњанског
» страна 3

Ваша права

РАЗГЛЕДНИЦА

Ко плаћа ако вам дрво
падне на аутомобил
» страна 8

Наши суграђани

Панчевачке
учитељице
» страна 9

Записи

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.

РЕПОРТАЖА: РАГБИ У СТАРЧЕВУ

Србија победила Словенију
Већ четрдесет година у панчевачком селу шутирају јајасту лопту.
Ове године, уз френетично навијање публике, старчевачки рагбисти,
убедљиво су поразили репрезентацију Словеније.
страна 13

Славко Станишић
– џудо громада
» страна 11

Спорт
Победе вратиле
осмехе
» страна 26
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Пројекат ће донети
проширење поља
за још двеста панела.
Зденка Јокић,
директорка ЈКП-а „Грејање”

ДРУГА СТРАНА
ГРАЂАНСКА
ПРОМАТРАЧНИЦА

ХЛАДАН МАЈ – ТОПЛА ПРИЧА

Пише: Мирјана Марић

Ода
младости
О, тако бих волела да могу да
цитирам неке реченице Марка
Шелића Марчела из песме „Позериште”. Будући да то не би
било примерено, препричаћу на
свој начин. Хоћемо да се ствари око нас мењају, а не радимо
ништа у том погледу. Бесни смо
на све, на систем, на шефове,
на пријатеље, а не гледамо се у
огледало. Хоћемо посао, а нећемо да радимо. Или, ако радимо, гледамо на отаљавамо посао. Онда кукамо када је плата
мала, а радимо пуно. Или имамо добру плату, али нам је досадно на послу и немамо времена да одемо на одмор.
Немамо новца, а седимо по кафићима и пазаримо одећу и
обућу познатих светских брендова. Не слушамо народњаке и
не волимо кич, али и не посећујемо позориште, концерте,
изложбе... За време одржавања
трију манифестација, које су
бесплатне и отворене за све посетиоце, кажемо да се у граду
ништа не догађа. Медији су нам
необјективни, а не пратимо ни
два локална да бисмо могли
критички да просудимо шта је
истина. Не читамо локалну
штампу јер нас не занима шта
се овде дешава, а онда пукне цев
у некој улици, или треба да се
асфалтира пут, па је моћ медија одједном битна.
Кажемо да млади немају
шансу, а онда је добију, па је не
примете. Чекају да се деси неко
чудо, да нешто дође њима, а не
од њих. Проактивност је постала тако излизана реч, а камоли
да се примењује у пракси. Више нико неће да учи и краде
„занат”, а раније су млади упијали као сунђери од „мајстора”.
Сваки напор се мери материјалном вредношћу и уколико она
изостане, гаси се жеља и воља
за развојем и напредовањем.
Хеј, људи!
Куда ово иде? Ништа није џабе. Учити није џабе! Усавршавати се није џабе! Свака акција
има реакцију. Срећа није трајно стање, као ни успех! Гради
се, корак по корак. И представља низ добрих избора. Успех је
рад, а срећа блесак. Низ блесака који чине живот. А шансе, те
чувене шансе неће се вечито појављивати ако им стално залупљујемо врата испред носа!
Раширите ум! Једном проширен ум никада се неће вратити
на старе хоризонте! Препустите се и постаните боља верзија
себе, не боља, НАЈБОЉА!
„Ја радије бирам покушај...”

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Петак, 17. мај 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

ГРАД ЗАГРЕЈАН ЗА СОЛАРНЕ ПАНЕЛЕ

Меморандум о
разумевању са USAID-ом
за унапређење система

Циљ смањење потрошње
необновљивих извора
енергије
Среда, 15. мај, а у Панчеву девет степени Целзијуса. Тешко да и метеоролози памте када је на половини петог
месеца у години било овако хладно:
није ствар у обилним кишама, тога
смо и раније у овом периоду имали у
изобиљу, али да је неопходно држати
зимску гардеробу на чивилуцима најближим кућним вратима...
Време се, изгледа, мења.
Подимплементатор – E3I
И, баш у ово време, на седници Већа
одржаној 10. маја градски већници су
усвојили закључак који се тиче будућности загревања панчевачких станова. Испред њих је био предлог Меморандума о разумевању између ЈКП-а
„Грејање”, Града Панчева и Америчке агенције за међународни развој
(USAID).
Како је речено на састанку Већа,
сврха меморандума је да се подржи
ЈКП „Грејање” у имплементирању
одабраних мера енергетске ефикасности за унапређење система даљинског грејања и пратеће инфраструктуре, тј. да то јавно предузеће смањи
потрошњу енергената, природног гаса, тако што ће набавити, инсталирати и тестирати опрему пре почетка
сезоне за ову годину (октобар 2019).

Улагање у оно од чега фирма живи увек се исплати
ће подимплементатор пројекта – E3I
– помоћи ЈКП-у „Грејање” да обезбеди средства.
Велике уштеде гаса
Зденка Јокић, директорка ЈКП-а „Грејање”, каже да су документ о сарадњи
потписали Брок Бирман, помоћник

агенција је скенирала све топлане у
Србији, а три наша кандидована пројекта су прошла. Један је за обнављање топловода, јер су неки делови стари и тридесетак година, други за
набавку економајзера, који смањују
потрошњу гаса, а трећи за проширење соларног поља. Панчевачка топла-

РА ДИ ЈА ТО РИ – ДАН, ДВА, ТРИ
У саопштењу за јавност ЈКП-а „Грејање” од 9. маја стајало је
да ће због метеоролошке прогнозе станови поново бити загревани у вечерњим сатима. Предуслов за ово био је да ЈП „Србијагас” омогући техничке услове за повратак на зимски
режим рада, а њихова процедура у вези с тим је, каже Зденка Јокић, компликована. Додаје:
– И топлане које раде искључиво на гас имају посебну процедуру за покретање. Летњи проток гаса од пола бара не може да стартује котлове и угреје радијаторе. Уз то, ми смо већ
кренули у ремонт постројења због хаварија. Кад је захладнело, реаговали смо најбрже што је могуће. Систем не ради на
дугме, огроман је и тром. Градови који су истог дана пустили
грејање имају комбиноване системе, користе и мазут и пелет
– онда је све много брже.
Уз то, чули смо, неопходно је да се
процени утицај новина кроз процес
мониторинга и верификације. У вези
с финансирањем, треба подвући да

директора USAID-а за Европу, и градоначелник Саша Павлов.
– Циљ је смањење потрошње необновљивих извора енергије. Америчка

на има највеће соларно поље у овом
делу Европе – на две хиљаде квадрата постављено је 360 соларних плоча
– које користимо за загревање сани-

тарне воде. Оно доноси велике уштеде гаса и самим тим и новца. Овај
пројекат ће донети проширење поља
за још двеста панела – рекла је Зденка Јокић.
Оче ки ва ни ре зул тат је сма ње ње
потрошње гаса за 50 одсто у летњим
месецима. Активности око реализације пројекта почињу већ у јуну, а
радови морају да буду готови до септембра ове године, како би стигла и
употребна дозвола. Директорка објашњава:
– Нажалост, соларе још увек не можемо да користимо за загревање станова. То је, засад, будућност. „Србијагас” је од децембра повећао цену гаса
за 27 одсто, а ми од 2013. године нисмо подигли цене грејања, па је свако
улагање које води ка уштеди гаса бенефит. USAID ће уложити око
100.000 долара у соларни систем; све
оно што је потребно, нећемо куповати ми, већ они сами. Наше је да из
сопствених средстава реконструишемо кров на топлани Котеж, што ће коштати између шест и седам милиона
динара.
Метеоролози најављују пролепшавање временских прилика од викенда. Јакне у ормаре!
С. Трајковић

МАНИФЕСТАЦИЈЕ ПОВОДОМ 9. МАЈА, ДАНА ПОБЕДЕ

Најважније је неговати истинске вредности
Правилно усмеравање
младих најбоља превенција да се рушилачке идеје
никад више не утемеље

Крштење тројки.
У Успенској цркви у недељу, 12. маја
Снимио: Милан Шупица

Дан победе над фашизмом, 9. мај, у
нашем граду обележен је полагањем
венаца на споменике народним херојима Олги Петров, Стевици Јовановићу и Марку Кулићу у Градском
парку. Том чину су присуствовали
градоначелник Саша Павлов, представници Војске Републике Србије,
борци НОР-а, као и чланови Савеза
антифашиста и Друштва српско-руског пријатељства, те грађани чија
је жеља била да искажу пијетет према жртвама фашизма.
Пред окупљенима су говорили Тодор Стојановић, председник Удружења бораца НОР-а, и представници удружења, чија је заједничка
порука да је битно чувати сећање на
све оне који су дали животе за нашу
слободу у борби против фашизма,
зла с највећом специфичном тежином у новијој историји.
Градоначелник Павлов је рекао:
– На данашњи дан, сећајући се,
одајемо почаст жртвама, људима који су живот дали за слободу свих нас,
и подсећамо и опомињемо да се зло
против човечанства и масовно уништавање живота широм света више
никада не сме поновити. Овај датум
нас обавезује да негујемо праве,
истинске вредности, да учимо нашу
децу и омладину о тешкој историји
и злу с којим се човечанство суоча-

вало и да не дозволимо да жртве тог
зла падну у заборав. А знање о томе
и правилно усмеравање је најбоља
превенција да се рушилачке идеје
никад више не утемеље. Тако можемо да осигурамо мирну и безбедну
будућност за генерације које долазе.
Истог дана у поподневним сатима
стотинак Панчевки и Панчеваца
прошетало је центром града, као део

Роберт Ресановић:
„Фашизам улази на мала
врата у поједине државе,
а ми се надамо да ћемо
успети да не дозволимо
да се прошири”.
поворке „Бесмртни пук”, која се може видети у преко петсто градова у
око сто земаља света. Традиционална деветомајска шетња, којом се негује сећање на победнике Другог
светског рата, започета је у Русији.
Поворка је стала код споменика
нашим погинулим суграђанима током ратова деведесетих, где су градоначелник Павлов, народна посла-

ница Сандра Божић и покрајински
посланик Александар Левнајић положили венац.
– Данашња манифестација је знак
нашег историјског пријатељства с
Русијом, која је имала велике жртве,
као и наша држава, у ратовима ослобођења. Ми се данас не сећамо само
жртава Другог светског рата, већ и
Великог рата, као и свега онога што
се у нашим државама десило деведесетих година. Моја велика почаст
породицама погинулих – казао је
Павлов.
Потом су венце положили и директор панчевачке филијале Националне службе за запошљавање Ђорђе Лукач и координатор „Бесмртног
пука” за Панчево Роберт Ресановић,
који је нагласио да је „Панчево данас корачало кораком предака и кораком победника” и додао да очекује да млади науче да оно што је
некада било, никада више не сме да
се понови, јер „фашизам улази на
мала врата у поједине државе, а ми
се надамо да ћемо успети да не дозволимо да се прошири”.
На Старом континенту 9. маја обележен је и Дан Европе, пошто тај датум симболизује почетак стварања
Европске уније.
С. Т.
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АКТУЕЛНО

Петак, 17. мај 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

ПРОМЕНА НАЗИВА ШТРОСМАЈЕРОВЕ УЛИЦЕ

НОВЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ

БУРА У ЧАШИ ВОДЕ

Завод „Панчевац”
први у свему

југословенске идеје, а други
за великог хрватског националисту. Зато и његову подршку раду Вука Караџића тумаче и као залагање за уједињење Јужних Словена и као
перфидну сплетку срачунату
на слабљење српства.
Што се Црњанског тиче, све
се зна. Можда само треба подсетити да се од његовог родног
места Иланџе до Панчева, ако
се пође ујутру, може стићи до
вечере...

Испоштована процедура

Штросмајерова (још мало) улица

Да ли је Матија Губец
некад видео Тамиш
Колико је Иланџа
далеко од Панчева
Одлука Комисије за именовање улица и тргова у Панчеву
да Штросмајерову улицу преименује у Улицу Милоша Црњанског наишла је на противљење Удруге банатских Хрвата из Зрењанина.
Председник тог удружења
Горан Каурић у писму упућеном градоначелнику Панчева
и Градском већу каже: „На овај
чин Градског вијећа гледамо
као на изузетно неповољан по
хрватску заједницу у Панчеву,
која на територију града према посљедњем проведеном попису становника броји 880 припадника... Сматрамо споменуту одлуку врло штетном и погубном за локалну хрватску заједницу и даље очување углавном добрих међуетничких и

међурелигијских односа у Панчеву. Њој је прошле године
прет хо ди ла из мје на на зи ва
Улице Матије Гупца те стога
сматрамо да је наступио тренд
симболичког брисања знаменитих Хрвата из панчевачке
повијести и колективнога сјећања. И на разини банатске регије присутна је слична срамна пракса, а о томе најбоље говори недавна одлука градских
органа у Зрењанину да тамошња Франкопанова улица добије ново име”. У марту прошле године, наиме, та улица је
постала Метохијска.

Ко је био Штросмајер
Улица Матије Гупца, која се тако звала од 1946. године, на
иницијативу Историјског архива у Панчеву у лето 2017. понела је име Драгутина Илкића
Бирте (1934–1995), књижевника који је читав живот провео у
Панчеву. А Губец тешко да је у
свом тегобном и кратком животу икада чуо за Панчево...

Штросмајерова улица налази се у најужем градском језгру Панчева и води ка Католичкој цркви Св. Карла Боромејског, а тако се звала између
1921. и 1941. и после 1944.
године.
Јо сип Ју рај Штро сма јер
(1815–1905) био је пореклом
Аустријанац, чији су се преци
још у 17. веку доселили у Славонију. После завршених теолошких студија Штросмајер је
постао дворски капелан у Бечу и врло близак цару Фрањи
Јосифу. Када је постао ђаковачки бискуп и добио надлежност над Београдском епархијом, свим силама је настојао да Католичку цркву учврсти и афирмише у Србији. Захва љу ју ћи ње го вом ути ца ју,
1856. године српске власти изградиле су католичку цркву
иако је у Београду живело тек
педесетак католичких верника. Српски историчари нису
јединствени у његовој оцени:
неки га сматрају поборником

Немања Ротар, члан Градског
већа Панчева и председник Комисије за именовање улица,
тргова и споменика, казао је
за „Панчевац”:
– Нема говора ни о каквој
провокацији, или о „поништавању југословенског културног
наслеђа”, како је навела Удруга банатских Хрвата у свом саопштењу. Поготово зато што је
и сам Црњански афирмативно
писао о српско-хрватским односима... Када смо предложили да се Штросмајерова улица
назове по њему – а хтео бих да
нагласим да је то засад само
предлог о којем ће коначну реч
дати одборници Скупштине
града – руководили смо се тиме да је он био наш највећи и
најзначајнији романописац и
да је једно време предавао физичко васпитање у Гимназији
у Панчеву. Опредељење нам је
било да се по њему назове нека улица која се налази близу
Гимназије... До сада су тај предлог прихватили Градско веће
и национални савети који постоје на територији Панчева, а
преостало је да се о томе изјасне Покрајина и градска скупштина.
У Панчеву иначе постоје и
улице Далматинска, Ивана
Гундулића, Руђера Бошковића
и Марина Држића. О њиховом преименовању нико не
размишља.
Р. Т.

Завод за здравствену заштиту радника „Панчевац”, прва и једина установа тог типа у Војводини, константно
ради на проширењу богатог
спектра својих услуга, због
чијег квалитета је већ постао непревазиђен, и то не
само по мишљењу бројних
становника јужног Баната.
Настављајући мисију да
постане прва приватна клиника у Панчеву, Завод шири и свој стручни тим, па су
се сада у њему нашли и неки од најцењенијих стручњака из Клиничког центра
Србије и са Института „Дедиње” у Београду.
Тако сада корисници услуга Завода „Панчевац” имају
прилику да суботом ураде
ултразвучни преглед абдомена и мале карлице, који
обавља радиолог др Љубица Ла зић из Кли нич ког
центра Србије. Довољно је
рећи да др Љубицу Лазић
колеге сматрају једним од
најбољих дијагностичара у
нашој земљи.

уролошки преглед стаје такође 2.000, док обе ове услуге у пакету коштају 3.600
динара.
Сви набројани специјалистички прегледи обављају
се само суботом, а заказују
се радним данима путем теле фо на 013/21-90-900 и
013/21-90-903.
Сваког радног дана у Заводу „Панчевац” могуће је
урадити и колор доплер прегледе врата, руку, ногу или
абдоминалне аорте, као и
ултразвучне прегледе врата
и меких ткива. Ове прегледе искључиво радним данима обавља др Ненад Маргитин, специјалиста радиологије, шеф одсека CT дијагностике и заменик начелника Службе радиолошке
дијагностике у Општој болници Панчево.
Поред свега наведеног, Завод „Панчевац” издваја се и
по томе што у хематолошкобиохемијској лабораторији
те установе пацијенти већину верификованих, контро-

АКЦИЈСКЕ ЦЕНЕ
КОЛОР ДОПЛЕР ВРАТА

Цена: 2.000 дин.
КОЛОР ДОПЛЕР РУКУ

Цена: 2.000 дин.
КОЛОР ДОПЛЕР НОГУ

Цена: 2.000 дин.
КОЛОР ДОПЛЕР
АБДОМИНАЛНЕ АОРТЕ

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

Цена: 2.000 дин.
УЛТРАЗВУК МЕКИХ ТКИВА

Цена: 2.000 дин.
Прегледе обавља

др Ненад Маргитин
(Општа болница Панчево)

ЛЕПЕ ВЕСТИ ИЗ ПАНЧЕВАЧКЕ БОЛНИЦЕ

Заказивање

Завршени радови на Интерном
Радови на реконструкцији Интерног одељења панчевачке Опште болнице успешно су приведени крају, а пресељење пацијената у тај део зграде почело је ове недеље.
Ружне слике старе зграде,
која је више личила на логор
него на здравствену установу,
коначно су отишле у историју,
а Панчево се сада може подичити савременом и модерном
болницом. Реконструисано је
свих шест етажа зграде – од
подрума, преко пријемно-ургентне службе, па све до четвртог спрата, што чини око
8.000 квадратних метара про-

стора. Сређена су два постојећа лифта и постављен је један
нови, а реконструисано је и
Одељење физикалне медицине, где је изграђен нови базен.
– Требало би да до краја недеље сви пацијенти с некадашњег интерног, грудног и неуролошког одељења буду пресељени у нове просторије. Током
претходних осамнаест месеци
изграђена је готово потпуно нова зграда, с новим зидовима,
инсталацијама, струјом, водом,
медицинским гасовима, противпожарним системом, интернетом, електронским и видео
надзором. Урађена је и ком-

ЗАВОД ЗА ТРАНСФУЗИЈУ

КУЛТУРНИ ЦЕНТАР

АКЦИЈА У „НИКОДЕНТ МЕДИКУ”

Несташица
А и 0 крвне групе

Концерт
„Абрашевића”

За холивудски осмех

Тренутно влада несташица крвних група А и 0, па Завод за
трансфузију крви Војводине
апелује на наше
суграђане да се
одазову акцијама добровољног давања крви средом у Црве ном кр сту, у
Улици Жарка Зрењанина 15.
Крв можете дати ако сте здрави и имате између 18 и 65 година. Поред редовне градске
акције, која ће бити спроведена у среду, 22. маја, од 9 до 12
сати, за 24. мај, од 8.30 до 11.30,
планирана је и ванредна акција у „Петрохемији”.
Д. К.

Културно-уметничко друштво „Абрашевић” обележиће и ове године Светски дан
по ро ди це це ло ве чер њим
концертом у петак, 17. маја, од 19 сати, у Културном
центру.
„Абрашевић” ће поводом
овог важног датума приредити и читав низ других активности, дечјих радионица
и приредби, у периоду од 12.
маја, када Друштво обележава своју славу, Светог Василија Острошког, па до 17.
маја, када ће причу заокружити концертом, на коме ће
носиоци програма бити дечји ансамбли.
Д. К.

плетна столарија, чиме је термоенергетска ефикасност простора подигнута на највиши ниво. Имамо и централну климу,
централно грејање, топлотне
пумпе и расвету која се пали на
покрет – рекао је др Слободан
Овука, директор болнице.
Он је напоменуо и да је у плану отварање јединице за акутни
мождани удар, која до сада у
Панчеву није постојала. Реконструкцију вредну преко 500 милиона динара финансирала је
Управа за капитална улагања
АП Војводине, а радове је изводило предузеће „Модулор” из
Београда.
Д. К.

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

и прегледи радним данима 7–14

Телефон: 013/21-90-900

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

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

Ја не знам да ли се ми родимо да будемо честити, морални, поштени, или је то утицај породице. Мислим да
сваки човек мора да научи да буде честит, поштен, пристојан, љубазан, да пропусти другог возача у саобраћају,
да му помогне кад се испаркирава, да не преписује на
часу, да помаже другим људима. Ако се тако понашамо,
мислим да ће ово друштво да буде боље.
(Академик Душан Теодоровић, „Нова економија”,
13. мај)
***
Ако на чело поворке поставите човека који је с више
страна оптужен да је учествовао у стварима које се нису
смеле догодити, онда целој паради дајете такво обележје. То није било обележавање победе над фашизмом, већ
нешто друго. Томас Ман, када су га оптужили да је издајник, напустио је Немачку 1933. године, рекавши да
„постоји тренутак у историји када је морално и етички
бити издајник”.
(Писац Филип Давид, „Фонет”, 12. мај)
***
Инсистирање на постављању квалитетног система треба
да буде перманентно, дуготрајно, беспрекидно. Ми смо
тек на почетку процеса демократизације, треба имати у
виду да парламентарне демократије трају у развијеним
земљама више стотина година и још увијек су далеко од
идеалних. Мирнодопска смјењивост власти је први циљ
демократије. Национална опијеност, баш као и свако
пијанство, претворило се у тешки мамурлук и главобољу. Лекција, нажалост, није научена, примјећујем да
многи покушавају тај мамурлук да излијече још једном
туром тог варљивог божанског пића, несвјесни да су старе идеје амортизоване у међувремену. Вјерујем да ће се
на светској сцени ускоро појавити политичка снага која
ће окупити разумне људе са свих меридијана и да ће бити довољно одлучни да спроведу једну темељну реформу у људској цивилизацији. Овај разлог је јачи од бомби. Јер на крају – Земља ће преживјети, преживјела је и
много горе ствари него што је људска цивилизација.
(Музичар Рамбо Амадеус, „Ал Џазира”, 12. мај)
***

***
Док је Делегација ЕУ у Дому синдиката организовала
пријем поводом Дана победе, с платоа испред Скупштине града је одјекивала – „Каљинка”. Да ли је то још један
од начина да Русији изразимо захвалност због Косова,
што ми је најближе на памети, или је искрена идеолошка оријентација – не знам. Оно у што сам сигуран, јесте да је то губитак нечег нашег аутентичног... Србија
има свако право да сама слави Дан победе, а не да се
придружује руској прослави.
(Спољнополитички коментатор Бошко Јакшић, БиБи-Си, 10. мај)
***
Ако би Јелена Анасоновић мене питала, ја бих се вратио
на оно што су организатори протеста обећавали претходних месец дана. Они су тада најавили неке видове
грађанске непослушности, који су изостали. Потребно је
утврдити које су то животне теме и где власт лоше ради,
а онда анимирати људе да на то одговоре. То је оно што
фали. Као што знамо, организатори су обећали да ће се
из фазе шетњи, па политичких захтева, ићи према грађанској непослушности широм Србије, а од тога ништа
није било. Зато је дошло до пада енергије оних који су
шетали претходних пет месеци.
(Политиколог Цвијетин Миливојевић, „Данас”, 13.
мај)
***
Ситуација на подручју бивше Југославије ми се чини
безнадежном, са евентуалним изузетком Словеније и
Македоније. Група злих и за позитивно деловање неспособних људи на водећим местима повампирила је авети
деведесетих и помоћу њих људе широм бивше Југославије држи као таоце својих погубних политика. Такође,
имам утисак да константно инсистирање на статусу жртве, што је део континуиране ратнохушкачке пропаганда, чини да се људи тако осећају у свим областима живота. И то ствара утисак да већина људи код нас стално
кука како им је неко други крив за све што им у животу
не иде како би желели. Судови морају да инвестирају
огромне ресурсе у борбу за исправно разумевање тога
што раде. Није, нажалост, више довољно водити фер суђења. Мора се непрестано објашњавати процес, указивати на утврђене чињенице и стално се тим чињеницама
супротстављати ревизионистима. Схватила сам да „правда” заправо не може да се оствари без примене и других
механизама транзиционе правде.
(Олга Кавран, правна експерткиња, професорка међународног права, „Данас” 11. мај)

Петак, 17. мај 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

НА СЕДНИЦИ ГРАДСКОГ ВЕЋА

ТОКОМ КАРНЕВАЛА КАФИЋИ РАДЕ ДО ТРИ
Прошле године
остварени приходи
буџета у износу од
скоро шест
милијарди динара
Подизање нових
ветрозаштитних
појасева
О „округло” 13 тачака дневног
реда расправљали су градски
већници на седници одржаној
15. маја. Теме су биле разнородне, а закључци истоветни –
једногласно „за”.
Највећу специфичну тежину имало је усвајање завршног
рачуна буџета Града за 2018,
мада је извештавање о томе било пуно флоскула и тешко разумљивих одредница.

Разлика од 900 милиона
Документ који описује завршни рачун има 370 страна и
састоји се из пет делова. У општем делу садржани су планирани и остварени приходи, као
и издаци, с процентом извршења у односу на план.
Како је представница Секретаријата за финансије Градске
управе рекла, прошле године
остварени су приходи буџета у
износу од 5.939.235.317 динара, што је скоро стопроцентно
од планираног. Било је текућих прихода, оних од продаје
нефинансијске имовине и „примања од задуживања”, којима
је додат салдо неутрошених
средстава из 2017. Порез на зараде учествовао је у приходима с 35, порез на имовину с 13
одсто...
Извршени издаци и расходи
за 2018. го ди ну из но се
5.046.521.500 динара, што је
85 одсто у односу на план. Разлика између прихода и расхода је 892.713.817 динара, а то
је распоређено буџетом за 2019.
Током 2018. године финансирани су послови из надлежности Скупштине града, градоначелника, Градског већа,
Градске управе, Градског правобранилаштва и Заштитника
грађана. Новац је ишао и ка
средњем и основном образовању, култури, примарној здравственој заштити, социјалној заштити... Издатака је било и у
вези са ИПА пројектима. Јавним комуналним предузећима
је за њихове потребе пребачено 114.872.000 динара. Редовно су плаћане све доспеле камате по свим кредитима у износу од 17.559.000 динара, као
и пратећи трошкови задуживања. Вршена је редовна отплата доспелих рата кредита

Чланови градске владе усвојили тринаест закључака
„тешка” 257.794.000 динара.
Из текуће буџетске резерве потрошен је 76.895.401 динар.
Извештај о екстерној буџетској ревизији биће познат у
јуну.

Измене у сеоским касама
Потом је било говора о финансијским плановима месних
заједница. У Јабуци је буџет
за 2019. годину 5,7 милиона.
Месна заједница „Мита Вукосављев” у Долову имала је
на располагању 6,2 милиона
динара, што је сада незнатно
измењено. Првом изменом финансијског плана МЗ Иваново
планирани су укупни буџетски

ходних година – у питању је донација НИС-а за реконструкцију терена на СРЦ „Стрелиште”.
Сврха програма заштите земљишта од утицаја еолске ерозије подизањем пољозаштитних појасева на територији града је да се, уз сагласност ресорног министарства, изведе
пројекат подизања ветрозаштитних појасева: за то је опредељено 11,5 милиона динара, а
послове ће, као и досад, реализовати ЈКП „Зеленило”. Град
ће учествовати на конкурсу за
доделу средстава Зеленог фонда Републике Србије за пошумљавање у 2019. Панчеву то
иде у прилог јер већ постоји

ДО ЛО ВАЧ КЕ „ЖУР КИ ЦЕ”
Дом културе „25. мај” из Долова је током 2018. године реализовао стотинак активности у, како смо на седници Већа
чули, чак седамнаест области. Организоване су „дружионице”; у недостатку вртића ради се на програмима за децу до
шест година. Ту су и радионице за школску децу, али и оне
чија је циљна група студентарија. Новина је да су на тргу у
центру села реализоване „журкице” – уз пригодну дечју музику уживале су читаве породице.
Електронска музика је пуштана у вечерњим сатима, а настављена је традиција хуманитарних журки. Промовисани
су локални млади таленти, сарађује се с пензионерима, одржавају се пробе фолклора и књижевне вечери, организују
разнородни фестивали, а Доловци су активни и у вези с
филмском продукцијом...
приходи у износу од 9.228.584
динара, али постоје промене
на неколико позиција. Качаревци ће у 2019. баратати са
скоро седам милиона динара.
Једина градска месна заједница о којој је било речи јесте
МЗ Стрелиште. Каса садржи 6,3
милиона динара, а новац је,
углавном, „претекао” из прет-

пројектно-техничка документација и заокружена прича у
локалу с јавним предузећима,
па ће се аплицирати за додатних пет милиона динара.
Локална самоуправа ће се
појавити и на конкурсу за доделу средстава за одржавање
традиционалних манифестација на територији АП Војводи-

не, с предлогом пројекта „Панчевачки новогодишњи базар
2019”. Највероватније ће бити
„надграђена” већ планирана
свота новца за одржавање базара: ако Покрајина издвоји
736.910 динара, за колико се
конкурише, биће купљена опрема која се користи за већину
градских манифестација.

Новац за пољочуваре
Већници су аминовали предлог закључка за давање сагласности за покретање поступка
јавне набавке велике вредности у 2019. години за услугу
ангажовања пољочуварске службе на дванаест месеци, почев
од 13. октобра. Планирано је
да се за то утроши 5,6 милиона динара, а укупна вредност
је око 25 милиона динара, укључујући и 2020.
„Интернационални карневал
Панчево 2019”, у организацији удружења „Пријатељи Панчева”, проглашен је за градску
манифестацију. Пошто је овим,
као и сваке године, карневал
постао догађај од јавног интереса за град, 21. и 22. јуна ће
јавна предузећа и службе бити
на услузи организаторима, гостима и грађанима. Журке ће
се дешавати на истим локацијама као и досад.
Оно што може да радује ноћобдије јесте да ће се посебним закључком обнародовати
да ће сви угоститељски објекти те две вечери моћи да точе
пиће до три сата ујутро.
На крају, повучен је закључак да је „Еко-регата” градска
манифестација због нових прописа у вези с величином пловила која могу да „путују” реком Тамиш.

ПРЕДСТАВЉЕН САЈТ „ВУГЛ.РС”

Политичка писменост и критичко мишљење
Постављати питања,
критиковати,
сазнавати нове
ствари
Медијски портал намењен пре
свега људима рођеним у
последњој деценији 20. века –
www.vugl.rs – промовисан је, у
организацији колега с панчевачког сајта „Панчево Си Ти”,
9. маја, у клубу „Купе”. На овом
догађају, под називом „Вугл.рс
– По литич ка писменост и
критичко мишљење”, говорили
су новинарке и новинар овог
медија Јована Глигоријевић,
Емина Игњатовић, Мара Недељков и Лука Божовић.
Подвлачећи суштину онога
чиме се портал бави, они су
рекли да је „Вугл” за људе који
желе да мисле, постављају питања, критикују и сазнају нове
ствари, те имају идеале и прин-

Централна тема била је у
фокусу Луке Божовића. Он је
рекао да са два пријатеља, с
којима често има сукобљена
мишљења, ради на подкасту
„Два и по аналитичара”.
– Треба представити млађим
генерацијама њиховим језиком
и на њима близак начин политич ке теме и друштвене
феномене. Истовремено, морамо их и информисати, објаснити им процедуре. То је
оно што се назива политичком
пи сме ношћу – објаснио је
Божовић.
Нажалост, занимљивој вечери није присуствовало много
публике.
ципе. Могло се чути да „Вугл”
не нуди готове одговоре, него
покушава да разуме где, како и
за шта живимо, односно да ће
медији живети докле год има
новинара који ће рећи: морам
ово да кажем или ћу да цркнем.

Према речима говорника,
објашњавање и распетљавање
ствари, јер постоји загушеност
туђим ставовима, као и коришћење једноставног речника током тог процеса – одлике су
представљеног сајта.

Страну припремио

Синиша
Трајковић
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ДЕФИЦИТАРНА И СУФИЦИТАРНА ЗАНИМАЊА У ПАНЧЕВУ

ДА ЛИ ЈЕ БОЉЕ БИТИ ПЕКАР ИЛИ АПОТЕКАР
Брже ћете се
запослити
с трогодишњом него
са четворогодишњом
школом
Ако вам титула садржи
реч „техничар”,
немате среће
Крај школске године за мале
и велике матуранте је пред
вратима и ово је управо време
када се и ђаци и њихови родитељи презнојавају над доношењем одлуке о томе којим
путем кренути даље. Које занимање одабрати, које су школе и факултети најбољи, који
је посао најисплативији, шта
никако не уписивати, да ли
слушати срце или следити разум... Одлучили смо да у панчевачкој филијали Националне слу жбе за за по шља ва ње

Приликом одабира пет пута мерите, једном сеците
обзир и потребе тржишта рада. Он је тада напоменуо да
НСЗ сарађује и са средњим
школама и да се заједнички
ради на томе да се не форси-

Тренутно су
у Панчеву веома
тражени бравари
и машинбравари,
возачи и радници из
угоститељске бранше.
(НСЗ) потражимо одговоре из
прве руке.
Добар шлагворт за ову тему
добили смо 8. маја, када је у
нашем граду одржан Сајам запошљавања. Том приликом се
Ђорђе Лукач, директор панчевачке филијале НСЗ-а, у изјави за „Панчевац” осврнуо управо на то колико је важно да
млади приликом избора средње школе и факултета узму у

рају суфицитарна занимања,
већ да се у први план истакну
она за којима реално има потребе.

Шта се (не) тражи
– Тренутно су у Панчеву најтраженији радници у производњи, помоћни радници и помоћни грађевински радници,
и то захваљујући инвестицијама у нашем граду које су везане

за немачку фирму „ZF Serbia”,
која производи делове за аутоиндустрију, те за кинеску компанију која гради топлану у јужној зони. Веома су тражени и
бравари и машинбравари, возачи и радници из угоститељске бранше. Реч је о занимањима која су врло популарна,
али и боље плаћена у европским земљама, па наши људи
одлазе на рад у иностранство
и стога их код нас има недовољно – каже Ивана Мучибабић, менаџер за односе с јавношћу у овдашњој филијали
НСЗ-а.
Према њеним речима, недостају и професори природних
предмета, информатичари, лекари специјалисти, дипломирани фармацеути и дипломирани ветеринари.
– Када говоримо о суфицитарним занимањима, најдуже
посао траже неквалификовани радници, пољопривредни,
хемијски и економски техничари. Ипак, добро је то што је
тренутно тренд такав да је све
ма ње ли ца на еви ден ци ји

наше службе, као и да се смањује број дугорочно незапослених, односно оних који на
запослење чекају дуже од годину дана. Има и случајева да
људи теже долазе до посла не
зато што генерално нема потребе за њиховим занимањима, већ због тога што конкретно у Панчеву нема послодаваца који би их запослили.
Такви су, рецимо, техничари
заштите животне средине, техничари за индустријско-фармацеутску технологију или пољо при вред ни тех ни ча ри. С
друге стране, занимљиво је да
је ауто-електричар, на пример, занимање које постоји и
тражено је, али се тај кадар
не шко лу је у пан че вач ким
школама – истакла је Ивана
Мучибабић.

Занат се исплати
У НСЗ-у је запослен и саветник за планирање каријере, чији је посао да информише ученике завршних разреда основне и средње школе о стању на
тржишту рада, образовним про-

фи ли ма ко је шко ле ну де и
слично.
– Оно на шта сада ученицима скрећемо пажњу, јесте то
да поједини занати односно
образовни профили у средњим
стручним школама у трогодишњем трајању могу, након завршетка школовања, донети брже запослење од многих занимања за која школовање траје
дуже. Такав је случај с браварима, заваривачима, куварима,

На посао
најдуже чекају
неквалификовани
радници, пољопривредни, хемијски и
економски техничари.
месарима, пекарима… Ипак,
родитељи и матуранти веома
тешко прихватају ове чињени-

це, те при избору инсистирају
на било којој четворогодишњој
школи – истакла је наша саговорница.
С напретком технологије и
науке мењају се и потребе послодаваца, па зато међу дугорочно незапосленима има старијих људи чија је занимања
прегазило време. Но постоји
решење и за то.
– Наша служба има програме и за особе чија су знања застарела или неупотребљива. То
је, пре свега, програм стицања
практичних знања, намењен
укључењу лица која су више од
осамнаест месеци на евиденцији, или су дошла на евиденцију као технолошки вишак,
или су неквалификована, одно сно има ју са мо за вр ше ну
основну школу. Осим тога, имамо и програм обуке на захтев
послодавца, који је користан
онда када постоји потреба за
занимањима којих нема на евиденцији службе. Спроводимо и
обуке за тржиште рада, где се
незапослени преквалификују
или доквалификују за занимања за којима постоји тражња.
Тако смо прошле године реализовали обуке за кројаче, шиваче, геронтодомаћице и књиговође, административно-техничког секретара и основну инфор ма тич ку обу ку ECDL, а
укупно су их прошла 33 лица.
Нови циклус се очекује и ове
године – објаснила је Ивана
Мучибабић.
Тренутно у Панчеву има око
8.200, а у јужном Банату око
15.400 незапослених, а овај број
се, кажу у НСЗ-у, из године у
годину смањује. Ипак, да не
бисте једног дана били део ове
негативне статистике, при избору будућег занимања мерите бар пет пута пре него што
пресечете. Срећно!
Д. Кожан

УСПЕШНО ЗАВРШЕН РЕМОНТ

НИС НА НОВОСАДСКОМ САЈМУ ПОЉОПРИВРЕДЕ

Поново ради „Петрохемија”

Велика погодност за земљораднике

Највећа инвестиција
у последњих
тридесет година
Могуће привремено
повећање буке и
већи пламен на
бакљи
Након завршених инвестиционих радова и ремонта „ХИП–
Петрохемија” Панчево ушла је
у процес покретања производње. Енергетика је већ у погону,
а од 13. маја сукцесивно стар-

тују производни процеси у осталим фабрикама: Етилену, Поли е ти ле ну ви со ке гу сти не
(ПЕВГ) и Полиетилену ниске
густине (ПЕНГ).
– Укупна вредност инвестиционих и ремонтних радова износи 18,3 милиона евра и то је

највећа инвестирана сума из
средстава компаније у последњих тридесет година. Најзначајније инвестиције су реинструментација и аутоматизација управљања радом компресора у фабрици Етилен, уградња
нове линије за паковање нових
производа и замена активатора
катализатора у фабрици ПЕВГ,
као и ревитализација хиперкомпресора и уградња нове машине за паковање у ПЕНГ-у –
изјавио је Миша Булајић, извршни директор производње и техничке подршке у „ХИП–Петрохемији”, напомињући да је сле-

дећа велика инвестиција у овој
години повећање обима производње у фабрици ПЕВГ, која ће
бити реализована у току лета.
Током планираног застоја
ре мон то ва на је и про це сна
опрема, како би био обезбеђен несметани рад петрохе-

мијских постројења у наредном периоду.
У светлу обима и кратких рокова реализације ових послова,
захваљујући доброј организацији и великом ангажовању свих
запослених и извођача радова,
све активности у „Петрохемији” успешно су обављене. Такође, покретање производње реализује се уз поштовање прописаних мера безбедности и важећих процедура компаније,
како би радна и животна средина биле потпуно заштићене.
Из „Петрохемије” стиже и
на по ме на да се при ли ком

покретања производње могу
очекивати појава повећане буке и појачан пламен на бакљи, што је основни систем
безбедности фабрике приликом старта, као и током самог
процеса рада – каже се у саопштењу те компаније.

У Новом Саду се од 11. до 17.
маја одржава 86. међународни
пољопривредни сајам, на коме
своје производе и услуге представља 1.518 фирми, институција и организација из земље
и иностранства. Ове године Сајам пољопривреде први пут има
земљу партнера – Италију, као
и земљу пријатеља – Тунис. Такође, на овогодишњем Новосадском сајму први пут наступа Удружење произвођача и дилера пољопривредних машина
из Русије. Посетиоци сајма имају прилику да се упознају с бројним новитетима, нарочито из
области тзв. прецизне и дигиталне пољопривредне производње.
Свој штанд на сајму пољопри вре де има и ком па ни ја
НИС, а на њему су представљене предности коришћења
НИС Агро картице. Руско-српски нафтни гигант омогућава
пољопривредним газдинстви-

ма да користе многобројне погодности, као и да остваре значајне уштеде приликом куповине нафтних деривата на бензин ским ста ни ца ма НИС-а.
По ред то га, за ин те ре со ва ни
пољопривредници имају прилику и да се упознају са широком палетом висококвалитетних производа „нисотек”
уља и мазива, чијом се употребом обезбеђују уштеда горива и боља заштита мотора
од корозије и продужава радни век мотора.
НИС, као водећа нафтна компанија на домаћем тржишту,
континуирано подстиче развој
аграрног сектора и већ шесту
годину заредом обезбеђује многобројне погодности за пољопривреднике. Реч је о попустима који су доступни уз НИС
Агро картицу за сваки купљени литар евродизела, односно
гасног уља, а они могу да се искористе у оквиру највеће ма-

лопродајне мреже нафтних деривата у Србији, на готово 320
„НИС–Петрол” и „Гаспром” малопродајних објеката широм
земље, распоређених на свим
важним путним правцима, у
градовима и селима. Поред
стандардних погодности, НИС
је омогућио и додатне попусте
уз НИС Агро картицу, у зависности од количине купљеног
гасног уља односно евродизела. Поред нижих цена деривата, нафтни лидер обезбеђује и
попуст од 15 одсто на асортиман „нисотек” уља и мазива,
као и попуст од 10 динара по
килограму приликом куповине гасних боца.
Корисник НИС Агро картице може да буде физичко лице, предузетник или правно лице које има активни статус регистрованог пољопривредног
домаћинства или газдинства,
као и власник регистроване пољопривредне машине.
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ЗДРАВЉЕ
Х РАНА З А Д У Ш У

Грешка
зано. Утисак да нисмо довољно добри је камен темељац за тешко разрушиви зид
изграђен од грешака, кривице и кајања. Овакве препреке почињемо да правимо још
као сасвим мали, јер смо још
тада покушавали да избегнемо казне које су најчешће
следиле ако погрешимо. Тако се окружујемо дебелим
слојем страха који прожима
сваку нашу одлуку донету с
циљем да будемо добри и
прихваћени.
Пише: Марија Достић,
Све што нам се догађа жипсихолог
вотима, добро је или лоше исДраги моји, током одраста- кључиво у мери у којој то сања (на)учени смо да не пра- ми проценимо. Проглашававимо грешке и да се клони- мо грешком нешто непознамо ризичних и опасних си- то, неистражено и другачије
туација. А где смо сада? У од свега што су нас научили
којој мери смо задовољни, да је исправно. Да бисмо се
види се по томе чиме смо извукли из добро смишљене
испунили свој живот избега- клопке једноличних дана, живајући грешке. Замислите се- вот (Бог, судбина, универзум...) шаље
бе као веома
кризне ситуаста ру осо бу.
ције и могућШта би та
ност прављеостарела верња гре ша ка.
зија вас пору- Грешка је дозволити
Када се осечила овој саћамо најслада шњој? Да будућем старцу
бије, суочавали би из вас у нама да се каје
мо се с велитада говорила због свега што
чи ном соп мудрост или
ствене снаге.
н е з а д о в о љ - током живота
Из нај ве ћег
ство и да ли није урадио или
очаја и повребисте, кад из пробао.
ђе но сти от те перспектикривамо моћ
ве погледате
свој живот, видели испуње- праштања и љубави. И увек је
ност или једноличну празни- тако. Без осећаја да можемо
нешто или некога изгубити,
ну „безгрешних” дана?
Сада смо баш где треба да не можемо освестити значај
будемо захваљујући живот- који тај неко има за нас.
Једина неопростива грешка
ним тешкоћама с којима смо
се суочавали. Јачина сјаја у коју можемо да направимо,
сваком оку зависи искључи- јесте одлагање да некоме ково од количине наученог из га заиста волимо, то и каженајтежих лекција. У личном мо. Загрљај је делотворнији
универзуму грешке су искљу- од критике, а захвалност и
чиво огледало наших очеки- љубав руше све зидове. Гревања: од нас и наших увере- шка је дозволити будућем
ња зависи да ли ћемо нешто старцу у нама да се каје због
прогласити грешком. Осећај свега што током живота није
да грешимо јавља се из соп- урадио или пробао.
Грешити или живети – одствене несигурности у речено, учињено, дато или пока- лука је, као и увек, на вама.

КОЗМЕТИЧАРСКО ЋОШЕ

Које матурске
фризуре су у тренду

Пише: Бојана Ћорлука,
козметичар
Ближе се матурске вечери, а
с њима и вечно питање шта
обући и коју фризуру изабрати. Да би изгледала гламурозно, ваша фризура треба да
одговара вашем облику лица,
одећи коју сте обукли, али и
карактеру.
Жена с добром фризуром
осећа се тако моћно да може
освојити свет. Фризуре су сваке године пратиле нове трендове, али оне које су увек актуелне јесу пунђа, локне и
стилизовани реп.

Страну
припремила
Драгана

Кожан

Од шездесетих година, када су биле на врхунцу популарности, па све до данас,
пунђе никако не излазе из моде. Фино заглађене и уредне
пунђе и даље су синоним за
елеганцију. И разбарушена
пунђа с равно фенираним шишкама и покојом плетеницом
може бити прави избор за матурско вече.
Варијације локни крећу се
од раскошних, богатих увојака до изломљених таласа. Локне се обликују виклерима, четком, пресом или фигаром. Романтичну фризуру можете напра ви ти та ко што ће те на
крупније коврџе додати елегантну укосницу као украс.
Без обзира на то да ли коњски реп носите високо или
ниско, с локнама или равном косом, он увек изгледа
одлично. Реп можете обмотати праменом косе како се
не би видела гумица, или натапирати косу на темену. Може изгледати гламурозно ако
се на пра ви са ши ро ким
увојцима, али и ексцентрично ако му се додају ситне
плетенице. Фризуру ће додатно истаћи пар елегантних минђуша.
Савет плус: најбоље је да
код куће оперете косу дан пре
одласка код фризера, јер се
коса која је „преспавала” лакше укроти и обликује.

Петак, 17. мај 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

ШТА СТОЈИ НА ПУТУ ДО ХАРМОНИЧНИХ ОДНОСА?

ПОРОДИЦА – ИГРИЦА С МНОГО
КОМПЛИКОВАНИХ НИВОА
Где све можете
доживети бродолом
током пловидбе од
венчања, преко
одгајања деце, до
одласка у пензију
С напретком технологије и друштва у целости промениле су
се многе ствари, па чак и оне
за које се некада давно могла
ставити рука у ватру да ће одолети сваком изазову. Такав је
свакако случај са институцијом породице, чија се структура, наочиглед свих нас, током
по след њих де це ни ја знат но
трансформисала.
Упркос томе Уједињене нације још увек виде породицу
као основну јединицу друштва,
а од 1994. године обележавају
и њен међународни дан – 15.
мај. Циљ овогодишње кампање која се тим поводом реализује јесте управо да се подигне
свест људи о различитим друштвеним, економским и демографским процесима који утичу на породицу.
Сиромаштво, различити облици насиља и изостанак адекватног васпитања деце већ дуго су свуда у свету, па и код
нас, кључни разлози за урушавање и распад породичних заједница. Ипак, постоје и далеко суптилнији изазови који прате сваки од животних циклуса
породице – од заснивања брака, преко одгајања и школовања деце, све до пензионерских
дана и старости. У свакој од
тих фаза могу настати пукотине, које се, ако се не реагује
адекватно и благовремено, с
временом могу продубити и
претворити у непремостиви јаз.
Управо о тим изазовима и начинима њиховог превазилажења разговарали смо с Јадранком Грујичић Ђурић, психологом и породичним психотерапеутом из панчевачког удружења „Психогенеза”.

Једна ствар, много облика
– Од тренутка кад се родимо,
породица постаје и остаје најзначајнији и најутицајнији фактор наших живота. Уколико је
стабилна, она је први, основни
и незаменљиви ресурс љубави
и међусобне бриге и подршке.
У породици, такође, учимо о
правилима, нормама, традицији, обичајима, вредностима, о
прихватљивом и неприхватљивом понашању у заједници. Но
породица је жив систем који
током времена пролази кроз
различите фазе мењајући донекле свој облик, форму и динамику – истакла је Јадранка
Грујичић Ђурић.
Заснивањем брака партнери
постављају темеље свог будућег међусобног односа. Прилагођавају се и навикавају једно на друго, (ре)дефинишу и
расподељују улоге, обавезе и
дужности у систему. Ако се овде створи стабилна основа, може се лако градити даље.

Кад је најтеже
– Од трудноће па негде до дететове пете године траје вероватно најизазовнија и најзахтевнија фаза за породицу. Стрес
који носе нове улоге, обавезе и
одговорности веома је велики,
па се то може негативно рефлектовати на партнерске релације. Стога не чуди то што у
овој фази долази до највећег
броја развода. Ипак, уколико
новопечени родитељи успешно
изађу на крај са изазовима, родитељство ће им пружити прилику да комплетирају и унапреде и свој лични, као и партнерски идентитет – истакла је
наша саговорница.

Добар темељ се гради од љубави и међусобне подршке
Она је додала и то да се у
време када је дете предшколац, партнери учвршћују и постају све сигурнији у својој
улози родитеља. Они тада све
више постају модели с којима
се дете поистовећује. Следећа
ва жна пре крет ни ца у по ро -

превазиђу, неретко се развод
наметне као једини излаз – каже
психолог.
Када деца одрасту, њихов одлазак из породичног гнезда требало би да буде сасвим нормалан и очекиван процес. Јадранка Грујичић Ђурић каже да има

БЕСПЛАТНО САВЕТОВАЛИШТЕ ЗА ТРУДНИЦЕ
Ове недеље почело је да ради бесплатно психолошко саветовалиште намењено трудницама и њиховим партнерима.
Реч је о пројекту удружења „Психогенеза”, који је подржало Министарство здравља. Саветовалиште ће радити једном
недељно током наредна четири месеца и обухватиће радионичарски рад и индивидуалну психолошку подршку.
Прва радионица одржана је 16. маја, а наредна, на којој
ће се говорити о дојењу, планирана је за 23. мај, од 16 сати. Седам дана касније, 30. маја, заинтересоване труднице
имаће прилику да науче све о нези новорођенчета у кућним
условима. Број телефона за пријаве и додатне информације је 061/64-72-290.
дич ној сва ко дне ви ци је сте
полазак у школу, када се и родитељи и деца прилагођавају
новим обавезама и правилима понашања.
– Најчешћи изазови карактеристични за овај период су
потешкоће у адаптацији детета на школске услове и проблеми у његовом понашању.
Чињеница је да неретко иза
тога стоји нерешен родитељски или брачни конфликт, којим партнери морају благовремено да се позабаве, како се с
вре ме ном си ту а ци ја не би
додатно компликовала – нагласила је Јадранка Грујичић
Ђурић.

Пази, развод на видику
Њен савет свакако би ваљало
озбиљно схватити, тим пре што
у следећој фази породицу очекује врло буран и интензиван
период дететовог уласка у пубертет, када се штошта мења у
породичном функционисању.
– Адолесцент све више доводи у питање родитељски ауторитет и тежи самосталности.
Наглашено је бунтован и својим понашањем пркоси постављеним границама и породичним правилима. Ипак, родитељи морају бити свесни тога
да је ова „побуна” у ствари начин на који адолесцент развија и креира свој лични идентитет. Често у овом периоду и
родитељи пролазе кроз кризу
средњег доба, па су могући расколи и редефинисање односа
и у партнерским релацијама.
Уколико се овакве кризе не

родитеља који се тешко носе с
таквом ситуацијом, али већина њих то лако прихвата. Они
користе ово време да се поново посвете себи, својим хобијима и другим активностима
за ко је то ком прет ход них

година нису имали времена.
Ту их негде затиче и одлазак у
пензију, а ова промена изнова
мења животну сценографију.
– Пензионерске дане често
карактеришу смањени економски приходи, а због старости,
понекад и болести, опадају и
функ ци о нал не спо соб но сти.
Квалитет односа зависи од тога колико успешно је породица прошла кроз претходне фазе, па стога или долази до тешкоћа и конфликата, или се
пак развијају блиски односи с
децом и унуцима и влада хармонија – објаснила је Јадранка Грујичић Ђурић.
Очигледно је да живот много пута на разне начине тестира снагу породице, јер свака
промена носи са собом и потенцијалну кризу. Но наша саговорница наглашава да нам
управо сазнање о постојању животних циклуса, те о задацима
и изазовима сваког од њих омогућава да читав тај процес схватимо као нормалну развојну
путању која је неопходна за
очување породице и да самим
тим лакше пређемо све нивое
ове својеврсне игрице.

ЗЕЛЕНА АПОТЕКА

Препарат за
снижавање притиска
Уколико имате проблема с
повишеним крвним притиском, као додатну терапију
можете користити овај препарат. Лако се прави, а
има благотворно дејство на
читав организам, будући
да је снажан пречистач крви и зидова крвних судова.
Састојци: 30 чешњева
белог лука, три лимуна и литар воде.
Очистите 30 чешњева белог лука (или три веће главице) и ситно
их исецкајте. Три цела зрела лимуна с кором (обавезно) добро оперите млаком водом, обришите кухињском крпом, исецкајте на ситне
комаде и помешајте с белим луком.
Све ставите у мањи лонац и прелијте једним литром претходно
прокуване и охлађене воде. Садржај загревајте до 70-80 степени,
односно док вода не почне да струји. Важно је да вода не прокључа,
иначе ће бити изгубљен садржај активних супстанци.
Лонац склоните са шпорета, поклопите и оставите да одстоји дванаест сати. Садржај затим процедите и сипајте у стаклену флашу, па
га чувајте у фрижидеру.
Начин примене: Најмање четрдесет дана узимајте по један децилитар ове течности сваког јутра, на празан желудац. За пуно дејство
потребно је четири пута справљати овај медикамент, с обзиром на
то да ће једна флаша трајати десет дана.
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ШТА НУДЕ ПАНЧЕВАЧКЕ АГЕНЦИЈЕ ПРЕД НАСТУПАЈУЋУ ЛЕТЊУ СЕЗОНУ

У ПАРАЛИЈУ МОЖЕ И, МАЛТЕНЕ, БЕЗ ПАРА
Грчка најјефтинија
и најпопуларнија
Парајлије путују на
Миконос, али и у
Иран, на Занзибар
и у Амазонију
Средина маја још увек је право време за планирање годишњег одмора, јер се у туристичким агенцијама и даље могу добити повољни попусти.
Али за неке то је време кад
одмор већ почиње. Они у кофере пакују купаће гаће, мајице и другу лаку гардеробу и
полазе на пут – најчешће у
братску нам и сунцем окупану Грчку. И то углавном на
егејску обалу, где се у предсезони може провести десет лепих дана и за невероватних
шездесетак евра!
Под условом да, као прошле
године у мају, небо погледа прве туристе.

Тајна аранжмана од 60 евра
Да је егејска обала најпопуларније одредиште Панчеваца, потврђују у овдашњим туристичким агенцијама. Љиљана Јордановић, власница „Фидиаса”,
каже да половина продатих
аранжмана отпада управо на
оне најјефтиније.

увећава свест о томе да су одмор и промене средине неопходни човеку. Уз то, повећава
се и број бољестојећих туриста, који су постали захтевнији, па се више не задовољавају само креветом и морем, већ
их занимају и садржаји који
се мо гу ви де ти у ме сту и
околини.
– У последње време интересантна је јонска обала – пре
свега Парга, Сивота, Брахос –
која, поред плажа и таверни,
нуди и обилазак Јањине, Метеора и разних других знаменитости. Због знатне разлике
у цени наши клијенти за пут
до тамо најчешће бирају аутобус, јер кошта око 70 евра, а
авион је троструко скупљи. И
Крит је веома занимљив, јер је
препун историје, па би било
крајње некултурно отићи у Херсонисос а не посетити Кносос,
Ласити, Фестос... Цене су уједначене, па породични аранжман који укључује смештај,
храну и авионски превоз стаје
око 1.500 евра. Што се оних с
нешто дубљим џепом тиче, добро иду и Родос, Скијатос или
за наше прилике новооткривени Карпатос, који може да
се нађе и за 400 до 1.100 евра
по особи. А најскупљи у Грчкој су Санторини и Миконос,
где десетодневно летовање за
двоје кошта 3.700 евра. И то

живописну Амазонију, кошта
2.400 евра. Имамо и туру по
Америци за око 1.000 евра за
седам ноћења у Њујорку и другим градовима – истиче ова
туристичка радница.
Можда и због екстремно јефтине грчке предсезоне, интересовање у туристичким агенцијама за наше бање није велико.

У ризичне земље на
сопствену одговорност
С тим у вези, Александра Мокран из агенције „Војаџер” с тим
у вези наводи да су неким нашим суграђанима ипак занимљиви Врдник, Сокобања и Врњачка бања, где се ноћење с доручком може наћи и за 2.000
динара.

секу. Када је, рецимо, у питању веома атрактивни Скијатос,
још увек 70 одсто туриста бира сувоземни пут. Тамо смештај у предсезони може да се
нађе за 150 евра, плус трајект
45 и аутобус око 80. У сезони
је 200 евра скупље. Од пре
две-три године популарни су
и Родос и Крит, на које се иде
од средине јуна, када је цена
320 евра за десет ноћења, а у
јулу је око 100 евра више. Према нашим проценама, око 60
одсто Панчеваца ипак се опредељује за континентални део
Грчке – каже запослена у агенцији „Војаџер”.
Она истиче да се траже и
градови као што су Беч, Милано, Праг, а да су наши сугра-

РЕ ЗЕР ВА ЦИ ЈЕ ПРЕ КО ИН ТЕР НЕ ТА
Многи људи се одлучују да своје летовање организују самостално, али уз помоћ сервиса за букирање који већ годинама успешно послују. Најпознатији су booking.com и
airbnb.com, који својим корисницима пружају велики број
смештајних јединица широм света. Уз помоћ ових сајтова
можете резервисати собу, хостел, апартман, стан или кућу.
Корисници могу да погледају фотографије, оцене и коментаре ранијих гостију, као и колика је удаљеност од центра
града или већих места ако ипак желе да одседну негде где
је мирније. Предност оваквог начина резервације је у томе
што корисници нису везани за датуме које нуде туристичке
агенције, већ сами бирају када ће одседати и какав смештај
тачно желе, али сами обезбеђују и превоз.

МО ЖЕ И УЗ ВА У ЧЕР

– Ево, баш 22. маја имамо
полазак за Олимпик Бич, по
цени од 60 евра за аутобуски
превоз и десет ноћења. Многи
се питају како је могуће да то
буде тако јефтино, а моја сазнања кажу да туристе у тим
првим сменама сачекају неспремни апартмани, које они
сами морају да очисте. Добију
једино чисту постељину! Грчки власници просто не желе
да плате спремачицу у предсезони, која би их коштала минимум 700-800 евра. Наравно
да наше агенције, које организују пут, такве ствари не говоре клијентима, па чак ни нама као субагентима. Ми то касније сазнамо од оних који
нам поново дођу, када нам стидљиво признају да су „нешто
мало, тек неколико сати, дотеривали” – наводи власница
агенције.
Љиљана Јордановић истиче
да је све више путника, јер се

крајем јуна! – напомиње Јордановићева.
Према њеним речима, Турска је јефтинија од Грчке у просеку за више од 20 процената,
али је, рецимо, Бодрум доста
скупљи од Кушадасија или Анталије.
– У последње време занимљива је Малта, која није прескупа, а задовољава путнике
који желе разнолик садржај.
За две особе авио-карте коштају око 500 евра, а соба у бољем
хотелу око 1.000... Наши суграђани се интересују и за егзотична путовања, па је један
пар из Панчева тражио да им
ор га ни зу је мо по се ту Ира ну.
Обилазак Техерана и других
знаменитих градова, у трајању
од дванаест дана, коштаће њих
двоје око 2.700 евра. За исте
паре може се остати два дана
дуже у Скандинавији, док путешествије од 24 дана по Јужној Америци, рачунајући и

ЗА ДЛА КУ ИЗ БЕ ГЛА ШРИ ЛАН КУ
Према речима Љиљане Јордановић, клијенти се највише
интересују за безбедносну ситуацију у арапским земљама,
као што су Тунис и Египат, али одговор је идентичан: свако
путује на сопствену одговорност.
– Распитивали су се и какво је стање након покушаја државног удара у Турској, што смо проверавали са организаторима и преносили заинтересованима. С друге стране,
једна клијенткиња је сасвим случајно избегла трагедију након терористичког напада у Шри Ланки. Претходно смо јој
нашли и смештај и карту, која је већ након неколико сати
поскупела за две трећине, па је она одустала. Срећом. Јер,
задесила би се баш на месту на којем се догодила катастрофа – наводи власница агенције „Фидиас”.

Када је реч о најјефтинијем одмору, то се пре свега односи
на онај уз ваучере којима држава субвенционише летовање
пензионерима, незапосленима и лицима с примањима испод 60.000 динара.
Ту погодност обилато користи и удружење жена из Долова, чија председница Драгана Марић каже да на тај начин
већ неколико година она и друге чланице обилазе интересантна места по земљи.

Сокобања
– Овог пута направиле смо споразум с хотелом „Равни гај”
у Книћу покрај Крагујевца, па ће нас педесет провести пет
ноћења за 5.000, што држава финансира путем ваучера. Ту
погодност могуће је искористити углавном до маја или јуна,
а потребно је приложити у Пошти последњи чек од пензије,
или потврду с бироа да је лице незапослено или из фирме о
висини плате. У последње три године тако смо обишле многа места, попут Голупца или Рудника – наводи Марићева.
– Највише иде Паралија, за
коју аранжман у овом периоду
кошта око 70 евра по особи, у
јуну је око 150, а у јулу 215, да
би потом цена опадала. Популарна су и грчка острва, пре
свега Тасос. Цене зависе од
многих фактора: на пример,
ако се иде аутобусом, у „шпицу” се може наћи десет ноћења за 250-300 евра, док авион
подиже цену за 150 евра у про-

ђани, када је реч о егзотици,
прилично реални и понашају
се у складу с примањима, па
нема фантазирања о Гренланду, Антарктику, Мелмаку...
– Екс клу зи ву не ра ди мо
групно, већ појединачно. Најтраженији је, можда, био Занзибар, где за две особе седмодневни аранжман кошта до
2.000 евра. Било је и одлазака
у Дубаи. Када је реч о безбед-

Ипак, уколико изаберете booking.com, морате знати следеће: уколико нисте сасвим сигурни да ли ћете отпутовати,
савет је да изаберете смештај са опцијом бесплатног отказивања, које можете извршити и до неколико дана пред
одабрани датум путовања. У том случају нећете имати обавезу да било шта платите. Али ако резервишете смештај без
ове могућности, без обзира на то шта је разлог отказивања,
мораћете да платите пун износ. Такође, обратите пажњу на
то да ли заказујете смештај за који је неопходна кредитна
картица. Некада је довољно да се само убаце подаци с кредитне картице као потврда да је поседујете. Савет је да ипак
користите интернет картице на које додајете новац само када треба да извршите одређену уплату. Када је користите за
сврхе потврде, на њој не мора бити новца. Велики број власника смештаја сада тражи да се, ипак, неколико дана пред
пут уплати новац, али и даље има оних који прихватају уплате на лицу места.
На сајту airbnb.com пун износ се уплаћује одмах, али он
остаје код те компаније. Уколико немате никакве замерке
након првог дана боравка, новац се уплаћује на рачун власника објекта. У случају отказивања део новца (service fee)
остаје компанији, а колико ће узети власник, зависи од
околности и разликује се од смештаја до смештаја.
М. М.
ности појединих дестинација,
док не добијемо званичан допис од амбасаде неке државе
да се тамо не иде, немамо обавезу да клијентима било шта
говоримо. Изузев ако нас они
не замоле. Примера ради, пре

неку годину агенција „Аргус”,
с којом сарађујемо, тражила
је од свих који путују у Египат
да потпишу како иду на своју
од го вор ност – за кљу чу је
Александра.
Ј. Филиповић
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ГРАДСКА
МИ ПИ Т АМО З А ВАС

Колико се чека за пасош?
Редакцији „Панчевца” ових дана се
обратио наш суграђанин Драган Поповић кога је занимало колико ће морати да чека да би добио пасош и може ли та процедура да се убрза. Одговор на то питање потражили смо у
Полицијској управи у Панчеву.
Тамо нам је речено да велики број
наших суграђана жели да продужи
пасоше због тога што ових дана многима истиче десетогодишњи рок њиховог важења с обзиром на
то да су почели да се издају
2009. године, као и зато што
се ближи туристичка сезона.
Због тога су се запослени у
Полицијској управи организовали тако да грађанима што
брже изађу у сусрет и да им
помогну да у најкраћем могућем року заврше неопходну процедуру.
– Код нас се и даље заказује дан за дан, а радимо и суботом. Има гужви,
али није алармантно, јер
радимо у две смене, током целог дана. Они који
имају компјутер могу да
закажу термин за разговор и преко интернета, путем портала „еУправа”.

Све што треба да ураде, јесте да у рубрику „претрага” упишу „заказивање
термина за пасош” – речено нам је у
Полицијској управи Панчево.
Иначе, на сајту МУП-а се може
прочитати да пасош мора да се изда
за највише месец дана, али да постоји могућност да се путна исправа у
одређеним случајевима добије хитно, после највише 48 сати чекања од тренутка када
је службеницима предат захтев за пасош.
Важно је напоменути да то важи за оне
који морају да путују
на лечење у иностранство, или на неодложан по слов ни пут.
Ово се односи и на
оне којима је из иностран ства сти гло
обавештење о смрти или бо ле сти
блиског члана породице.
Битно је и то да важећи Закон о путним исправама не предвиђа могућност уписивања деце у пасоше родитеља, већ она морају да добију засебне путне исправе.

У О ЧИ Т Е ПРО БЛ Е М

Када ће добити асфалт?
На територији Месне заједнице Горњи град, а нарочито у делу Панчева
познатом као Маргита, још увек има
улица које нису асфалтиране и у којима, као у 19. веку, постоји турска
калдрма. Једна од таквих је Улица
патријарха Арсенија Чарнојевића. После сваке, па и најмање кише на средини те улице настају баре, а када је
суво време, довољно је да прође један
аутомобил па да се после тога створе
облаци прашине.
Станари те улице су нам рекли да
им највише смета то што је она мала,
па зато не разумеју како је могуће да
још увек није дошла на ред за реконструкцију. У градском Секретаријату
за инвестиције незванично смо сазнали да Улица патријарха Арсенија
Чарнојевића неће бити реконструисана ни ове године. У тој служби нам
је речено и да је предвиђено да током
2019. године буду завршене неке друге

комуналне инвестиције, а о којима је
реч, сваки становник Панчева може
видети у Одлуци о буџету Града Панчева, која је јавна и објављена је на
интернету.
За ову годину је у плану да се уреде
Трг неолита у Старчеву, као и Улица
маршала Тита у Банатском Новом Селу. Предвиђено је и уређење пијаца у
Јабуци и Глогоњу, као и изградња капеле на гробљу у Банатском Новом
Селу.
На територији Панчева биће обављене реконструкције Улице кнеза Михаила Обреновића и спортског терена
у Основној школи „Ђура Јакшић”. Такође, биће постављена заштитна ограда на разделном острву у Првомајској
улици. Предвиђена је и израда техничких документација за реконструкције дворишта поред америчких зграда, централног градског језгра и комплекса „Хиподром”.

Петак, 17. мај 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

ПИТАЊЕ НА КОЈЕ МНОГИ НЕ ЗНАЈУ ОДГОВОР

КО ТРЕБА ДА ВАМ ПЛАТИ ОДШТЕТУ
Ако вам дрво падне на
ауто, можда имате право
на надокнаду, а можда
и не. Све зависи чије је.
Коме се жалити уколико, на пример,
дрво падне на ваш аутомобил и оштети га, или вам вода из канализационе мреже због јаке кише поплави кућу? Шта ради ти ако се
то ком зи ме
оклизнете на
лед, паднете
и сло ми те
ногу или руку? Или вам
се то деси зато што сте се
саплели о неуређени
шахт? Ко је
надлежан за
уједе паса луталица? Одговори на ова
и слична питања о правним процедурама у случају ванредних
догађаја најчешће су непознати грађанима иако
сва ком од
нас може да се деси да претрпи штету од нечег што није очекивао.
Крајем децембра прошле године у
нашем граду је пало много снега, под
чијим теретом је напукло доста дрвећа. Гране су пале на аутомобиле бројних наших суграђана и оштетиле их,
а поводом тога је реаговало ЈКП „Зеленило”. Екипе тог комуналног предузећа су за само неколико дана на територији града имале више од четрдесет интервенција.
Директор „Зеленила” Данило Бјелица тада је апеловао преко локалних медија на све наше суграђане
којима се тако нешто десило да то
пријаве том јавном комуналном предузећу и сачекају да дежурна екипа
„Зе ле ни ла” иза ђе на те рен и то
фотографише.

Тако треба поступити и ових дана
уколико сте претрпели штету од поломљеног дрвета, рецимо...
У случају да се у граду деси неки
сличан ванредни догађај, многи наши суграђани одмах о томе обавештавају Комуналну полицију. Међутим, начелник те градске службе Богдан Савић изјавио је за „Панчевац”
да бројни Панчевци не знају шта је

Ако вам грана коју је олуја
одломила оштети кров
зграде или аутомобил,
пријавите то јавном
комуналном предузећу
и сачекајте да дежурна
екипа „Зеленила” изађе на
терен и то фотографише.
тачно њена надлежност, па је зато често зову онда када за то нема никаквог основа.

– Ми штитимо градску имовину и
зато реагујемо само када се деси нешто на јавним, градским површинама, које су у власништву нашег града.
На пример, наш посао је да сигнализирамо надлежном јавном комуналном предузећу уколико се деси да на
нечији аутомобил који је био на паркингу, падне сломљена грана са дрвета. У том случају треба да установимо да ли
се оно налази на градској по вр ши ни или
не. Ако јесте, онда ми
то мо ра мо
да констатује мо, јер
смо само у
том случају
од го вор ни
за на не ту
штету – обја снио је
Б о г д а н
Савић.
У прав ној тер ми нологији се
јасно наводи да штета коју претр пи јед на
Моћ природе осо ба због
не ког нео чекиваног догађаја може да буде материјална или нематеријална. Право
на новчану накнаду остварује се тужбом код надлежног суда, а последице материјалне штете могу да буду оштећење покретне или непокретне имовине, физичке повреде, лечење због њих, превоз до места лечења, умањење или потпуни губитак
радне способности, изгубљена зарада итд.
Последице нематеријалне штете
могу да буду страх, као и претрпљени фи зич ки и ду шев ни бо ло ви.
Важно је знати да при одређивању
висине накнада које се исплаћују
оштећенима судије немају обавезу
да се придржавају табела за накнаду ко је приме њу ју оси гу ра ва ју ће
куће.

НАША АНКЕТА
КАКО САЧУВАТИ ПОРОДИЦУ?

Љубав важна, али није пресудна

Ј. КОСТЕВСКИ

Улица патријарха Чарнојевића ових дана

П ЛА Н И РАНИ РАД О ВИ И И СКЉУЧЕЊ А

Само две улице без струје
Због планираних радова на електричној мрежи за 16. мај су планирана
искључења струје у улицама Браће
Јовановић од броја 96 до броја 106 и
Стевана Шупљикца од броја 93 до
броја 99. У њима неће бити струје од
8.30 до 10.30.
На списку искључења за 16. мај налазе се и улице Ослобођења од броја
29 до броја 39 и Стевана Шупљикца
од броја 89 до броја 91. У њима неће
бити струје од 11 до 13 сати.
Сутрадан, 17. маја, без електричне
енергије биће и неке улице у Качареву. То су ЈНА (од Босанске до Проле-

Страну припремио

Михајло
Глигорић

терске), Пролетерска (од ЈНА до
Првомајске), Косовска (од ЈНА до Првомајске) и Босанска (од ЈНА до
Првомајске)
Искључења су предвиђена и идућег
понедељка, 20. маја. Од 9 до 13.30 неће бити струје у Шарпланинској, с
просецима, а од 9 до 10 сати електрична енергија ће бити искључена у
улицама Милована Глишића и Стевана Сремца (од броја 42 до броја 52).
Од 10 до 10.30 струје неће бити у
улицама Стевана Сремца (од броја 54
па до краја улице) и Милована Глишића и Стевана Сремца (од броја 42
до броја 52).
Истог дана (20. маја) биће искључена струја и у Улици братства–јединства, на потезу од Улице 7. јула па до
Јанка Чмелика. Рестрикција тамо почиње у 11 сати, а завршава се у 12.30.

В. ЊАГУЛ

Генерална скупштина Уједињених
нација прогласила је 15. мај Светским даном породице, а он је први
пут обележен 1994. године, под слоганом „Да породични дан не чине
ствари, него срдачни односи родитеља и деце”.
Светски дан породице установљен
је с циљем да се нагласи важност породице као основног елемента сваког друштва, да се подстакне деловање друштва у корист породице, доношење одлука које ће осигурати бољи
стандард и квалитет живота породица, као и уважавање породичног начина живота, традиција и обичаја. На
тај дан широм света организују се активности на локалном, националном
и међународном нивоу чији је циљ
указивање на значајна питања за породицу, као и на социјалне, економске и демографске процесе који се
тичу породице.
Питали смо наше суграђане како
данас сачувати породицу.
ЈОВАН КОСТЕВСКИ, пензионер:
– Најбитније је да се људи лепо
слажу и да имају стабилна примања.

Н. СПАСОВСКА

Н. РАДОЊИН

Важно је да имају од чега пристојно
да живе, јер кад нема новца, често се
јављају проблеми.
ВАСИЛИЈЕ ЊАГУЛ,
наставник техничког у пензији:
– Мора да буде мир у породици и
висока толеранција. Да би се то постигло, много је важно разумевање.
А да би људи дошли до разумевања,
морају бити образовани и васпитани.
То је један комплексан одељак у животу. Човек треба да се увек труди да
постигне тај начин комуникације. Важно је поштовати и старије. Један од
разлога што бракови пропадају, јесу
и те савремене технологије. Јавља се
отуђеност, а и често се појављују лажне информације, које су непроверене и доводе људе до различитог
размишљања, до великих сумњи и
неспоразума.
НАТАЛИЈА СПАСОВСКА, домаћица:
– Породица се може сачувати на
разне начине, али најважнија од свега
је љубав. Без ње – нема ничега! Међутим, љубав није довољна када нема
новца.

З. ТАНЕВ

Љ. ГИГИЋ

НИКОЛА РАДОЊИН,
административни радник:
– Данас се бракови распадају најчешће због начина и темпа живота
који водимо. Људи су углавном нервозни. Нема компромиса и толеранције, који су основ здраве комуникације. Породица је некако увек била
основа здравог друштва. Од ње све
почиње и после свих тих послова враћамо се њој.
ЗОРИЦА ТАНЕВ,
трговкиња:
– Најбитније је да постоје љубав,
поверење и хармонија. Најчешћи узрок
распада бракова су финансије.
ЉУБИЦА ГИГИЋ,
пензионерка:
– Важно је да чланови породице
имају посао. Немаштина доводи до
свађа. Такође је важно да постоје толеранција и разумевање. Да се људи
поштују, да воле своју децу. Кад су
већ склопили брак, било би добро да
виде смисао тог живота.
Анкетирала Мирјана Марић

Петак, 17. мај 2019.
pancevac@pancevac-online.rs
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НАШИ СУГРАЂАНИ
ЖЕНЕ У ПРОСВЕТИ

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА”
ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

ЗАЉУБЉЕНЕ У ЂАЧКЕ ОСМЕХЕ
Најлепше је ђачко доба. Али не само
најлепше већ и најважније за развој
личности. Оне вредности које се усаде у најнижим разредима, темељ су
за будућност на којем дете кроз школовање гради свој живот. Поред родитеља и породице, учитељи су најзначајнији фактор у одрастању. На
њима је велика одговорност, али и
привилегија да заједно с њима уче,
као и да им помогну да своју различитост, креативност и таленте искористе на најбољи начин.

Осмех као оцена
Јасмина Голијанин (31) ради као учитељица у СОШО „Мара Мандић”, у
којој се акценат нарочито ставља на
развој толеранције, међусобно уважавање различитости и помагање.
– С обзиром на специфичности наше деце и њихових потреба, рад у
нашој школи подразумева много више од усвајања школских знања. Заиста сам срећна што радим у овом
колективу, где су сви максимално
предани и с пуно љубави раде свој
посао, а наша деца то и осећају –
прича Јасмина.
Сматра да је најлепше у овом што
постоји много начина да помогну деци с којом раде.
– Поред васпитања и образовања,
који су саставни део наставног процеса, често се налазимо и у улози њихових родитеља или старатеља, утичемо на развој њихове личности и
трудимо се да их максимално припремимо за самостално функционисање у заједници у којој живе.
Трудимо се да у школи створимо атмосферу пуну љубави
и топлине, а деца нам скоро
увек узвраћају истом мером –
прича Јасмина.
Поносна је када види осмех
на лицу деце када улазе у учионицу, јер школу не доживљавају само као обавезу, већ и
као место где воле и желе да
дођу. И, како она истиче, место где се осећају прихваћеним и једнаким.

Бранка Давидовић
ви рађају идеје, креативност и енергија – каже Бранка.
У раду форсира слободу говора, опуштеност и спонтаност. С обзиром на
то да већ тридесет седам година ради
у просвети, каже да јој данас највише
смета обимна папирологија која мора да се испуни на дневном, месечном и годишњем нивоу. Примећује
да се способност усвајања знања код

Идеје се рађају из љубави
Бранка Давидовић (57) од почетка своје каријере ради ОШ
„Жарко Зрењанин” у Качареву. Због своје посвећености и
преданости у области рециклаже и јачања еколошке свести
код деце добила је Новембарску награду града Панчева пре
четири године, а овакав приступ у раду негује скоро две
деценије. Учествовали су и на
локалним такмичењима, на којима су више пута били убедљиви победници.
– Кроз овај вид активизма
се развија другарство и тимски рад, а
такође, деца виде да брига о животној средини може да се исплати јер
ми сав новац користимо на путовања
у едукативне сврхе. Једном смо успели и да нашем другару обезбедимо
помагало које му олакшава кретање
– прича Бранка.
Сви који је познају, кажу да је другачија од осталих учитеља. По ула-

Јасмина Голијанин
деце променила, што она приписује
великој количини информација које
долазе из других активности и интересовања, посебно савремених технологија.
– Највише уживам у креативности коју можеш да испољиш када
затвориш врата учионице без обзира на план и програм који нас често
спутава и ограничава. Већ дуго радим и немам страхове и кочнице, а моји резултати показују да сам на правом путу –
објашњава Бранка.
Она каже да је за све ове године од деце научила веома
вредну ствар, а то је да воли
свако дете и да свакоме треба
дати шансу.

којих они брзо науче најосновније
ствари.
– Код комбинованих одељења је добро што ученици могу да виде градиво унапред и уназад. Подсете се оног
што су заборавили, а често када слушају рецитације, следеће
године већ напола знају. Научили смо да прихватамо једни
друге, да будемо толерантни и
да испоштујемо све што треба
да се ради – прича учитељица.
Родитељи данас често размишљају и траже савет да ли да
им деца похађају наставу на матерњем језику. Учитељица Валерија сматра да они који знају
свој језик и српски ипак имају
већи избор за даље школовање
у нашој земљи и иностранству.
Једино што осећа благу жал због
тога што се многи исељавају заувек.
На основу свог вишегодишњег
искуства закључује да су деца
данас много отворенија и слободнија, мада јој се чини да деца данас више васпитавају родитеље него они њих.
– Приметно је да деца данас
много времена проводе на мобилним телефонима. Не сналазе се у природи, а видим да
имају проблем и да цртају људе на часовима ликовног. Као
да их не посматрају на улици.
Мој генералан утисак је да су
деца раније била много самосталнија – прича Валерија.
Додаје да је ипак сваког дана радују њихове приче.
– Имам тренутно у разреду једну
ученицу која се тако лепе смеје да ми
улепша сваки дан. Волим дечји осмех,
њихову непосредност, неисквареност

Комбиновано до успеха

Валерија
ску у њену учионицу види се њена
оригиналност.
– Предуслов је љубав. Овај посао
треба да се воли, јер се само из љуба-

Валерија Като (53) једна је од
неколико учитеља у општини
Панчево који раде с децом на
језику националних мањина.
Након завршених студија у Вршцу добила је посао у ОШ
„Братство–јединство”, где годинама држи комбиновану наставу на мађарском. Тренутно
има одељење са осам ученика,
од којих четири ђака похађају
други разред, једна ученица
трећи, а три четврти.
– Није лако, али је интересантно, јер се раде истовремено три плана и час је подељен
на три дела. Сада има много
мање ђака, док сам у првој геКато нерацији имала њих двадесет
шесторо – прича Валерија.
Она каже да је најизазовније када
дођу ђаци прваци, јер они траже посебну пажњу, али да јој много значи
то што у одељењу има старијих, поред

Видосава Давидовић
и радост коју шире. А поносна сам на
то када постану добри људи и када
постижу добре резултате у свом даљем школовању – каже задовољно Валерија.
Она закључује да су прва четири
разреда као темељ куће, који се, ни
ако дува ветар и удара бура, неће срушити ако је добар.

Труд који се враћа вишеструко
Видосава Давидовић (52) запослена
је у ОШ „Аксентије Максимовић” у
Долову. До сада је извела седам генерација, а тренутно је учитељица ђака
првака. О свом послу говори најлепше,

јер сматра да је то рад с најздравијом
популацијом.
– Они су искрени, неискварени и
сав труд, пажња и љубав које у њих
уложим, многоструко се врате. Они
то знају да препознају и цене – каже
Видосава.
Добар учитељ, сматра она, треба да
воли тај посао, али да буде и самокритичан, да ради на себи и усавршавању својих знања и вештина.
– Изазов је привући и одржати дечју пажњу и заинтересовати их за градиво. Ту на сцену ступају креативност, употреба и комбиновање разних
метода и облика рада – прича Вида.
Примећује да се нове генерације
веома разликују од претходних. Каже, раније су деца била маштовитија,
пажња им је дуже трајала, више су
читала и била радознала.
– Мој највећи понос је то што су
сва моја деца порасла у добре, вредне
и поштене људе. Задовољство ми је,
када их сретнем, што ме са осмехом
поздраве и застану да попричамо. То
нема цену, у тим моментима знам да
је све вредело – каже видно срећна
Видосава.

Моји ђаци – мој понос
Зорана Митровић (54) учитељица је у
ОШ „Стевица Јовановић”. Иако је прво завршила архитектуру, живот ју је

„Persson”
Николе Лекића
Млади самозвани песник
Никола Николајевић
без прихода
је и без крова над главом. Његова
сестра му
проналази
стан у другом граду и
убрзо после
пресељења
нестаје без
трага. Самоме у огромном стану,
који као да је заборављен од света,
док се прелива кроз његове просторе, у Николајевићу се буде страхови које узаврела машта само увећава. Да ствар буде гора, чудна породица којој стан припада, станује
на истом спрату...
Два читаоца који до 22. маја, у 12
сати, СМС-ом на број 1201 пошаљу најдуховитији одговор на питање: „Који су ваши највећи страхови?”, 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

„Аплауз”
Хејли Баркер

Зорана Митровић
ипак усмерио ка учитељском позиву.
Одрасла је у породици просветних
радника, оних, како каже, који се и
данас поштују и цене.
И она сама сматра да је љубав према деци пресудна, јер из тога произлази све остало.
– Вреднујем труд и рад сваког ученика и напредак у односу на почетну
позицију. Разочарања, тренутни неуспех или мањак концентрације дешавају се свакоме и морамо да их подржимо у таквим тренуцима вером да
уз квалитетнији приступ раду и организацији обавеза могу да постигну
свој максимум – објашњава учитељица Зорана.
Она сматра да је сваки ученик специфична личност и да их она увек
када препозна искру талента, усмерава на прави пут.
– Много њих сам усмерила у музичку или балетску школу, на одређени спорт или неки други хоби, који
су неки од њих развили максимално
– каже задовољно Зорана.
Према њеном мишљењу, ђаци се
јесу променили, али она истиче да су
данашњи ученици вештији, динамичнији, активнији и не трпе досадне
традиционалистичке методе учења и
рада.
Она својим личним радом на себи
и успесима даје позитиван пример
деци. У јуну ове године треба да одбрани титулу Miss Universe 2019 у
категорији фитнес-модела мастерс 50
+ година. Она се такође остварила
као композитор и аранжер песама за
децу, од којих је једна награђена првом наградом за композицију на Фестивалу музике за децу „Распевано
пролеће”.
Закључује да јој је у овом послу најлепши део када учитељи доживе да
ђаци постану добри и успешни људи.
M. M.

Бен, син
имућних
родитеља,
одувек је
маштао о
томе да посети циркус.
Када добије
прилику да
присуствује
опасној
представи,
увидеће да
разлика између чистих
и отпадника није онаква каквом је
представљају. Свесни окрутности
света у коме постоји разлика између богатих гледалаца и сиромашних акробата, Хошико и Бен ће
морати да пронађу начин да прекину ову крваву забаву и остваре
немогућу љубав.
Два читаоца који до 22. маја, у 12
сати, СМС-ом на број 1201 пошаљу најдуховитији одговор на питање: „О каквом сте аплаузу маштали?”, 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
какве приче сте волели да слушате
кад сте били мали. Књиге из „Вулкана” добиће аутори следећих порука:
„Оне о томе како ће нам једног
дана бити боље. Ја порастао, а те
бајке су и даље актуелне.” 064/1599...
„Волела сам приче о победи поштења, правде и доброте. С временом сам схватила да је такав систем, нажалост, само у причама
одржив.” 060/0722...
„Лагуна” ће наградити ове одговоре на питање када сте се највише
одушевили цвећем као поклоном:
„Цвећем се одушевим само онда
када га добијем у саксији. Оном што
заврши у канти после пар дана никад се нисам радовала.” 060/7650...
„Онда када је цвеће дошло у пакету с њом – било је уплетено у
њену косу. Цветови су увели, а она
је још ту. Љубав моја.” 061/1538...
Д. К.
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КУЛТУРА
НОВИ КАБЛОВСКИ ОПЕРАТEР У СРБИЈИ

СУПЕРНОВА ПОНУДА
ЗА ЦЕЛУ ПОРОДИЦУ И
СВЕ ГЕНЕРАЦИЈЕ
Понуда новог кабловског оператeра Супернова креирана је тако
да задовољи потребе
различитих генерација и свих чланова породице. За најмлађе, али
и све оне који имају
потребу за интернетом
великог протока, на
располагању је интернет брзине и до
120 Mb/s. Ова брзина
омогућава неометано
коришћење интернета
на више уређаја истовремено, чак и у ситуацијама када су корисници врло захтевни.
Љубитељима најбољих серија и филмова, али и онима који
не могу без преноса
утакмица омиљених
клубова, на располагању је најкомплетнија понуда телевизијског садржаја са више
од 260 телевизијских
и радио канала, међу
којима су и канали с
најбољим домаћим и
светским серијама SuperStar TV, Fox и HBO.

И док жене уживају у
љубавним филмовима,
мушкарце од најбоље
понуде спортских канала дели само дозвола супруге да промене програм. Или још
један телевизор, јер

Љубитељима
најбољих серија
и филмова, али
и онима који
не могу без
преноса утакмица
омиљених
клубова, на
располагању је
више од 260
телевизијских и
радио канала.
Супернова свим корисницима пакета услуга омогућава гледање
програма на више
уређаја.
Баке и деке који, не
мењајући своје добре
навике, желе да дугим
разговорима фиксним

телефоном одрже контакт с пријатељима и
члановима породице,
у Супернова пакетима очекује неограничен број минута ка
свим mt:s корисницима без обзира на то да
ли су они у мобилној
или фиксној мрежи,
као и додатних 150
бесплатних минута ка
свим другим фиксним
мрежама.
И док различите генерације и сви чланови породице имају
своју омиљену Супернова услугу, нешто им
је заједничко јесте –
уштеда коју ће остварити сви нови корисници пакета услуга
Супернова, јер ће током првих шест месеци њихова претплата
износити један динар
месечно. Уштеду можете израчунати и сами, а одлуку о томе
како ћете тај новац
употребити, мораћете да донесете са
укућанима.

Петак, 17. мај 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

ЗАВРШНИ КОНЦЕРТ МАСТЕР-КЛАСА ОГЊЕНА ПОПОВИЋА

КЛАСИКА НА КЛАРИНЕТУ
Учествују студенти кларинета
музичких академија и ученици средњих музичких школа
из региона
На сцени Културног центра у
недељу, 19. маја, од 19 сати, биће одржан завршни концерт
кларинетског мастер-класа Огњена Поповића. На програму
ће бити дела Моцарта, Менделсона, Гершвина и Чајковског.
Пети интернационални кларинетски мастер-клас на Чардаку у Делиблатској пешчари
одржан је од 24. до 30. априла
и окупио је велики број младих талентованих кларинетиста, с којима су на усавршавању свирања радили професори
Ог њен По по вић и Ан дјеи
Маевски.
Акценат је био на стандардном концертном репертоару,
оркестарским соло деоницама,
камерној музици и техничким

вежбама. Полазници су били
ученици нижих и средњих музичких школа и студенти музичких академија, који су ове
године имали прилику да учествују и на такмичењу „Кларибанат”. Награде за најбоље обез-

бедио је „Mitros Music” из Београда, који је већ другу годину заредом партнер мастеркласа. Организована је и презентација најновијих врхунских
кларинета марке „јамаха”.
М. М.

ИЗЛАЖЕ ОЛГИЦА МАРКОВИЋ ХУСАР

Пејзажи у акварелу
У Градској библиотеци у четвртак, 9. маја, отворена је изложба акварела Олгице Марковић Хусар. У уводном делу
су учествовале и песникиња Јелена Боснић и флаутисткиња
Злата Грабунџија.
Ауторка је овом приликом
изложила око сто радова који
су настајали током претходних
година. Каже да јој је Делиблатска пешчара омиљени мотив, а да најлепше слике настају у ликовним колонијама.
Њен опус углавном чине пеј-

зажи. Ово је њена трећа самостална изложба.
Олгица Марковић Хусар рођена је 1946. године у Земуну.
Завршила је Вишу медицинску школу у Београду. Сликањем се бави од 1985. године, а
сликарство је похађала код Чеде Кесића у Панчеву и Сергеја
Јовановића у Београду. Учесница је више ликовних колонија, у којима се изражава техником акварел. Живи и ради у
Панчеву.
М. М.

ЗА НАЈБРЖЕ ЧИТАОЦЕ

Делимо карте за „Женидбу”
У дворани Културног центра у понедељак, 27.
маја, од 19.30, биће изведена позоришна представа „Женидба” Николаја Васиљевича Гогоља, у режији Милана Караџића. Глуме: Јелена
Орловић, Милена Јакшић, Аника Грујић, Милан Васић, Игор Дамњановић, Милорад Капор, Небојша Ђорђевић и Бојан Стојчетовић.
Два најбржа читаоца који се јаве у петак,
17. маја, у 11 сати, наградићемо са по две

карте за представу „Женидба”, које ће моћи
да преузму на билетарници Културног центра
пре саме представе.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) представа (размак) име и
презиме 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.

Културни телекс
Тематски програм
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Четвртак, 16. мај, 20 сати, Дом омладине: предавање „Папирмаше” Николе Стецког.
Петак, 17. мај, 19 сати, Народни музеј: отварање ауторске изложбе „Трагом банатске железнице – 125 година железнице у Банату” аутора
Срђана Божовића и Александре Јаковљевић.
Петак, 17. мај, 20 сати, дворана „Аполо” Дома
омладине: књижевна манифестација „Рукописи”. Књижевни портрети Лане Басташић и Тање Ступар Труфуновић.
Субота, 18. мај, 19 сати, дворана „Аполо” Дома
омладине: промоција Зборника поезије и кратке прозе младих с простора бивше Југославије
„Рукописи 42”.
Субота, 18. мај, 19.30, Свечана сала Народног
музеја: предавање Николе Влајића на тему „Неке појединости из живота проте Василија Живковића (1819–1891)”.
Понедељак, 20. мај, 19.30, читаоница Градске
библиотеке: промоција књиге „Звонари слободе – Михајло Пупин и владика Николај” Александре Нинковић Ташић и Браниславе
Станковић.
Уторак, 21. мај, 19.30, читаоница Градске библиотеке: промоција трокњижја „Преци, прошла будућност, треће небо” Снежане Лекан.
Четвртак, 23. мај, 19.30, читаоница Градске
библиотеке: промоција монографије „Истином
против митова” Мајкла Благоја Раденковића.

Музика
Од 16. до 19. маја, у 20 сати, Народни музеј:
Међународни фестивал гитаре „Pannonia Guitar Fest”.
Петак, 17. мај, 19 сати, дворана Културног центра: концерт КУД-а „Абрашевић” поводом обележавања Међународног дана породице.

Петак, 17. мај, 21.30, дворана „Аполо” Дома
омладине: концерт састава „Буч Кесиди”.
Субота, 18. мај, 17 сати, плато Народног музеја: наступ камерног састава „Три Артис”.
Субота, 18. мај, 20 сати, дворана Културног
центра: концерт Жељка Васића.
Субота, 18. мај, 21 сат, двориште Народног музеја: концерт састава „Бане Глуваков трио”.
Недеља, 19. мај, 19 сати, сцена Културног центра: завршни концерт кларинетског мастер-класа Огњена Поповића.
Понедељак, 20. мај, 18.30, Музичка школа „Јован Бандур”: концерт младих виолиниста из
класе проф. Санеле Благојевић.
Понедељак, 20. мај, 20 сати, дворана „Аполо”
Дома омладине: аудиција за бендове који ће наступити на фестивалу EXIT.
Уторак, 21. мај, 18.30, Музичка школа „Јован
Бандур”: јавни час соло певача.

Изложбе
Субота, 18. мај, 15 сати, Народни музеј: продајна изложба рукотворина Удружења за помоћ
МНРО, као и локалних удружења грађана која
се баве традиционалним занатима.
Субота, 18. мај, 19 сати, Народни музеј: изложба „Румуни и Срби у Банату – Банат, заоставштина за будућност”. Аутори: др Мирча Маран,
др Симона Адам, историчар, др Александра Ђурић Миловановић, антрополог, др Александар
Крел, етнолог, и Невен Даничић, историчар.

Страну припремила

Мирјана
Марић
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НАШ ГОСТ: СЛАВКО СТАНИШИЋ, ЏУДИСТА

СВЕ ВИШЕ МУРАЛА НА ЗИДОВИМА У ПАНЧЕВУ

ДИВ – У СВАКОМ СМИСЛУ

Улична уметност која
привлачи погледе

Из родног Руда у Босни и Херцеговини родитељи су га као
једногодишњака довели у Панчево 1958. године. Одрастао је
у банатској равници, заволео
је и – постао легенда. Спорт за
њега није био смисао живота,
он је живео спорт. Успешан је
био и у фудбалу, атлетици, гимнастици, али своје име је у листу бесмртних Панчеваца уписао носећи кимоно. Ово је прича о Славку Станишићу, легендарном џудисти „Динама” и
некадашњем репрезентативцу
наше земље.
Малог Славка је прво заинтересовала „краљица спортова”,
а како је дечачки адреналин
растао, тако је желео да се опроба и у другим вештинама.
– Најпре сам се бавио атлетиком, код професора Ивице
Тончева, био сам и гимнастичар у ОШ „Ђура Јакшић”, као и
члан прве пионирске школе
фудбала у Панчеву, коју је предводио тренер Миљанко Марин.
Сећам се да смо као фудбалска
репрезентација града гостовали у Румунији; била је то генерација у којој су играли Миша

ђе је импозантна. Вишеструки
је шампион Европе и света у
овој категорији, а апсолутни
првак планете постао је у Мајамију 2014. године.
– Тренирам свакодневно и са
62 године. Трудим се да останем у доброј кондицији, што
ми помаже да се успешно борим и с много млађим ривали-

ПУ КОВ НИК

Славко Станишић
лутина Пуцаревића, и до данас сам остао веран том спорту и клубу. На квалификационом турниру у Зеници 1979.
године успели смо да уведемо

рио сам 1979. године. На „Медитеранским играма” у Сирији 1987. освојио сам сребрно
одличје, а противник у финалу био ми је Роже Вашоу, тадашњи шампион Европе. Носилац сам и бронзаних одличја с
Првенства Балкана, али и са
шампионата Старог континента 1986. у Новом Саду, када
сам зарадио и национално признање. Исте године сам освојио сребро и у Истанбулу на
Интернационалном купу Европе, Азије и Африке. Ипак, можда од свих мечева најдража
ми је победа над Јапанцем Саитом на А-турниру у Софији
1994. године, као и два тријумфа над Миклошем Сабом,
који пре тога пет година није
изгубио ипоном – присећа се
Славко најсветлијих тренутака
каријере, у којој је освојио и
десет сениорских медаља на
првенствима Југославије.

Изузетну каријеру Славко
Станишић је остварио и као
припадник Министарства
унутрашњих послова.
– Почео сам у Панчеву
као позорник, а у пензију
сам отишао с највећим чином, као пуковник полиције. У нашем граду сам био
и инспектор за стручно и
физичко образовање, у Ковину сам радио као командир, а у Београду сам био
командант интервентних
јединица 92. Пензионисао
сам се 2007. године – поносан је Славко на своја
професионална остварења.
Као члан репрезентације
Војводине чак седам пута
је тријумфовао и на популарној „милицијади” која
се својевремено одржавала
на нивоу целе СФРЈ.
ма. Златне медаље освајао сам
у Мајамију, Поречу, Загребу,
Глазгову и мексичком Канкуну. Из Абу Дабија, Лињана, Мајамија и Пореча својевремено
сам се враћао са сребрним одличјима, а бронзе су ми припале на такмичењима у пољском
Ополеу, Мајамију и два пута у
Прагу. Од 2008. сваке године
учествујем на мастерс турнирима који су обавезни пре светских и европских шампионата.

Највећи мурал у Панчеву
Уместо сивих и безличних
фасада ишараних именима и
надимцима, у последње време су се на бројним местима
у граду појавили мурали. После Београда, у коме су многи зидови осликани ликовима славних глумаца, спортиста и музичара, ова мода се
пренела и у Панчево, као и у
друга места широм Србије.
Највећи мурал у нашем граду је онај с ликом славног научника Михајла Пупина, а налази се на једном од зидова
зграде нове Поште, преко пута главне аутобуске станице.
Настао је крајем јуна 2015.
године на иницијативу Драгољуба Цуцића, директора Регионалног центра за таленте
„Михајло Пупин”.
Повод за то била је Цуцићева жеља да се обележи 80годишњица од Пупинове смрти и 160-годишњица од његовог рођења, као и да се скрене пажња на то да је овај по-

неколико година, а представља младића који се одмара.
То је креација групе младих
Панчеваца који су деловали
као Креативни омладински
центар Панчева за борбу против сиде и организација „C6H6
Kids”. Они су пре тога освојили прво место на конкурсу „Ерсте банке” и „Траг фондације”, а новчану награду коју су
добили потрошили су за осликавање мурала да би оставили
поклон свом граду.
Својом лепотом се издваја
и мурал на зиду школе „Мара Мандић” с ликом прерано
преминулог дечјег песника
Саше Божовића. Занимљиво
је да је његов аутор 30-годишњи Бе о гра ђа нин ко ји се
представља као Дерокс, а иначе је аутор бројних мурала у
престоници, између осталих
и навијачких, као и оних на
којима су насликани глумци
Богдан Диклић и Слободан
Алигрудић.

ЈЕД НОМ ШАМ ПИ ОН – У СВЕ МУ ШАМ ПИ ОН

Братски „загрљај” – Љуба (тамни кимоно) и Славко
Купусаревић, Лабудић, Чикић
и многи други – почео је Славко да пребира по сећањима.
Био је шеста класа Средње
шко ле уну тра шњих по сло ва
„Пане Ђукић” у Сремској Каменици, успео је у току школовања да постане и омладински првак Војводине у гимнастици, али је тамо заволео и
борилачке спортове, карате, џију-џицу и џудо, који су били
обавезан предмет.
– Када сам се 1976. вратио у
Панчево, ФК Динамо је био у
најнижем рангу, једноставно
нисам желео више да се бавим
фудбалом. Почео сам да тренирам џудо у Динаму, код Ми-

Станишић је паклено тренирао свих ових година. Како сам
каже, на једном тренингу подигао је чак 203 кг у бенч-пресу.
– На такмичењу за Дан ослобођења Панчева тренер Брана Јовановић замолио ме је да се такмичим у дисциплинама снаге. Пристао сам, наравно. У тешкој категорији сам из
чучња подигао 180, у бенч-пресу 160, а у вучењу 240 кг и
тако освојио прво место у дизању тегова у тадашњој Југославији.
Славко је поносан на још један резултат.
– У првој трци „1.000 војника” која је одржана у касарни
„Стевица Јовановић” освојио сам сребро, а победио ме је тадашњи репрезентативац Југославије у атлетици. Плакету ми
је уручио пуковник Братић – додаје Станишић.

Динамо у Прву лигу Југославије. Имали смо сјајне борце,
као што су: Пантелић, Мушкиња, Јочић, Симендић, Ловрић,
Мехмедовић, Љ. Станишић, Р.
Станишић, Повић, Новаковић,
Вукосављевић, Старчевић, Павловић, Пуцаревић, те отац и
син Марко и Драган Атанасов,
Кутањац, Илијин, Бубњевић,
Крајновић, Јоветић и други, а
одувек смо могли да се подичимо и изванредном женском
селекцијом. Само неке од сјај-

Наш саговорник је оставио
неизбрисив траг у џудо-спорту. Тренер сениорске екипе Ди-

них џудисткиња су: Лепосава
Марковић, Маја Јанчић, Маја
Драговић, Десанка Штопуљ, Тања Бевц, Андреа Стојадинов,
Анђела Ранђеловић, Анђела Раду ло вић, Са ра Слав ко вић и
остале – не заборавља наш саговорник да помене своје клупске другарице и другове.
Славко Станишић је у каријери имао око 5.000 мечева, а
у богатој ризници медаља тачан број се и не зна.
– Прве наступе у југословенском националном тиму оства-

нама постао је још 1984. године, а и данас ради са одличним борцима. Савезни је судија А-категорије, контролор такмичења, а носилац је и мајсторског појаса – седми дан.
Професор је одбране и заштите, предавач на Правном факултету – смер криминалистика, а ради и као професор МК
едукатор за добијање лиценце
ФТО обезбеђења. Поред свих
обавеза које има, врло је активан и на татамију и данас. Његова ветеранска каријера тако-

ПО САО ЗА
ПРО ВАЛ НИ КА
Најстарији недељник на
Балкану одувек је пратио
Славков пут, а после једног
текста настала је и анегдота.
– Својевремено је у „Панчевцу” освануо наслов „Ризница злата и сребра”, а у
тој причи се нашла и моја
адреса становања. Изгледа
су лопови помислили да се
буквално ради о „племенитим металима” па су похрлили ка мом стану. На
срећу, тог дана ми је одложен службени пут, па сам
провалника ухватио на тераси. Он је одслужио своју
казну, али сам му после помогао да нађе запослење –
са осмехом каже Славко.

У Француској гостујем три пута годишње, то је велесила у
џуду, као што је Бразил у фудбалу. Једном сам гостовао на
„Спортском каналу 2” у Француској и новинар ме је упитао
како ћу сутра проћи против домаћих бораца. Одговорио сам
да никада нисам изгубио меч
од Француза, што се бројној публици свидело и од тада имам
изузетно пријатељски однос с
поклоницима спорта у тој земљи. Толико добар да су ми организатори после тријумфа у
Бордоу, док сам био на победничком постољу, најпре с разгласа честитали рођендан, а тек
после тога су пустили српску
химну – с поносом прича овај
панчевачки див.
Славко Станишић је за спортисту нашег града биран пет
пута, био је и спортиста деценије (од 1990. до 2000. године), а 1995. године заслужио је
и Октобарску награду града
Панчева. Сада се увелико припрема за Европско првенство,
које ће бити одржано у јуну у
Лас Палмасу, али и за светски
шампионат у октобру у Мароку. На оба ова такмичења браниће титуле шампиона. И не
мисли да стане. И не треба!
Александар Живковић

Успомена на преминулог дечјег песника
знати научник неколико година ишао у панчевачку гимназију, a да је након тога отишао у свет, на даље школовање. Због тога су у угловима
мурала насликане куле светиље на Дунаву и Кип слободе у Америци.
Аутор мурала је академски
сликар из Београда Александар Сладојев, запослен на Факултету за ижењерски менаџмент. Њему је, како је изјавио, много значило то што
му је указано поверење да наслика човека који је својим
делом задужио свет и Србију.
Његово дело у живим бојама
покрива простор од 120 ме-

Младен Куриљ, секретар
школе „Мара Мандић”, рекао
је да је мурал с ликом Саше
Божовића урађен средином
маја 2017. године.
– За свој рад није хтео да
узме ни паре. Предлагали смо
да му платимо бар за спрејове којима је насликао Сашин
портрет, али није хтео ни да
чује. То је био његов поклон
за дан наше школе. Случајно
ми је рекао да би волео да
уради нешто за децу ометену
у развоју, а није ни знао да ја
радим у школи „Мара Мандић”. Предложио сам му да
наслика портрет Саше Божовића, показао му зид наше

Уметност коју је спонзорисала једна банка
тара квадратних и иначе је
највеће на свету с ликом славног научника.
Вредан пажње је и мурал на
једном од зидова зграде на раскрсници Карађорђеве и улице
Браће Јовановић. У питању је
уметничко дело настало пре

школе и он је одмах пристао.
Поред тог мурала, урадио је
и онај с ликом некадашњег
навијачког вође Воје Панчевца на раскрсници Карађорђеве улице и Улице Моше Пијаде – испричао је Куриљ.
М. Г.
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ИЗМЕЊЕНИ НАЗИВИ ОРГАНА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА

СКУПШТИНЕ ПОНОВО САВЕТИ
Закон одсад
изричито брани
плаћање рада
председника

Месне актуелности
Банатски Брестовац: Поњавички мост привремено је затворен за употребу, па грађани могу да користе оближњи
алтернативни пут. Завршено
je фарбање полица из библиотеке, које су премештене у
но ву про сто ри ју. Рад ни ци

Све мање
надлежности
представника
житеља села
Скупштина града Панчева је
крајем 2011. године, на основу
Закона о локалној самоуправи, донела измене Одлуке о
оснивању месних заједница,
као њихов оснивач, чиме је преиначен назив тих представничких органа, који су тада уместо савета постали скупштине.
И то је било тако све донедавно, док с више инстанце није наложено враћање у ондашње стање.

Одговорност без надокнаде
Према речима Снежане Алб,
помоћника секретара за општу
управу Градске управе Панчева, Закон о локалној самоуправи никад досад није улазио у
то како ће се поменути представнички орган звати.
– Било је остављено на вољу
јединицама локалне самоуправе да то саме дефинишу. Раније је све то било регулисано
статутима месних заједница на
основу Одлуке о оснивању месних заједница, која је последњи пут измењена пре осам година, када је, на предлог једног од одборника Скупштине
града из насељених места, промењен назив из савета у скупштине. Пре годину дана Закон
о локалној самоуправи је измењен и допуњен, па је уследило усаглашавање с градским
статутом, што је 5. априла усвојено на градској скупштини, а
осам дана касније, с даном објављивања у „Службеном листу”, ступило на снагу. Сада
скупштине месних заједница

Враћен јој стари назив – Месна заједница Јабука
имају рок од месец дана да
врате стари назив – каже запослена у Градској управи.
Поред осталог, у поменутом
измењеном закону експлицитно пише и да функција председника месних органа власти

меном просто „ишчезавали”,
тако што су одлазили у пензију
или напуштали радно место на
друге начине, све док није и
последњи такозвани координатор из Глогоња повучен на другу позицију у Градској управи.

МА ТИ ЧА РИ ЈОШ УВЕК НА УСЛУ ЗИ
Свих девет насељених места имају матичаре, без обзира на
то што је Министарство државне управе још пре неколико
година наложило, уштеде ради, спајање неколико месних
канцеларија, које би опслуживао само по један запослени.
Треба напоменути да је од марта 2017. године сеоским
канцеларијама, не рачунајући матичарске послове, одузето
право овера рукописа, преписа и потписа, изузев потврде о
животу, а све друго преузели су нотари.
не може бити плаћена, што
досад није био случај. Треба
напоменути да, за разлику од
неких других средина, у Панчеву ни досад први људи месних заједница никад нису добијали надокнаду за свој рад.
Треба истаћи и то да већ неко време не постоје ни референти за послове месних скупштина, који су годинама били
на плат ном спи ску Град ске
управе Панчево. Они су с вре-

Ипак, сеоским месним заједницама остављена је могућност да ангажују техничког секретара, то јест лице за административне послове, и то преко одговарајућих агенција које пружају такве услуге, с којима месне заједнице склапају
уговоре, а новац издвајају тако
што предвиде ставку у својим
годишњим финансијским плановима. Тај износ обично је на
нивоу минималца за средњу

стручну спрему и често се разликује од месеца до месеца.

Тањи и буџети
Месне заједнице и иначе последњих година управљају неупоредиво мањим буџетима, а
капиталне инвестиције су пренете у надлежност града. Исто
тако, ускраћена им је могућност да помажу удружења и
спортске клубове, а савети више нису ни оснивачи локалних јавних комуналних предузећа.
Преостале надлежности месних за јед ни ца, на ве де не у
град ској од лу ци о њи хо вом
оснивању, тичу се просторног
и урбанистичког планирања,
заштите и унапређења животне средине, уређења и одржавања зелених површина и комуналних објеката, развоја пољопривреде, културе и образовања... По свим овим ставкама грађани могу подносити
иницијативе, а постоји и могућност оснивања комисија и
мировних већа, који помажу
житељима села у превазилажењу разних проблема, али искључиво као саветодавци.

ВЕЛИКИ УСПЕХ ДЕЧЈЕ ФОЛКЛОРНЕ СЕКЦИЈЕ ДОМА КУЛТУРЕ

„Сребрни опанак” за младе Глогоњце
Дечја фолклорна секција Дома културе „Младост” из Глогоња остварила је нови велики
успех на једном од највећих
фестивала дечјег фолклора у
региону, под називом „Златни
опанак”, који се сваког пролећа одржава у Ваљеву.
На тродневној манифестацији млади играчи из поменутог
панчевачког села наступили су
првог такмичарског дана, у петак, 3. маја, представивши се
играма из Беле Паланке. Према речима директора Дома културе Славка Јовановског, Глогоњци су том приликом били
најбољи и за то добили пехар
победника вечери.

– Наши играчи су на крају у
категорији „лептири”, за узраст
од десет до тринаест година,
освојили укупно друго место,

одмах иза чувеног београдског
КУД-а „Лира”, и у своје село
донели „Сребрни опанак”. Овим
смо употпунили колекцију у

витринама, с обзиром на то да
смо претходних година освојили и златно и бронзано одличје, чиме смо још једном потврдили да имамо једну од најбољих школа фолклора у земљи,
за шта највеће заслуге припадају кореографу Јелени Крстевски и шефу оркестра Павлу Убовићу – истиче Јовановски.
На овом фестивалу наступило је укупно шездесет шест ансамбала, од чега двадесет пет
у категорији „лептири”, и то
из много већих средина од Глогоња, попут Београда, Новог
Сада, Ваљева, Чачка, Шапца,
Бара, па ова награда још више
добија на значају.

ЈКП-а „Комбрест” ових дана
постављају надстрешницу на
капели, а припремају двадесет покривених тезги, које ће
бити постављене уместо бетонских на пијаци. Дан школе уприличен је у четвртак,
9. маја.
Банатско Ново Село: По завршетку радова на капели на
православном гробљу и обилних киша утврђени су неки
недостаци, које извођач радова тренутно отклања, након чега се очекује званично
отварање.
Долово: Фестивал дечјег фолклора Румуна Војводине биће
одржан у петак и суботу, 17. и
18. маја, од 14 сати, у Дому
културе, а другог дана биће
проглашени победници. На
платоу у центру, на иницијативу Дома културе, постављена је статуа диносауруса.
Глогоњ: Фолклорна група Дома културе успешно се представила у суботу, 11. маја, на
јужнобанатској смотри фолклора у Културном центру Панчева, а наредног дана и на манифестацији „Пролећни дани”
у „Микиној школи”, док ће у
недељу, 19. маја, наступити у
Опову на фестивалу фолклора „Ђурђевак”, поводом дана
те општине. Представа за децу под називом „Ја сам чудо
видео” одржана је у среду, 15.
маја, у Дому културе.

Иваново: Школа је одабрана
за пилот-пројекат Министарства просвете „Обогаћен једносменски рад”. Реч је о програму према којем би ученици остајали у школи до 16
сати, када би имали и време
за учење и за разоноду уз смисле не ак тив но сти. Ове ак тивно сти би ће по ну ђе не
родитељима и уколико буде
заинтересованих, реализација креће од септембра. Ученици седмог и осмог разреда
обележили су Дан победе.
Јабука: ЈКП „Вод-ком” припремио је све уставе и канале
због очекиваног високог водостаја Тамиша и тим поводом је у приправности и у
сталној вези с градским кризним штабом. Манифестација под називом „Четврти пролећни ручак” биће приређена у недељу, 19. маја, у парку
поред школе. Приредба ученика ОШ „Гоце Делчев” одржана је у среду, 15. маја, поводом дана те школе. Позориштанце „Мали принц” гостоваће у Тетову, од 20. до
22. маја, на тамошњем позоришном фестивалу.
Качарево: Дан отворених врата у библиотеци биће организован у уторак, 21. маја, с
циљем да што више људи буде информисано о услугама
које та установа пружа и о
фонду књига, а запослени ће
давати неопходне информације и делити пригодне брошуре.
Омољица: Месна заједница и
комунално предузеће организоваће у суботу, 18. маја, акцију сређивања приобаља Поњавице, уз постављање клупа
и канти за смеће.
Старчево: Световни концерт
поводом Дана победе уприличен је у четвртак, 9. маја, у
малој сали Дома културе, уз
наступ Хора студената славистике. Такмичење у оријентирингу за ученике виших
разреда одржано је у суботу,
11. маја, на Тргу неолита. Изложба слика аутора из Етиопије биће отворена у четвртак, 16. маја, у 19 сати, у галерији „Боем”.

ФЕСТИВАЛ РУМУНСКОГ ФОЛКЛОРА

И диносаурус чека децу

ШКОЛА „МОША ПИЈАДЕ” ОБЕЛЕЖИЛА ВАЖАН ДАТУМ

Дан победе у Иванову
Пети час у ивановачкој Основној школи „Моша Пијаде” у
четвртак, 9. маја, био је веома
посебан. Том приликом су ученици 7. и 8. разреда имали за
тему Дан победе над фашизмом, а сви други били су публика и могли су, након што
су одслушали своје другаре, да
им постављају питања.
Према речима директорке
школе Сање Симић Мијатовић,
мали предавачи показали су одлично знање из историје, као и
из српског и немачког језика,
обрадивши Други светски рат
и Холокауст из свих углова.
– Ученици су путем дијалога и потом кроз дискусију изразили своје мишљење о јед-

ној веома битној теми и присетили се свих жртава једне од
највећих људских трагедија,
одавши им почаст, у нади да
се тако нешто никада неће поновити. Ово је био корак у оспособљавању ђака за критичко
посматрање друштвених процеса како у својој земљи, тако
и у земљи чији језик уче. На
тај начин они практично примењују знања из различитих
предмета у решавању проблемских задатака. Ради се о вештинама преко потребним у
савременом свету и школа из
21. века мора њима да се бави
– изјавила је директорка ОШ
„Моша Пијаде”.

Све је спремно за први део
највећег догађаја који ће ове
године бити одржан у Долову
– Фестивала румунског фолклора Војводине, када ће најпре деца показати своје умеће
у петак и суботу, 17. и 18. маја, од 14 сати, у Дому културе.
Том приликом учествоваће
преко хиљаду младих из целе
покрајине, који су већ одржали пробе у поменутој установи. Проглашење победника је
другог дана, по завршетку свих
музичких и играчких тачака,
након чега ће бити уприличен
ревијални садржај.
Пред овај фестивал, чији је
други део (за одрасле) заказан за средину августа, биле
су приметне ужурбане активности на уређењу села. Пре
свега, упадљиво је улепшана

сцена у великој сали Дома
културе, а појачано се радило
и на чишћењу и декорисању
оближњег централног платоа.
Нарочито ће бити одушевљени најмлађи, јер их однедавно, на иницијативу председника Савета Месне заједнице Драгослава Глигоријев,
са сеоског трга посматра жичана статуа диносауруса, то
јест умањена реплика брахиосауруса. На том месту, као и
прошле године, у наредном
периоду одржаваће се дечје
журке.

Страну припремио
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Филиповић
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СПЕКТАКЛ У СТАРЧЕВУ УЗ ПОБЕДУ СРБИЈЕ ПРЕД ПУНИМ ТРИБИНАМА

МАЛО МЕСТО, АЛИ РАГБИ МЕТРОПОЛА
Колико је рагби популаран на
Британском острву, добро је
познато. Ништа друкчије није
у земљама Комонвелта, некадашњим колонијама Уједињеног краљевства. Ипак, у остатку света се за јајастом лоптом
јури неупоредиво мање, а на
овим просторима једва да има
клубова колико прстију на једној руци.
Међутим, веровали или не,
постоји једно село, попут оног
Астериксовог, које не пркоси
Римљанима, попут Гала, већ,
када је рагби у питању, неупоре ди во ве ћим и бо га ти јим
срединама.
Реч је о Старчеву, где се овај
спорт игра још од пре готово
четрдесет година, а суботњи догађај – када је на тамошњем
прелепом стадиону одигран важан меч између репрезентација Србије и Словеније, као и државни куп за најмлађе – само је
позлата на корицама лепе бајке.
Најстарија насеобина на овим
просторима, у којој људи обитавају још од доба неолита, поред те светски важне археолошке баштине, има и друге вредне особености.
Једна од њих је и то да је
Старчевo једино место ових габарита у ширем окружењу у
којем се игра рагби. И то од
пре скоро четрдесет година.

грама у суботу, 11. маја, иако
вид но пре мо рен, ни је крио
задовољство.
– Ово је највећи турнир узраста до дванаест и четрнаест година у последње време. О томе
пре свега говоре цифре, јер нам
је на такмичења за Куп Србије
у категоријама петлића и пионира, уместо сто тридесеторо,
дошло сто деведесет петоро деце из Београда, Лознице, Новог
Сада, Руме, као и из Зенице,
чувеног рагби центра екс-Југославије. Нажалост, пионири нашег „Борца” примили су есеј у
последњем тренутку финала
против „Звезде”, чиме смо заузели друго место међу осам екипа. У погону имамо двадесет
петоро деце, која, морам да истакнем, једино код нас не плаћају тренирање када узмемо у
обзир целу Србију. И петлићи
су направили умало чудо освајањем четвртог места, јер нам у
тој категорији, узраста до дванаест година, махом наступају
деветогодишњаци и по томе смо
убедљиво најмлађи. Куриозитет је то што с нашим дечацима тренирају и четири девојчице, међу њима и тринаестогодишња Марија Стојчић, прошле године најбоља играчица у
свом узрасту, што нам је изузетна част. Ту су и Милица Стојчић, Петра Ђурановић и Софија Матичић – набраја тренер.

Љута борба за сваку (јајасту) лопту
погодак. Децу учим свему ономе што сам и лично прошао
кроз године играња, а превасходно да се борба води на терену, док смо ван њега сви браћа, без обзира на то да ли смо
из Старчева, Љубљане, Зенице
или неког трећег места. Тако
је било и овог пута, када су нам
дошли и драги пријатељи из
Босне, иако им је био велики

Напослетку наши надјачали Словенце
Након паузе током трaгичних
деведесетих јајаста лопта се постепено враћа на траву предивног локалног стадиона, с тим
да сада за њом углавном јуре
најмлађи. И то, пре свега, захваљујући ретко виђеном ангажовању пасионираних ентузијаста, који не штеде ни себе
ни свој новац како би овај, како кажу, гладијаторски спорт

Ћо сић игра раг би још од
1987. године. Не хаје за крштеницу, већ се и даље успешно
„гура” с ривалима и као ветеран и повремено као првотимац „Динама”.
Он се добро сећа и златног
до ба на стан ка Раг би клу ба
„Борац”.
– Овај спорт је у Старчево
до шао на крај ње нео би чан

празник. Што се Словенаца тиче, довољно је рећи да су они
сами пожелели да поново играју у Старчеву – истиче Ћосић.

Публика носила до победе
Након поменутих турнира малишана на терен су изашли чланови наше сениорске репрезентације и екипе из поменуте ексјугословенске републике. Инто-

борби и неизвесној завршници, задржала предност до самог краја. И када је одличан
израелски судија последњи пут
дунуо у пиштаљку, у званичним бележницама стајало је
35 : 27 за Србију.
Славиша Миленковић, менаџер Рагби савеза Србије и репрезентације, наводи је да ово
био прави празник рагбија.
– Овај тријумф добро ће нам
доћи у борби за врх европске
Конференције 2 – југ и победом наредног викенда у Андори обезбедили бисмо улазак у
виши ранг. Ипак, највећи утисак су перфектна организација, одлични услови, изванредан
стадион и бројна публика, што
је довољан мотив за играче, јер
нико не воли празне трибине.
Старчево је рагби село, које
имам у лепим успоменама још
од пре више од тридесет година, док сам играо за Крушевац
– присећа се Миленковић.
Тренер националне репрезентације Љубомир Буквић каже да је меч био леп за око,
као и да је ова победа резултат
добре припреме и увежбаних
акција. Он је импресиониран
свиме што је видео у Старчеву:
организацијом, публиком и,
што је најважније, квалитетом
омладинског погона.
Његов словеначки колега Тихомир Јанковић џентлменски
је честитао ривалу, без обзира
на то што сматра да је његова
селекција могла боље да прође
да није било неколико олако

У и српском саставу било је
и неколико печалбара: четворица игра у Француској, док
један – Јанко Земун Милинковић – наступа у Бергаму, члану италијанске полупрофеси-

пута, па иако не говори перфектно српски језик, одлично
се споразумева с другим саиграчима.
И очигледно – јединство је
кључ успеха у многим спорто-

Деца из домаћег „Борца” потврдила потенцијал
оналне серије Б. Њему се веома допало што се игра у малом месту с тако великом рагби традицијом, а репрезентативни дрес облачио је десетак

вима, а нарочито у овом, што
је наша петнаесторка демонстрирала и на терену.
И многи други могли би да
се угледају на њих...

АКЦИЈА „ПАНЧЕВЦА” И УДРУЖЕЊА „ЉУБИМЦИ”

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

СТА РИ АСО ВИ НА ТРИ БИ НА МА

Топалко

Све време српску репрезентацију бодрили су и бројни познаваоци рагбија из Старчева и околине.
Можда и најгрлатији био је један од организатора и некадашњи играч Аца Костић, који се слаже да је највећу победу извојевало Старчево, а довољно је рећи да је, како каже,
међународни делегат „примио терен из цуга”.
На трибинама је било много његових некадашњих саиграча,
међу којима и Аца Димитрић, актуелни председник старчевачке
месне скупштине. Он каже да је велика ствар што се поново игра
репрезентативна утакмица и то што је било много људи. Из те
чувене генерације је и Горан Арсенијевић, који се највише сећа
јуниорског полуфинала некадашње СФРЈ. Његовом тадашњем
саиграчу Драгославу Милинковићу најлепше је то што се срео са
старим друштвом из играчких дана. Горан Стојановић је учествовао у организацији и има утисак да jе сада рагби тврђи него у
његово време, осамдесетих, када је било и снаге и брзине.
за џентлмене пренели из својих срца у срца малишана.
И већ су успели, јер друго
место на пионирском Купу Србије довољно говори.

И девојчице бриљирају
Један од креатора тог подвига,
Радивој Ћосић, након завршетка званичног дела богатог про-

Страну припремио
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начин. Наиме, средином осамдесетих година градски стадион „Динама” је реновиран, па
су Панчевци играли на нашем
игралишту. И недуго затим су
се Старчевци, познати као радознали и кочоперни, потпуно
„заразили” и основали клуб, а
врхунац је био када смо победили своје учитеље. Касније, у
време ратова и криза, клуб је,
као и много тога, привремено
замро, да бисмо пре извесног
времена поново кренули с дружењима ветерана, а пре неку
годину и са омладинским погоном. То се показало као пун

Овај малиша пронађен је између две
пруге на почетку Скадарске улице,
недалеко од топлане која се налази
поред пиваре. Унезверено је трчао
по путу, а за длаку је избегао да га
удари воз.
Топалко је весели мужјак, стар око
два и по месеца, очишћен од глиста
и напрашен против бува и крпеља.
Спреман је за своје прве власнике, који све друге информације могу
добити на телефон 064/217-48-80.

Медведићи
ниране су и химне, када су се
српским првотимцима придружили и сви пионири и петлићи.
Утакмица је кренула веома
жустро, па су наши првотимци, ношени овацијама преко
700 упадљиво добрих познавалаца рагбија, повели после успешно реализоване казне. Момци
из „дежеле” убрзо су преокренули резултат, али су се домаћини пренули, појачали темпо
и на полувреме отишли с вођством од 15 : 10. Након паузе,
коју је испунио локални КУД
„Неолит”, Србија је постигла
есеј и, упркос равноправној

изгубљених лопти и лошије
игре у контакту.
– Ов де смо фе но ме нал но
примљени, па због тога, ако
већ морамо од неког да изгубимо, нека је то Србија. А за
Старчево знам поодавно, јер
сам за Загреб играо више пута
у Панчеву, у некадашњој југословенској лиги. Сећам се да
смо, под наводницима, најбоље батине добијали баш у вашем граду, а памтим и одличне играче као што су Кеба, Вук,
Дуда... – наводи овај Загрепчанин на привременом раду у
Љубљани.

Три црна лепотана имају
месец и по дана и захваљујући срећним околностима спасени су са улице
у време ниских температура, а у међувремену је
свако од њих доживео своју малу животну драму.
Рудолф (на фотографији – лево), Љубица (у средини) и
Миле (здесна) ручкају дословно све пред собом – грануле,
млеко, хлеб, месо...
Ове веселе куце налазе се у насељу Караула у Панчеву.

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

ВОЗИЛА

ПОНУДА

ПОТРАЖЊА

ПРОДАЈЕМ фијесту 1,3
2001. 138.000 км регистрован до јуна. 650 евра.
063/429-399 (СМС)
ПРОДАЈЕМ рено сеник,
2005. годиште, бео, регистрован. Тел. 062/145-5701. (СМС)
ПУНТО, октобар 2009. први
власник, гаражиран, гас,
прешао 60.000. 064/240-9384. (277258)
ПРОДАЈЕМ фијат 500 Л, у
изванредном стању, гаражиран. Тел. 064/158-10-16,
062/101-31-73. (277282)

НАЈПОВОЉНИЈИ откуп
свих врста возила, катализатора, продаја делова, долазим на адресу. 069/20300-44, 066/409-991.
ОТКУП возила, алата, гвожђа, остало, продаја делова, долазим на
адресу. 063/782-82-69,
061/211-59-15. (273579)
КУПУЈЕМ стара и неисправна возила за рециклажу. Исплата одмах. 064/119-5924. (277090)
КУПУЈЕМ аутомобиле од 80
до 1.500 евра, стање небитно. 063/165-83-75. (277549)
КУПУЈЕМ возила од 70 до
1.300 евра, у било ком стању. 062/193-36-05.
(277549)

ПРОДАЈЕМ повољно, рено
9, 1983. годиште, столарску
тезгу, иконе интерзија, металну гаражу. 013/320-013,
0674/993-35-26. (277310)
ФАСАДНА цигла црвена,
трговачка вага, ролетне,
шиваћа машина, теписи.
064/131-54-96. (273300)
ПЕЖО 207, 2010, дизел, исправан, нерегистрован.
064/337-79-38. (277326)
ОКТАВИЈА А 4, 1.9 ТДИ,
2008, регистрован, власник,
3.200 евра. 063/345-837.
(277353)
ПРОДАЈЕМ вектру, топ стање, регистрована до фебруара. 060/143-62-10.
(1277539

СЕАТ 12.4, бензин, 2009. годиште, 170.000 км. Тел.
064/136-42-00. (277442)
ПЕЖО 206, 1.4, 16 В, 3 В,
металик плав, дигитална
клима, одличан, власник.
064/142-55-93. (277446)
ДЕЛОВИ, југо, кец, суза,
мотори, петостепени мењачи, алу фелне. 064/856-6065. (277446)
ФИЈАТ пунто 1.9 ЈТД, 2002,
клима, подизачи, регистрован, метлик, 1.000 евра.
064/243-84-52. (277456)
ПРОДАЈЕМ мазду 323, 1.4,
бензин, 1998. годиште, власник. 069/154-43-19.
(277459)
СИТРОЕН Ц 5, 2.0 ХДИ,
2004. годиште, власник, цена по договору. 064/856-6219. (277493)
ПУНТО 3, 1.3 мултиџет дизел, 2004/2005, петора врата, фул опрема. 064/13036-02. (277533)

СТИЛО 1.6 , 2004, петора
врата, фул опрема, атестиран плин, 144.000 км.
064/130-36-02. (277533)

МАШИНЕ
ФОРД мондео 2.0 ДЦИ,
2003. караван, фул опрема.
064/130-36-02. (277533)
СЕАТ кордоба 1.9 ДЦИ,
2001, фул опрема, лимузина. 064/130-36-02. (277533)
ПУНТО 3, 1.2, 8 в, 2008, петора врата, фул опрема,
110.000 км. 064/130-36-02.
(277533)
НА ПРОДАЈУ фолксваген
голф 5, 2006. годиште. Тел.
063/184-75-95. (277550)

ТРАКТОР Т 40, нове таблице, приколица кикинда, нове таблице, ИМТ плуг 1 бразда, ИМТ шпартач – 2 реда,
тањирача 24 тањира, ОЛТ
дрљача 4 крила са роторима, корпа тракторска, власник. 061/611-23-03.
(277416)

ГАРАЖЕ
ПРОДАЈЕМ металну гаражу
3 х 5.5 м, са салонит плочама. 062/504-805. (276760)
ИЗДАЈЕМ гаражу на Тесли.
063/849-54-32. (4814)

ПРОДАЈЕМ свињске полутке. 013/632-145, 060/50030-91. (276307)
БЕТОНСКИ блокови од 32
динара до 72 динара. „Луна плус”, Црепаја. 069/27573-94. (276634)
КУПОПРОДАЈА
РАСПРОДАЈА кока носиља
ПОНУДА
у пуној носивости, са фарРАБАРБАРА: продајем сад- ме „Дабић” у Панчеву , по
нице – јестива вишегодицени од 200 динара по кошња лековита, декоративна маду. Упис вршимо за 18.
биљка. Тел. 064/129-97-24. мај 2019. 013/377-901.
(276881)
(277243)

МАЛО коришћен двосед и
тросед на развлачење. Повољно. 064/258-91-33,
064/348-00-43. (276882)
КОКЕ носиље, раста тетра
СЛ, старе месец и по дана,
вакцинисане. 063/315-381.
(277248)
КАДА од полиестера, ве-це
шоља и лавабо, мало коришћено, плаве боје.
061/248-06-06. (277253)
ПРОДАЈЕМ товне свиње.
Тел. 063/325-589. (277285)

ПРОДАЈЕМ бицикле из
иностранства, косилицу,
компресор. 063/436-918.
(277318)
ПРОДАЈЕМ miеle машину у
одличном стању. 061/24345-07. 061/243-45-07.
ДВА компјутерска стола,
огледало, полица, прозор
са ролетном. 064/142-3095. (277333)
ПРОДАЈЕМ тепихе 4 х 4 и 3
х 2, слабо коришћени. Тел.
063/751-07-79. (277346)
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ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
РАДНИКА „ПАНЧЕВАЦ”
ВУКА КАРАЏИЋА 1, 013/21-90-900, 013/21-90-903

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

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

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

Институт „Дедиње”
АКЦИЈE

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

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

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

Цена: 500 динара

др Небојша Тасић

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

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

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

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

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

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

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

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

•
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ОГЛАСИ

ЗЛАТИБОР продајем/мењам кућу на Златибору за
кућу-стан у Панчеву. Тек,
069/158-63-76. (276901)
ПРОДАЈЕМ укњижену непокретност, башта Новосељански пут, прво српско поље. 064/128-22-06. (276125)
БАВАНИШТАНСКИ пут, 56
ари, викендица, струја, вода, грађевинско земљиште.
064/280-60-53. (277197)
КУЋА, Тесла, комплет реновирана, одмах усељива, Јована Гавриловића 16-а.
064/295-50-95. (277023)

КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ судоперу и
остале кухињске елементе,
судопера, 3.000 динара.
371-568, 063/773-45-97.
(277344)
ДЕБЕЛА свиња на продају,
око 200 кг, повољно. Тел.
064/438-54-15. (277348)
СУДО-МАШИНА, уградна
рерна, веш-машина, угаона
гарнитура, тросед мојца,
ципеларник, компјутерски
сто, брачни душек, шиваћа.
063/861-82-66. (277455)
РАСПРОДАЈА новог намештаја. Столице од 1.600,
столови од 4.500. 060/60014-52. (277473)
КЛИК-КЛАК лежајеви од
12.900, избор мебла по жељи. 060/600-14-52 (277473)
ПРОДАЈЕМ јариће од 25 до
30 кг и козји сир. 065/68886-30, 013/631-644.
(277477)
ПРВОКЛАСНИ прасићи, јагањци. Могућност клања и
печења. 060/037-11-96.
(277471)

ПРОДАЈЕМ нов склопиви
лежај за масажу и нов мини
шпорет. 355-581, 063/89653-52. (277483)

СТАРЧЕВО, кућа, помоћни
објекти, плац 9.5 ари.
063/725-99-37. (277088)
ПРОДАЈЕМ два ормара, комоду (стилски)
ПРОДАЈЕМ два ормара, комоду (стилски), замрзивач
ладичар и ципеларник.
013/321-917. (277534)
ПОЛОВАН намештај са бесплатном доставом. 061/31707-67. (277540)
НА ПРОДАЈУ прасићи и пилићи. 061/280-20-35.
(277542)

ПРОДАЈЕМ два бицикла и
замрзивач 200 л, као нов.
063/158-27-50. (277508)
ПРОДАЈЕМ столарску машину (бугарку) и машину за
хобловање паркета.
065/678-92-05. (277547)
ПРОДАЈЕМ вертикални замрзивач, веш-машину , може и ваше неисправно уз
доплату. 064/129-73-60.
(277542)

КУПОПРОДАЈА
ПРОДАЈЕМ гробно место на
Старом православном гробљу. 064/901-90-41.
(277479)
ЈАГЊАД, месната прасад и
дебеле свиња на продају.
060/444-55-01. (277490)
ШПОРЕТ „алфа врање”, антидекубит душек , багат машина за шивење, трпезарију, спаваћу собу. 371-408.
(2775139

marketing@pancevac-online.rs

ПОТРАЖЊА

МЕТАЛИ ИВАН – откуп секундарних сировина. Петефи Шандора 29. 061/27126-70. (276067)
КУПУЈЕМ: перје, старински
намештај, слике, сатове,
стари новац, играчке, сифон флаше, остало.
063/705-18-18, 335-930.
(277247)

КУПУЈЕМ перјане јастуке,
дуње и јоргане. 2335-930,
063/705-18-18. (1277247)
КУПУЈЕМ полован намештај, старо перје, ТА пећи,
остало покућство. 062/14849-94. (277370)
КУПУЈЕМ старо гвожђе,
фрижидере, замрзиваче,
веш-машине, телевизоре.
064/158-44-10, 063/101-1147. (276999)
КУПУЈЕМО све метале, гвожђе, веш-машине, замрзиваче, телевизоре, све остало, долазим. 061/321-77-93.
(277413)
КУПУЈЕМО обојене метале,
гвожђе, олово, акумулаторе, веш-машине, замрзиваче, све остало. 061/322-0494. (277413)
КУПУЈЕМО гвожђе, бакар,
месинг,олово, алуминијум,
веш-машине, замрзиваче,
телевизоре. 061/206-26-24.
(277413)
АМБАЛАЖА пива, вина, coca/cole, ракијске флаше купујем. Тел. 061/142-23-69.
(277510)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

КУЋА, Војловица, четири
спаваће + дневна, средина
Б. Јединства. 065/367-7171. (СМС)
ВОЈЛОВИЦА, Јаношикова,
кућа 206 квм, 14,5 ари, цена 37.000. 683-84-27,
064/071-15-41. (276174)
ПРОДАЈЕМ кућу у Иванову,
29. новембра бр. 80
062/415-359. (276094)

ВИКЕНДИЦА спратна, на
Девојачком бунару, 200
мод раскрснице, легализована. 061/206-30-46.
(276370)
ПРОДАЈЕМ воћњак 27 ари.
066/317-444 (СМС)
У МРАМОРКУ породична
кућа на продају. Хитно.
069/255-87-86. (276951)
ПРОДАЈЕМ кућу у Качареву. 602-011, 065/219-59-73.
(276897)
СТАРА кућа, 7.5 ари, Цара
Душана 73, 48.000 евра.
063/820-53-34. (276879)
ПРОДАЈЕМ кућу на новој
Миси. 013/371-561,
063/360-165. (276777)

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

ВИКЕНДИЦА, на спрат, у
Делиблатској пешчари (Векерле), укњижена, цена повољна. Тел. 060/341-852.
(276770)
ПРОДАЈЕМ кућу у Иланџи,
125 квм, двориште, 27 ара,
17.500. 065/342-23-91.
(274610)
КУЋА, Иваново, 60 квм, 7.5
ари, комфорна, легализована, усељива, 18.000 евра.
063/372-428. (276173)
КУЋА, 100 квм, уписана
струја, вода на плацу од 4.5
ара, Раваничка 5, Стрелиште. 063/612-42-09,
064/555-03-36. (276021)
ВЕЋА салонска кућа, Максима Горког 60-а, Панчево.
Тел. 063/771-46-98,
063/770-03-31. (276500)
ВИКЕНДИЦА, на спрат, у
Делиблатској пешчари (Векерле), укњижена, цена повољна. Тел. 060/341-852.
(276770)
ПЛАЦ 9 ари, грађевионско,
Ул. Скадарска 43, екстра
локација. 064/864-61-36.
(277254)
ПЛАЦ 6 ари, грађевинско,
Ул. Скадарска 43, екстра
локација.064/864-61-36.
(277254)
ПРОДАЈЕМ плац-башта, 11
+ 3 ара, у Панчеву, Иве
Курјачког 149. Тел.
064/110-12-80. (277254)
ПРОДАЈЕМ кућу, нова Миса, подне плочице, белу фасадну циглу. 064/221-36-12.
(277263)
СТЕВАНА ШУПЉИКЦА,
плац 8 ари са кућом,
57.000. (188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (277272)
ПЛАЦ на Јабучком путу, 30
ари, 25.000. (188), „UnaDalli”, 064/255-87-50. (277272)
ВИКЕНДИЦА, Баваништански пут, 10 ари, 31.000.
(679), „Трем”, 063/836-2383. (277332)

ПРОДАЈЕМ кућу, Јабучки
пут, преко Сервиса „Пивашевић”. 060/348-19-88.
КУЋА, новија, спратна, 200
квм, помоћни објекти, 5.5
ари, легализовано. 063/70868-45. (277314)
БАВАНИШТАНСКИ пут, нова кућа, укњижена, усељива, 5 ари, 25.000. (679),
„Трем”, 063/836-23-83.
(277332)
ПРОДАЈЕМ новију спратну
кућу на Котежу 2, наеље
Милорадовић. 060/555-4129. (277334)
ПРОДАЈЕМ две куће у Војловици на једном плацу, легализовано. 013/232-21-30,
063/162ч-50-00. (277336)
ПРОДАЈЕМ кућу без посредника, Панчево, Новосељански пут. 063/153-37-70.
(277347)
ПЛАЦ са старом кућом, 6
ари, близина центра. Тел.
064/136-42-00. (277442)
ДЕБЕЉАЧА 130 квм, 7.5
ара, продајем/мењам за
панчевачки стан. 064/92889-68. (2377364)

СВЕТОГ САВЕ, спратна, два
стана трособна, 5.2 ара,
120.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (277369)
ТУРСКА глава, салонска
прелепа, 200 квм, 3.6 ара,
110.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (277369)
ЈАБУЧКИ пут, 60 ари до пута, 60.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (277369)
ПРОДАЈЕМ кућу, може и
етажно, власништво, 1/1,
нова Миса. 064/327-60-75.
(277379)
ПРОДАЈЕМ викендицу у
шуми код Беле Цркве, Трујино насеље. Тел., 062/84894-49. (277384)
ПРОДАЈЕМ викендицу са
воћњаком 25 ари и приколицу, цена повољна. 313716. (277396)
ДОЛОВО продајем кућу,
хитно. 063/707-19-64.
(277400)
КУЋА, старија, 5 ари, амбуланта Горњи град, само
72.000. 069/113-96-04.
(277408)
ХЕКТАР земље, северна зона, поред асфалта, само
16.500 евра. 069/113-96-04.
(277408)

КАЧАРЕВО, кућа 100 квм,
на 11 ари, реновирана,
условна за живот у њој, повољно. 064/172-86-12.
(277415)
ПРОДАЈЕМ грађевински
плац 31 ар, 30 х 101, Новосељански пут. 064/118-5550. (277417)

КУЋА на Стрелишту, 165
квм, 2,2 ара плаца, власник.
062/202-961.- (277419)
ПРОДАЈЕМ плац 12,8 ари,
Караула. 069/192-92-94.
(2774269
ПРОДАЈЕМ новију кућу на
Стрелишту, вода, канализација, трофазна, ЦГ, СББ, асфалт, миран крај, идеалан
за становање. 066/363-454.
(277431)
ПЛAЦЕВИ, градско грађевинско, погодно за хале,
мини фабрике. 064/212.5252. (277432)
БАНАТСКИ БРЕСТОВАЦ,
новија, 110 квм, 7,45 ари,
17.000. (49), „Мустанг”,
062/226-901. (277435)
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КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

СТАРА МИСА, 83 квм, 4
ара, трофазна, канализација, 35.000. (49), „Мустанг”,
062/226-901. (277435)
НОВА МИСА, три етаже, 6
х 10, 55.000, договор. „Мустанг”, 069/226-66-58.
(277435)
ПРОДАЈЕМ воћњак, 18
АРИ, 1/1, Кудељарски насип. 063/472-669. (277444)
ВЕЛИКИ избор кућа, све локације. (394), „Гоца”,
063/899-77-00. (277137)
ШИРИ центар, за инвеститоре, 6 ари за квадрате.
(394), „Гоца”, 063/899-7700. (277137)
СТАРЧЕВО, 100 квм, 7 ари,
хитно, 21.000. (394), „Гоца”, 063/899-77-00.
(277137)
ЦЕНТАР, салонска кућа на
5 ари, 115.000, новија на 2
ара, сређена, 120.000.
„Лајф”, 061/662-91-48.
(277477)
БРАНКА РАДИЧЕВИЋА, на
2 ара, 25.000, на 6.8 ари
договор, близу центра, за
реконструкцију на 3.5 ара,
50.000. „Лајф”, 061/662-9148. (277477)
ПРОДАЈЕМ кућу са 4.5 ара
плаца, укњижено, ново,
Стрелиште. 063/812-42-09.
(277538)
ПРОДАЈЕМ грађевинске
плацеве, укњижени, 1/1, ново, Стрелиште. 063/812-4209, 063/368-135. (277538)
САЛАШ 3 хектара, уз асфалт, северна зона.
066/354-791. (277478)
ВОЈЛОВИЦА, прелепа сређена кућа 200 квм, 154,5
ари, 62.000 евра. „Кров”,
060/683-10-64. (4814)

ПРОДАЈЕМ викендицу у
Шумарку, повољно, 32 квм,
ново сазидана на 11 ари
плаца. 063/864-10-47. (277494)
ПОТРЕБНИ плацеви за инвеститоре. Агенција „Тесла
некретнине”, 064/668-8915. (277493)
СТАРА МИСА, кућа за рушење, 80 квм, 3,3 ара,
17.000. (353), „Премиер”,
063/800-44-30. (277468)
ПРОДАЈЕМ кућу у Старчеву, Петра Драпшина 57, одмах усељива., 064/348-0568 (277528)

ОГЛАСИ

HIRURGIJA, INTERNA MEDICINA,
NEUROPSIHIJATRIJA

Ž. Zrenjanina 125, Pančevo

Telefoni: 013/351-551,
064/133-54-98, 060/433-54-98
МАРГИТА, 3.17 ари, 47 +
32, хитно, повољно; Миса, 2
стана, ПР + СП, 95, 29.000.
(67), 063/744-28-66. (4814)
НОВОСЕЉАНСКИ 32,90
ари, до пута, фронт 30 м,
кућа, 40.000. (67), 063/74428-66. (4814)
МАРГИТА, прелепа кућа,
фул, ПО, ПР, ПК, вреди погледати. (67), 063/744-2866. (4814)

СТАНОВИ
ПОНУДА

ЦЕНТАР, дуплекс, троипособан 80 квм, пети спрат,
нема лифт, 48.500 евра,
064/888-25-00 (СМС)
ТЕСЛА, двособан стан, 37
квм, ВП, ЕГ, реновиран.
Тел. 064/364-10-56.
(277019)
ТЕСЛА, трособан, ЦГ, 80
квм, IV, терасе, власник, договор. 013/331-079,
063/770-45-55. (1277119)
МИСА, 64 квм, 21.500, ПР,
Маргита, 30 квм, 18.000.
063/377-835. (273912)

СОДАРА, двособан, 52 квм,
ВП, ТА, 27.000. (188), „UnaDalli”, 064/255-87-50.
(277272)
ЦЕНТАР, двособан, IV, TA,
49 квм, 30.000. (188), „UnaDalli”, 064/255-87-50.
(277272)
КОТЕЖ 1, једнособан, IV,
сређен, 30.000. (188), „UnaDalli”, 064/255-87-50.
(277272)
ПРОДАЈЕМ двособан стан,
57 квм, у Краљеву, без грејања, леп , сунчан, I спрат,
28.000 евра. 062/641-129,
Љиљана. /277275)
Продајем/издајем
нов локал 77 квм.
Ул. Св. Саве 59
Слободан, 063/776-66-91

66 КВМ, ПР + двориште,
22.000 евра, Миса, Маргита, 690 евра/квм. 063/377835., (277301)
ОМОЉИЦА, строги центар,
једноипособанм, плац код
Бање, 7,6 ари. 064/021-1931. (277304)
ПРОДАЈЕМ стан, новоградња. 063/133-25-32. (СМС)
СТАН, једноипособан,
46,09, II спрат, 36.500 евра;
трособан 73,16, III спрат,
55.000 евра, новоградња, у
Патријарха Чарнојевића бр.
6. 063/389-974. (277307)
СТРЕЛИШТЕ, 48 квм, двоПРОДАЈЕМ стан, јефтино.
собан, 24.000; 53 квм,
061/681-46-67. (277231)
32.000. (394), „Гоца”,
НОВА МИСА, новоградња,
063/899-77-00. (277440)
95 квм, трособни лукс станови. Завршни радови у то- ШИРИ ЦЕНТАР, 35 квм,
једноипособан, 26.000.
ку. Могућност кредита.
(394), „Гоца”, 063/899-77062/966-92-96. (277267)
ЦЕНТАР, Светог Саве, ново- 00. (277137)
ЦЕНТАР, новији троипосоградња, 47 квм, II спрат,
лифт, гаража, гас, укњижен. бан, III, ЦГ, лифт, 30.000;
Тесла, 39 квм, I, ЦГ,
062/966-92-96. (277267)
ЦЕНТАР, 60 квм, двоиписо- 26.000. „Лајф”, 061/662-9148. (277477)
бан, 45.000. (394), „Гоца”,
063/899-77-00. (277137)
ЦЕНТАР, Карађорђева, двоипособан, VI, ЦГ, 65.000,
КОТЕЖ 2, једноипособан,
44 квм, V, ЦГ, 26.000. (188), нов трособан, II, ЕГ, 90 квм,
73.000. „Лајф”, 061/662-91„UnaDalli”, 064/255-87-50.
(277272)
48. (277477)
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СОДАРА, двособан, IV, ТА,
30.000; трособан, III, TA,
40.000, војне троипособан,
VII, договор. „Лајф”,
061/662-91-48. (277477)
ЦЕНТАР, дворишни, стан 23
квм, паркети, ПВЦ, ново купатило, укњижен, 14.000.
„Лајф”, 061/662-91-48.
(277477)
КОТЕЖ 2, двоипособан, 71
квм, VI, ЦГ, усељив, 39.000.
(336), „Олимп”, 351-061,
063/274-951. (277471)
ШИРИ ЦЕНТАР, леп једнособан, 25 квм, IV, ТА,
20.000. (336), „Олимп”,
351-061, 063/274-951.
(277471)
СТРЕЛИШТЕ, трособан, 66
квм, VI, ЦГ, лифт, 30.000.
(336), „Олимп”, 351-061,
063/494-898. (277471)
ТЕСЛА, двособан, 53 квм,
III, ЦГ, лифт, 35.000, договор. (336), „Олимп”, 351061, 064/234-39-01.
(277471)
ТАМИШ КАПИЈА, двособан, 65 квм, III, ЦГ, 56.000.
(336), „Олимп”, 351-061,
063/274-951. (277471)
СТРЕЛИШТЕ, четворособан,
78 квм, I, ЦГ, лукс, 62.000.
(336), „Олимп”, 351-061,
063/274-951. (277471)
ПРОДАЈЕМ гарсоњеру у Самачком. 063/719-98-81.
(277472)
СТРЕЛИШТЕ, 44 квм + Т, II,
ЦГ, лифт, 30.000; Тесла, 39
квм, I, ЦГ, 26.000. „Лајф”,
061/662-91-48. (277477)
СТАН 77 квм, Ж. Зрењанина 60. 063/359-952.
(277495)
СТРЕЛИШТЕ, двособан, 57
квм, тераса, 2/2, 30.000.
(238), „Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (277494)
НОВО у Агенцији „Тесла
неркетнине” посебне погодности за продавце.
064/668-89-15. (277493)
СТРОГИ центар, двособан,
56 квм, III/VII, ЦГ, лифт,
паркинг, власник, 51.000.
065/653-63-92. (и)
КОТЕЖ 2, комфоран сређен двособан стан, 65 квм,
ВПР, 39.000. „Тесла некретнине”, 064/668-89-15.
(277493)
СТРОГИ центар, двособан,
56 квм, III/VII, ЦГ, лифт,
паркинг, власник, 51.000.
065/653-63-92. (и)
СТАН, Тамиш капија, 62
квм, IV спрат, 52.000 евра.
063/329-340. (277489)
ЦЕНТАР, V спрат, мањи једнособан, новији, 20.000.
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (277493)
КОТЕЖ 2, двоипособан, 64
квм, III спрат, 42.000. (238),
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (277493)
ЧЕТВОРОСОБАН, Котеж 2,
трећи спрат, сунчана страна, леп распоред. 063/85674-02. (277519)
СОДАРА,н двособан, V, 57
квм, ЦГ, 35.000. (353),
„Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. (277468)
КОТЕЖ 1, двособан, II, 60
квм, ЦГ, 37.000, договор.
(353), „Премиер”, 063/80044-30. (277468)
КОТЕЖ 2, четворособан, III,
ЦГ, 55.000. (353), „Премиер”, 352-489, 063/800-4430. (277468)
ШИРИ центар, двоипособан, IV, 58 квм, ТА, реновиран, 30.000. (353), „Премиер”, 063/800-44-30.
(277468)
ЈЕДНОСОБАН, Тесла, ЦГ,
22.000; Котеж, ЦГ, 15.500;
гарсоњера, Миса, ПР, 3.0,
тераса, 17.800. (67),
063/744-28-66. (4814)

КОТЕЖ 2, једноипособан,
36, реновиран, 25.000;
Маргита, I, 53, нов, 35.000.
(67), 063/744-28-66. (4814)
ДВОСОБАН, Стрeлиште, I,
ЦГ, 29.500; Миса, I, ЦГ,
36.000. (67), 063/744-28-66.
(4814)
ТЕСЛА, Нови свет, једноипособан, И, 39 квм, ЦГ,
25.0009. (353), „Премиер”,
063/800-44-30. (277468)
МИСА, трособан, I, 90 +
поткровље, Миса, приземље, трособан, фул двориште, вреди погледати. (67),
063/744-28-66. (4814)
ПРОДАЈЕМ стан, Котеж 1,
двособан, двостран, 50 квм,
I спрат. 064/121-58-06.
(277449)
ПРОДАЈЕМ дворишни стан
до улице, Жарка Зрењанина, власник. 061/382-88-88.
(277314)
ПРОДАЈЕМ дворишну гарсоњеру, сређену, власник,
без посредника. 060/35954-39. (277316)
КОТЕЖ 2, 37 квм, ЦГ, VII,
није задњи, усељив, 24.000
(679), „Трем 01”, 063/83623-83. (277322)
ВОЈНЕ ЗГРАДЕ, 83 квм, ЦГ,
VI, три спаваће собе,
50.000. (679), „Трем 01”,
063/836-23-83. (277322)
СОДАРА, 83 квм, ЦГ, IV,
лифт, екстра, 55.000. (679),
„Трем 01”, 063/836-23-83.
(277322)
ЦЕНТАР, 28, ЦГ, 20.500;
Содара, 25, II, 42.000.
(338), „Јанковић”, 348.025.
(277374)

НОВА МИСА, нови станови,
трособан 83 кв, I, 42.000,
103 квм, 47.000. (300),
„Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52. (277359)
ТЕСЛА, двособан, 50 квм,
IV, ЦГ, одличан, 30.000.
(300), „Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52. (277359)

ДВОСОБАН, Котеж 2, ВП,
57 квм + 6 квм, 30.000
евра. (470), „Дива некретнине”, 345-534, 064/246-0571. (27у7368)
КОТЕЖ 1, 1.0, 34, 21.000;
1.0, 12.500; Содара, 2.0, 55,
23.000. (338), „Јанковић”,
348.025. (277374)

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

064/432-28-74
КОТЕЖ 1, двоипособан, 57
квм, III, ЦГ, тераса, 35.500.
(300), „Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52. (277359)
СТРЕЛИШТЕ, трособан, 64
квм, IV, ЦГ, лифт, сређен,
38.000. (300), „Ћурчић”,
362-816, 063/803-10-52.
(277359)
ДВОСОБАН, I спрат, ЦГ,
Стрелиште, 29.000. (470),
„Дива некретнине”, 345534, 064/246-05-71. (27у7368)
ПРОДАЈЕМ трособан стан у
строгом центру, 79 квм.
063/368507. (277406)
ПРОДАЈЕМ дворишни једособан стан новије градње,
центар. Тел. 066/318-235.
(277421)

ЈЕДНОИПОСОБАН, 45 квм,
ЦГ, ВП, Стрелиште, 27.000
евра. (470), „Дива некретнине”, 345-534, 064/246-0571. (27у7368)
КОТЕЖ 2, двоипособан, 83
квм, дуплекс, тераса,
42.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64 (277369)
КОТЕЖ 1, 58 квм, двоипособан, ЦГ, III, добар,
36.000. (49), „Мустанг”,
062/226-901. (277435)
НОВА МИСА, 60 квм, полусутерен, леп, 21.500. (49),
„Мустанг”, 062/226-901.
(277435)
НОВА МИСА, нов, 54 квм,
33.000, 70 кв, лукс, 41.000.
(49), „Мустанг”, 062/226901. (277435)
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СТАНОВИ
ПОНУДА

ЦЕНТАР, трособан, леп, 67
квм, IV од V, без лифта,
38.000. (49), „Мустанг”,
062/226-901. (277435)
ТЕСЛА, двособан, 55 квм,
II, TA, добар, 35.000. (49),
„Мустанг”, 069/226-66-58.
(277435)
КЕЈ РАДОЈА ДАКИЋА, новији, 58 квм, приземље, ЦГ,
са лукс стварима, 46.000.
(49), „Мустанг”, 069/22666-58. (277435)

ИЗДАЈЕМ једнособан стан
на Котежу 2. Тел. 064/16864-28. (277287)
ИЗДАЈЕМ двособан стан,
Тесла, код „Авива”, I спрат,
климатизован, намештен,
централно грејање.
064/120-03-48. (277329)

ИЗДАЈЕМ једнособан стан,
комплетно намештен, центар, 150 евра. 065/344-8577. (277517)
ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру, са купатилом.
060/811-04-04. (277520)
ИЗНАЈМЉУЈЕМ намештену
гарсоњеру искључиво запосленима, wi/fi, кабловска,
паркинг. Центар. 065/69188-23. (277537)
ИЗДАЈЕМ празан двособан
стан, зграда, ЦГ, Стрелиште.
064/164-77-66. (277527)

ПОСАО
ПОНУДА

(7/274828)

„ Д А Ј Л А”

(3/274498)

ПОТРЕБНА жена за чишћење. Тел. 060/304-07-64
(СМС)
ПОТРЕБАН возач Ц и Е категорије са искуством за
међународни Румунија и
Македонија. Пријава, сталан посао. 069/301-17-00
(СМС)
ПОТРЕБНА озбиљна жена
са или без искуства за рад
на шиваћој индустријској
машини. 061/686-51-28
ЛОКАЛИ
(СМС)
ПИЦЕРИЈИ потребни возачи
Б категорије. 061/264-80-00
ИЗДАЈЕМ локал од 86 квм,
(СМС)
код Аутобуске станице.
ПОТРЕБАН радник са иску063/278-421. (276812)
ством за рад на отпаду.
ИЗДАЈЕМ локале 50 квм у
065/551-17-22 (СМС)
ИЗДАЈЕМ
стан,
може
и
радСТРЕЛИШТЕ, двособан, 55
Моше Пијаде. 069/352-55ПОТРЕБНЕ раднице за рад
квм, ТА, приземље, сређен, ници, Јабучки пут преко
44. (276657)
у кухињи и за роштиљем.
„Пивашевића”. 065/219-1429.000. (49), „Мустанг”,
ИЗДАЈЕМ пословни простор Почетна плата 30.000 +
22. (277301)
069/226-66-58. (277435)
на четвртом спрату у Војво- пријава + топли оброк.
ИЗДАЈЕМ намештену гарсоСТАН, први спрат, 46 квм,
де Петра Бојовића 3.
063/897-55-04, 013/354Книћанинова код Котежа 2. њеру на Миси. 061/132-54- 063/425-415. (277225)
043. (277198)
21.
(277340)
064/136-42-00. (272442)
ПОТРЕБНА хигијеничарка
СТАН (собе) издајем у Панза одржавање хигијене у
Одвоз
шута,
земље,
превоз
чеву, Маргита, Ул. Светозалокалу брзе хране. Звати
шљунка,
песка
и
осталог.
ра
Шемића
70-а.
013/354Прање тепиха
после 15 сати. 063/897-55703, позвати после 18 сати.
064/158-44-10, 063/101-11-47
04, 013/354-043. (277198)
(277377)
ПОТРЕБАН возач Б категоИЗДАЈЕМ стан на Тесли,
ИЗДАЈЕМ магацин на Скро- рије за паковање и развоз
300 метара од „Авив парбари, до 300 квм. 063/281064/422-52-40
штампе. 069/867-72-07.
ка”. 063/824-06-63.
891. (1277276)
(277022)
Бесплатан превоз
(277388)
ИЗДАЈЕМ локал, атрактивна ПИЦЕРИЈИ „Калимеро” на
ИЗДАЈЕМ, Лава Толстоја,
локација, од пијаце и шко- Стрелишту потребна радниДИРЕКТНА продаја станодворишни стан, 40 квм, на- ла. 060/351-03-56. (277291) ца. 061/323-80-02. (276915)
ва, ново, центар, 60 квм.
мештен. 064/939-40-77.
ЗЕЛЕНА пијаца, издајем ло063/272-994. (277443)
(277390)
кал 25 квм, одличан, повољКомби превоз робе
ИЗДАЈЕМ једнособан нена- но. 064/226-91-30. (277272)
и селидбе.
СТАНОВИ
мештен стан на Тесли.
ЛОКАЛ 30 квм, центар, два
Зоран, 060/360-03-89.
064/142-68-65. (277392)
улична излога, издајем.
ПОТРАЖЊА
066/344-033, 063/628-626.
ЈЕДНОСОБАН полунамеКУПУЈЕМ једнособан или
(277324)
ПОТРЕБАН мушко-женски
штен стан за издавање.
једноипособан стан у шифризер. 064/085-62-44.
0647145-47-48, 061/175-00- ИЗДАЈЕМ локал 80 квм и
рем центру града (није
канцеларијски простор. АЦ (276845)
15. (277398)
агенција). 064/280-27-73,
ИЗДАЈЕМ кућу, шест лежа- „Звезда”, Стевана Шупљик- ПОТРЕБАН мушко-женски
или порука. (277319)
ца 88. 063/278-250.
фризер/фризерка у салону
ја, преко пута Рафинерије,
у центру. 064/503-68-75.
10 ари плаца, насут ризлом, (277335)
АГЕНЦИЈИ „Тесла некрет(276877)
ИЗДАЈЕМ локал 72 квм,
погодан за паркинг, аутонине” потребни станови.
Војводе Путника 29.
плац. 066/322-780.
ПОТРЕБАН конобар-ица,
064/668-89-15. (277493)
063/278-250. (277335)
(277394)
Кафе „Перла”. Тел.
065/344-54-66. (4813)
КУПУЈЕМ једнособан стан
WEIFERT дистрибуцији пиСЕЛИДБЕ
на Содари или центар.
ћа потребни возачи Б и Ц
064/443-55-32. (277509)
• Комплетна услуга транспорта • Монтажа и
категорије, физички раднидемонтажа намештаја • Професионални радници
ци и виљушкаристи.
АГЕНЦИЈА „Дива некретни062/446-285. (286098)
• Одвожење непотребних ствари
не”, Ж. Зрењанина бр. 14,
купује стан у зграда, исплаПЕКАРИ „Rex” из Банатског
061/288-28-38, 065/560-8585 „IVAN TRANSPORT”
та одмах. 345-534, 064/246Новог Села потребан – мај05-71. (277368)
стор и помоћни радник.
ИЗДАЈЕМ једнособан стан
ИЗДАЈЕМ локале 15 и 30
Контакт тел. 063/616-694.
ХИТНО потребни станови,
на Тесли, 200 м од Авива,
квм, војводе Путника 29, у
(275594)
куће, сигурни купци. Агенпотпуно опремљен, ЦГ, репролазу. 063/278-250. (277335)
ција „Кров”, 060/683-10-64. новиран, 120 евра, плус деWORDRATE тражи менаџеИЗДАЈЕМ локал 80 квм,
(277369)
ра грађевинског техничара
позит. 064/848-27-61.
опремљен за пекару или
или инжењера са иску(277426)
празан.
064/482-65-53.
СТАНОВИ
ством, може и пензионер.
ИЗДАЈЕМ собе за раднике,
(277402)
Тел. 063/102-94-16.
ИЗДАВАЊЕ
студенте, раднички смеИЗДАЈЕМ локал 30 и 23
(277686)
штај, центар града.
квм, код Аутобуске станице.
ИЗДАЈЕМ комплетно намеПОТРЕБАН момак или де063/502-211. (2774339
352-105. (276578)
штену гарсоњеру на Тесли.
војка за разношење кафе и
ГАРСОЊЕРА
у
центру,
наИЗДАЈЕМ локал у новој
061/243.-45-67, 061/170пића на бувљаку. 064/132мештен, wi/fi, ТВ, кабловзгради, Моше Пијаде 61-б.
04-40. (277244)
98-12. (277281)
ска,
110
евра.
Тел.
069/113064/841-59-31. (277443)
ИЗДАЈЕМ собе за раднике и
ПОТРЕБНИ возачи Д кате00-73. (277439)
самце. 064/305-73-01.
ИЗДАЈЕМ два нова локала,
горије. Плата 60.000. Инфо
ИЗДАЈЕМ намештен стан(1277269)
центар, један опремљен са- на тел. 066/371-101. (ф/528)
чић
у
центру,
кабловска,
лон лепоте. 063/734-82-31.
ИЗДАЈЕ се полунамештен
ПОТРЕБНИ радници обезТА, депозит. 063/742-14-27. (277484)
двособан стан, Панчево,
ИЗДАЈЕМ кућу, 50 квм, ста- ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ локал беђења са и без лиценце.
Вршачка 4. 064/218-77-80.
Контакт телефон: 064/658ра Миса. 060/011-96-66.
(277261)
од 39 квм у центру Стрели23-45, 011/317-71-74. (ф)
шта. Тел. 064/267-71-74.
ИЗДАЈЕМ двособан комфо- (2774829
ПЕКАРИ потребан мајстор
(277560)
ИЗДАЈЕМ двособан стан,
ран стан, 50 квм, ТА пећ,
за лиснато тесто. 063/193празан, кућа, Стрелиште.
мешалицу за бетонирање.
ИЗДАЈЕМ локал 55 квм,
75-30. (277367)
Тел. 013/352-710, 066/352- Тел. 064/587-25-35, 311Угао Д. Туцовића и М. Пу710. (277294)
071. (277486)
НЕГА старих, болесних и
пина, Панчево. Тел.
инвалидних лица. 063/868061/601-81-00. (12775159
04-51. (277363)
локал 13 квм,
ПРОДАЈЕМ станове у Светозара Миле- ПРОДАЈЕМ
КОСИМ траву тримером,
центар, Браће Јовановић
дворишта, воћњаке и остатића 5 и Војводе Радомира Путника 22/1. 27, Панчево, власник.
ли коров. Зоран, 061/683061/(278-10-89. (77522)
67-48, 064/438-12-46. (277366)
Контакт: Маријана, 063/693-944,
ИЗДАЈЕМ локал 30 квм,
близу Дома омладине.
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
Љупко – 063/313-844
064/359-55-44. (277534)
радови и обрада шпалетни.
ПОПРАВКА свих врста бој- 065/842-84-29, 063/842-84ДОО „Кутко” издаје локале од 50 квм до 250 квм, на
29. (277371)
лера, замена нових.
Новосељанском путу 37, у комплексу иза Максија.
064/004-52-30. (277535)
ПОТРЕБНА радница са исИздаје се магацински простор од 500 до 3000 квм.
куством за рад у радњи,
МОЛЕРСКО-ДЕКОРАТИВплата и пријаве су редовне.
НИ гипсано-фасадерски
Контакт: Љупко, 063/313-844,
Pro trade. Позвати 063/341радови. Славко, 063/206Маријана 063/693-944, Далиборка 063/693-291.
912. (277536)
770. (277397)

ПОТРЕБНА радница Caffe
„Art”. Немањина 2, доћи
лично. (277361)
CAFFEU „Империјал” потребна девојка за рад.
063/372-221. (277345)
ПОТРЕБНА радница за пекару. 063/130-75-40.
(277358)
ПОТРЕБНА девојка за рад у
кафићу само преподне.
063/208-389. (277391)
ПОТРЕБНИ радници за рад
у производњи фасадних материјала. ДОО „Silex”, Панчево, Боре Шипоша 9-б.
063/103-22-07. (277410)
ПОТРЕБАН радник за рад у
брзој храни. 064/149-99-73.
(277414)
ПОТРЕБАН радник за послове везане за кошење траве. 064/196-17-32. (277420)

КОСИМ траву тримером,
повољно воћњаке, баште,
дворишта. Зоран, 061/68367-48, 064/438-12-46.
(276546)
КЛИМЕ, овлашћени сервис,
продаја, уградња, чишћење,
поправке сви модела. Duofrigo, 060/681-73-88. (276597)

КРЕЧЕЊЕ, глетовање, гипс
радови, фасадерски радови, кречење улаза у згради.
063/304-476. (276972)
МАШИНСКИ утовар шута
са превозом, рушење објеката, разбијање бетона.
063/246-368. (277031)
РАДИМО сервисирање и
пуњење клима. Контакт
061/229-80-10. (2177228)
ВРШИМО све врсте грађевинских послова брзо и
професионално. 061/22980-10. (277228)

ПЕКАР потребан. 062/404144. (277422)
ПОТРЕБАН возач-достављач хране. 061/623-16-15.
(277449)
ПОТРЕБАН-а особа за примање поруџбина, чекер.
061/623-16-15. (277449)
ПОТРЕБАН кувар/куварица.
061/623-16-15. (277449)
ПОТРЕБАН пица-мајстор.
061/623-16-15. (277449)
PIZZERIA MAMMY. потребан радник за касом.
063/691-169. (277448)
ПОТРЕБНЕ конобарице са
познавањем кухиње, одлични услови. 066/888-13-31.
СНАЖНОЈ ОСОБИ на име
помоћи у поподневним сатима око инвалида, нудим
становање и исхрану.
064/224-51-48. (277458)
САЛОНУ потребна мушкоженска фризерка са искуством. Услови рада одлични. 064/255-57-31. (277453)
ПОТРЕБНА девојка за рад у
кафићу. Звати на 061/63440-71. (ф)
POCO-LOCO ресторану потребан пекар за рад са финим пецивом, помоћни радници и возач. 064/874-0301. (277485)
ХИТНО потребна конобарица за рад у кафићу.
069/221-02-32. (277487)
КАФЕ „ЉУБИЧЕВО” тражи
конобара/цу са искуством.
069/3564-10-04. (277497)
ПОТРЕБАН возач за рад у
пекари и радник у производњи пекаре. 063/606-330.
(277511)
ПОТРЕБНИ радници за рад
у продаји у посластичарници „Специјал”. Контакт
065/232-16-70. (277504)
РЕСТОРАНУ домаће кухиње
потребан кувар/ица. Услови
одлични. 0560/147-36-30.
(277505)
ПОТРЕБАН радник до 30
година, без искуства за рад
на дуже, у урамљивачкој
радњи. Студио „Имаго”.
060/017-00-62, 064/210-6894. (277520)
ИНОСТРАНОЈ компанији са
представништвом у Панчеву
потребан информатички
програмер. 065/954-95-49.
(277516)
ИНОСТРАНОЈ компанији са
представништвом у Панчеву
потребна комуникативна
девојка за рад у комерцијали. Обавезно познавање енглеског, немачког језика и
рад на рачунару. 065/95495-49. (277516)

ПОСАО
ПОТРАЖЊА

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

НЕГОВАТЕЉИЦА: чувам
особе од 08 до 16 сати.
060/421-05-91 (СМС)
ВОДОИНСТАЛАТЕР, реновирање купатила, вентили,
славине, одгушење канализације одмах. 061/193-0009. (276430)
ТАПЕТАР који пресвлачи
намештај, са искуством,
тражи посао. 064/120-7764. (276147)
ХОБЛОВАЊЕ, фуговање,
поправка и лакирање паркета као и бродских подова.
060/6463-21-53. (277176)
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови, кречење, глетовање, столарија, веома повољно. 064/280-26-15. (276867)
ВОДОИНСТАЛАТЕР, уградња, одржавање воде, канализације, кабине, славина,
бојлера, котлића. 063/83684-76. (276867)
МОЛЕРСКИ и гипсарки радови. Неша. Facebook.com/molerizam 069/444-2376. (276860)
ИСКОП темеља, канала, подрума. Рушења, одвоз шута.
Равнање, паркинг. 063/77155-44. (277017)
БАШТЕ орем и култивирам.
063/855-92-70. (276852)
АЛУ ПВЦ столарија, ролетне, комарници, венецијанери, тракасте завесе, уграђујем, поправљам. 063/88225-09. (275261)
СЕЛИДБЕ, превоз робе, мерцедес камиони, радници,
повољно. Вук, 063/278-117,
064/176-91-85. (276134)
СЕЛИДБЕ, превоз друге робе. Панчево-даље. Цена договор. 013/366-843,
063/193-22-29. (277107)

ПРЕВОЗ малим и великим
кипером: шљунак, песак,
сејанац и ризла. Хакер,
063/246-368. (277031)
РАДИМО све физичке послове, чистимо подруме, таване, наш превоз. 064/14427-65. (277249)
Поправка старих кровова,
израда нових кровова,
израда баџа,
постављање фасаде,
зидање и малтерисање
СЗР „Зоки”
062/827-89-20
ХИДРОИЗОЛАЦИЈА, Панчево, машински сечемо влажне зидове. Гаранција.
060/691-01-13. (277277)
НЕГОВАТЕЉИЦА чувала би
старије особе, од 8 до 16
сати, сем недеље. 060/42105-91. (1277283)
ТВ и сателитске антене,
монтажа, дигитализација
ТВ-а, ИПТВ, антена плус.
064/866-20-70. (276899)
СЕРВИС, монтажа клима
уређаја, поправка беле технике, ситне интервенције у
кући. 060/637-07-51. (277260)
ДИМНИЧАР, чишћење димњака, котлова и каљевих пећи. 063/155-85-95. (277257)
КОМПЈУТЕР сервис, поправка, инсталација нових
компоненти. Одржавање,
брзо, повољно. 060/351-0354. (277291)
РУШЕЊА објеката, ископи,
бетонирање, обарање стабала, чишћење тавана, итд.
060/035-47-40. (277305)

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
РАДНИКА „ПАНЧЕВАЦ”
расписује

КОНКУРС
за радно место:

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА
Заинтересовани треба да пошаљу CV на мејл
адресу: zzzzpancevac@gmail.com
или
да га донесу лично у просторије Завода „Панчевац”, на адресу: Вука Караџића 1.
Рок за конкурисање: 31. мај 2019.

Петак, 17. мај 2019.

ПОСАО

ПОТРЕБНА особа до 45 година старости за рад у
производњи фирми која се бави услужним сечењем
и кантовањем плочастог материјала. Пријаве mailom:
stefanymil@gmail.com и телефоном на 065/381-65-25,
радним данима од 8 до 16 сати.

ПОТРАЖЊА

РАДИМО све физичке послове: рушења кућа, шупа,
бетона, бетонирања, ископи, одношење ствари.
064/122-69-78. (277305)
ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгушење судопере, купатила,
адаптације, поправке замене, одмах. 013/331-657,
064/495-77-59. (2778306)
ЕЛЕКТРИЧАР, поправке
шпорета, бојлера, индикатора, разводних табли, инсталација. Мића, 064/31044-88. (277311)
ПОПРАВЉАМ, шпорете,
фрижидере, замрзиваче,
инсталације, итд., 060/18002-83. (277238)

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

064/393-56-90
ОЗБИЉНА жена спрема,
станове, канцеларије, ординације. 063/430-409. (277320)
ОЗБИЉНА жена спрема
станове, канцеларије, ординације. 063/430-409. (277320)
АЛУ ПВЦ столарија, ролетне, комарници, венецијанери, тракасте завесе, уграђујем, поправљам. 063/88225-09. (275330)
ИЗРАДА/монтажа конструкција, хала, биндера,
тенди, гаража, капија, ограда, грађевинска лимарија.
064/068-10-85. (277731)
ПРЕВОЗИМ кипером повољно: шљунак, песак, сејанац, ризлу, утовар и одвоз
шута. 064/354-69-44. (277357)
ДУБИНСКО прање тепиха,
намештаја, душека, аутомобила. Наташа, 060/361-4741, 066/361-474, 361-474.

ОГЛАСИ

СТОЛАРСКЕ и браварске
услуге, Александар.
064/157-20-03. (277461)
ПАРКЕТ и ламинат, поставка, хобловање и лакирање.
061/314-90-18, 601-892.
(277462)
ШЉУНАК, песак, сејанац...
одвоз шута малим кипером
до два кубика. Лаза.
065/334-23-38. (277488)
ВОДОИНСТАЛАТЕРСКИ
радови повољно. 060/68982-23. (2774929
СВЕ врсте физикалија: утовар-истовар, рушење, чишћење, разбијање бетона,
селидбе, кошење траве, одвоз шута и непотребних
ствари. Дејан, 061/626-1450. (277498)
СЕЛИДБЕ и превоз робе и
ствари, утовар/истовар,
монтажа и демонтажа намештаја. Дејан, 061/626-14-50.
СЕЧЕМ и цепам машински
дрва, на дизел. Радован.
063/833-12-14. (1277503)

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

ПАРКЕТ постављам и хоблујем, мајстор с дугогодишњим искуством из Дебељаче, с материјалом или без
њега. Ноле (имам и паркет),
013/665-220, 063/847-74-38.
(4812)
KIZZA – рушење старијих
кућа и других објеката, утовар и одвоз шута, ископ багерима подрума, темеља,
канала, септичких јама.
013/366-888, 063/218-894.
(277251)
СЕЛИДБЕ, превоз робе,
мерцедес камиони, радници, повољно. Вук, 063/278117, 064/176-91-85. (276134)
РУШЕЊЕ кућа, утовар и одвоз свих врста шута, разбијање и сечење бетона, ископ
багерима. 064/648-24-50.
(277251)
НАЈАМ виљушкара за утовар и истовар робе, телехендлера за висинске радове до 18 метара. 064/64824-50. (277251)
РОЈАЛ МГ: затварање тераса провидном хармоником,
уградња/поправке; ролетне,
комарници, венецијанери,
све завесе, тенде, хармо-врата, роло-заштита. 063/81620-98, 013/351-498. (277395)

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

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)

ALM Nonwoven Manufacturing D.O.O.

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА
Секретаријат за урбанизам, грађевинске,
стамбено-комуналне послове и саобраћај

traži

ОГЛАШАВА

1. Radnike sa iskustvom u radu na industrijskim
šivaćim mašinama
2. Pojedinačne saradnike sa samostalnom
delatnošću koji imaju iskustva u šivеnju na industrijskim šivaćim mašinama.
a sa kojima bi se saradnja ostvarivala na mesečnom
nivou, na osnovu zaključenog ugovora u kojem bi se
utvrdio način saradnje kao i cena za pružene usluge.
Svi zainteresovani mogu da se jave na brojeve telefona: 013 310 717; 063 207 114
na email adresu: jelenailijevski@icloud.com
ili da dođu lično na adresu: Jabučki put 54, Pančevo

ОГЛАС
за дистрибуцију ужине
Позивају се понуђачи који се баве производњом и
дистрибуцијом оброка да доставе понуде за дистрибуцију ђачке ужине у школској 2019/2020. Дистрибутер мора поштовати стандарде у производњи и дистрибуцији хране.
Уз понуду доставити: Решење о регистрацији; Потврда суда да није изречена мера забране обављања делатности (не старије од 6 месеци), Уверење Пореске управе да су измирене доспеле пореске обавезе (не старије од 2 месеца); Асортиман ужине и цену; Начин дистрибуције; Услове за
пословно-техничку сарадњу. Школа посредује у
дистрибуцији ужине а родитељи ће средства
уплаћивати директно на рачун дистрибутера
Упутство за формирање понуде може се преузети
у року од 3 дана од дана објављивања Огласа.

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
РАДНИКА „ПАНЧЕВАЦ”
расписује

МАСАЖА, релакс, опуштање тела уз потпуно уживање. Повољно, Марија.
064/269-94-87. (277464)

КОНКУРС
за радно место:

ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР

ОЗБИЉНА поуздана жена
чувала би старо лице.
063/707-19-88. (277412)
ЧИСТИМО таване, подруме, шут, радимо све послове. 061/322-04-94. (277413)
ЕНГЛЕСКИ свим узрастима,
долазим, јефтино, 25 године искуства. 013/251-78-97,
063/782-51-48. (277434)
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови, ламинат. 061/28366-41, 062/976-18-42,
064/317-10-05. (277491)
МАСАЖА за даме. 064/928421-05. (277543)

УСЛОВИ:

Понуде слати у затвореној коверти са назнаком
„Понуда за дистрибуцију ужине”, на адресу ОШ
„Жарко Зрењанин” Банатско Ново Село, Ул. М.
Тита бр. 75. Рок за подношење понуда је 8 дана од
дана истека рока за преузимање упутства. Разматрање понуда и доношење одлуке о избору понуђача одржаће се у просторијама школе најкасније у року од 8 дана од дана истека рока за њихово подношење. Непотпуне и неблаговремене
понуде се неће разматрати. Додатне информације о условима пословно-техничке сарадње могу
се добити сваког радног дана на тел. 013/615-003,
у периоду од 9 до 12 сати.

– познавање рада на рачунару
– искуство у књиговодственим и рачуноводственим пословима
Заинтересовани треба да пошаљу CV на мејл
адресу: zzzzpancevac@gmail.com
или
да га донесу лично у просторије Завода „Панчевац”, на адресу: Вука Караџића 1.

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

Рок за конкурисање: 31. мај 2019.

ОГЛАШАВА

OD „MABER” PANČEVO

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

raspisuje

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КАО УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ катастарских парцела бр.3094 и 3096 К.О.Панчево, Ул.
Трг Ђуре Јакшића бр.17 - 19, Панчево, за планирану изградњу вишепородичног стамбеног објекта са
16 стамбених јединица П+3+Пс, израђен од стране
атељеа „Archi Tec” Панчево, за инвеститорa „Урбан
профит” доо, Панчево, Јабучки пут бр.103

KONKURS
za prijem radnika
• POTREBNI RADNICI ZA RAD NA GRADILIŠTU U PANČEVU
• LIČNI DOHODAK PO DOGOVORU
• UGOVOR SE ZAKLJUČUJE NA NAJMANJE GODINU DANA
• ŠKOLSKA SPREMA: OSMOGODIŠNJA ŠKOLA I VIŠE
• BROJ IZVRŠILACA: 50
Prijave slati na mail: panet5@panet.rs ili lično u Ul. Zetska 2, Pančevo
Kontakt tel: 013/343-451
063/211-540
Rok prijavljivanja: 21. 05. 2019. godine
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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 17. 05. 2019.
Заинтересована правна и физичка лица могу поднети примедбе на Нацрт урбанистичког пројекта, за
време трајања јавне презентације, у писаном облику, Градској управи Града Панчева, Секретаријату за
урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове, путем писарнице Градске управе Града Панчева, Трг краља Петра I, бр. 2 - 4, Панчево.

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КАО УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ катастарских парцела бр.5517, 5518 К.О.Панчево,
Ул.Таковска бр.4, Панчево, за планирану изградњу
вишепородичног стамбеног објекта са 11 стамбених јединица П+2+Пс, израђен од стране атељеа
„Archi Tec” Панчево, за инвеститорa „Top Hills 2018”
DOO, Банатско Ново Село, Партизанска бр.2.
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 17. 05. 2019.
Заинтересована правна и физичка лица могу поднети примедбе на Нацрт урбанистичког пројекта, за
време трајања јавне презентације, у писаном облику, Градској управи Града Панчева, Секретаријату
за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне
послове, путем писарнице Градске управе Града
Панчева, Трг краља Петра I, бр. 2 - 4, Панчево.

ЈАВНИ ПОЗИВ
У циљу побољшања квалитета амбијенталног
ваздуха у Граду Панчеву, Програмом буџетског
фонда за заштиту животне средине Града Панчева за 2019. годину планирана су подстицајна
средства, за коришћење гаса као енергента, у износу од 5.500.000 динара.
У овој години наведена средства ће се користити
као помоћ за прикључење индивидуалних домаћинстава на гасну мрежу, односно за суфинансирање трошкова типског кућног гасног прикључка у
току 2019. године, на тај начин што ће Град Панчево рефундирати део средстава утрошених у те
сврхе, у износу од 47.500 динара.
На јавни позив се могу пријавити грађани, власници индивидуалних објеката, са територије МЗ
Горњи Град, Стрелиште, Стари Тамиш, Војловице, Тополе, дела Мисе и дела територије МЗ Центар у којима је изграђена и у употреби улична гасна инфраструктура чији је власник мреже и дистрибутер ЈП „Србијагас”, и који су потписали Уговор о прикључењу објекта корисника система на
дистрибутивну гасну мрежу са ЈП „Србијагас” у току 2019. године (у даљем тексту Уговор) и уплатили средства ЈП „Србијагас” за куповину типског
кућног гасног прикључка.
Заинтересовани грађани који испуњавају наведене услове могу се обратити Граду Панчеву за рефундирање дела средстава утрошених на куповину типског кућног гасног прикључка, након чега ће
Град Панчево са њима закључити уговор и на текући рачун уплатити 47.500 динара.
Документација коју је потребно поднети за јављање на јавни позив је следећа:
1. Попуњен Захтев за рефундирање дела средстава утрошених на куповину типског кућног
гасног прикључка (образац траженог Захтева
се може преузети на сајту Града Панчева или
преузети у Услужном центру града Панчева, Трг
Краља Петра I 2-4, Панчево),
2. Копија Уговора са ЈП „Србијагас”,
3. Копија фактуре издате од стране ЈП
„Србијагас”,
4. Копија признанице којом се доказује уплата за
куповину типског кућног гасног прикључка,
5. Копија или очитана лична карта подносиоца,
6. Копија платне картице за текући рачун.
Наведену документацију је потребно поднети преко
Услужног центра Града Панчева, у Градској управи
Града Панчева, Трг Краља Петра I 2 - 4, Панчево,
Секретаријату за заштиту животне средине.
Рефундирање средстава заинтересованим грађанима, од стране Града Панчева, вршиће се до
утрошка средстава намењених за ову сврху, према редоследу поднетих захтева, а најкасније до
15. 12. 2019. године.
Особа за контакт:
Биљана Ђордан
телефон: 013/308-826
e-mail: biljana.djordan@pancevo.rs
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Петак, 17. мај 2019.

УСЛУГЕ
КЛИМЕ свих типова и произвођача сервисирамо, поправљамо и уграђујемо са
гаранцијом. Овлашћени
сервис „Фриготехник”,
013/361-361, 064/122-6805. (277514)
МАШИНСКИ утовар шута
са превозом, рушење објеката, разбијање бетона.
063/246-368. (277031)
KIZZA – сечење бетона и
асфалта, разбијање бетона,
насипање и сабијање терена ваљцима и вибро плочама. 013/366-888, 063/218894. (277251)

СЕЛИДБЕ, бесплатна процена селидбе, комплетна услуга транспорта, одношење
непотребних ствари, монтажа и демонтажа намештаја.
Професионални радници.
064/047-55-55. (277436)
КЛИМЕ свих типова и произвођача сервисирамо, поправљамо и уграђујемо са
гаранцијом. Овлашћени
сервис „Фриготехник”,
013/361-361, 064/122-6805. (277514)
КРОВОВИ, поправке, замена црепа, летви, старог црепа и поставке новог крова,
црепа, рогови, патошење,
изолације, најјефтинији у
граду, пензионерима екстра
попуст. 013/404-560,
064/290-45-09, 061/348-2000, 062/845-96-26,„Електроизградња”.(277274)

ОГЛАСИ

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

9. маја ове године преминуо је мој супруг

Последњи поздрав драгој колегиници

ГЕРХАРД СЕГЕР
1942–2019.
Ожалошћена супруга ГЕРДА са породицом
(23/277296)

Последњи поздрав вољеном тати и деди

ВИДИ ЦВЈЕТИЋАНИН

АЛУ ПВЦ столарија, комарници, ролетне, венецијанери, уграђујем, поправљам,
замена гуртни. 064/181-2500. (277279)

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

ХИДРОИЗОЛАЦИЈА равних
кровова, тераса и осталих
објеката, гаранција.
013/344-594, 063/894-2180. (277357)
РОЛО-НАЈ уграђује хармоврата, туш-кабине, зебра
завесе, најповољније.
013/344-594, 063/894-2180. (277351)
РОЛО-НАЈ вам нуди поправку, уградњу, ролетна,
тенда, роло-челична врата.
013/344-594, 063/894-2180. (277351)

Колектив Машинске школе „Панчево”

(72/ф)

ПРЕВОЗ малим и великим
кипером: шљунак, песак,
сејанац и ризла. Хакер,
063/246-368. (277031)
ПРЕВОЗ малим и великим
камионом (шљунак, песак,
сејанац, ризла, шута).
064/648-24-50. (277251)
ИЗНАЈМЉИВАЊЕ камиона
са корпом за рад на висини
до 23 метра (орезивање
грања и сеча дрвећа.
064/648-24-50. (277251)
KIZZA – продја квалитетних бехатон коцки и припрема терена са постављањем. 013/366-888,
063/218-894. (277251)
СЕРВИС телевизора, дигиталних рисивера, монитора,
даљинских,. „Плус”, Д. Туцовића 28. 353-463,
063/877-38-21. (277310)
ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгушење купатила, канализације, водоводне адаптације,
замена вирбли, вентила, батерија, санитарије, све за
воду, 0-24 сата. Пензионерима екстра попуст. Долазим одмах. 013/348-139,
064/493-44-63, 063/811-7489, Јовичин. (277437)
РОЛО-НАЈ: уграђује венецијанере, тракасте завесе,
роло-комарнике, најповољније. 013/344-594, 063/89421-80. (277351)
ПОПРАВКА беле технике,
монтажа и сервис климауређаја. Овлашћени сервис
Frigo Peđa. 013/301-300,
063/771-24-16. (277327)

ГЕРХАРДУ СЕГЕРУ
1942–2019.

После кратке и тешке болести преминула је наша вољена

Заувек ћеш остати у нашим срцима.
Волимо те.
ХЕЛГА, ДАНКО, ИГОР и ИВАНА
(83/277460)

Последњи поздрав

РАЗНО
СЕЛИДБЕ, превоз друге робе. Панчево-даље. Цена договор. 013/366-843,
063/193-22-29. (277107)
ИЗДАЈЕМ рамску скелу, металне подупираче, мешалице за бетон. 064/351-11-73.
(277262)
ВОДОИНСТАЛАТЕР. Одгушење купатила, канализације, водоводне адаптације,
замена вирбли, вентила, батерије, санитарије, прикључка воде и канализације.
Од 0 - 24 сата, пензионерима екстра попуст. Долазим
одмах. 013/404-560,
064/290-45-09, 061/348-2000, 062/845-96-26, „Електроизградња”.(277274)

marketing@pancevac-online.rs

АЛЕКСАНДРА САЊА БИЋА

ИЗДАЈЕМ казан за печење
ракије 120 л, са превозом и
монтажом. 063/315-381.
(277240)
ОГЛАШАВАМ неважећом
годишњу пензионерску карту издату од АТП-а на име
Златко Вишњички. (277284)
ТРАЖИМ човека од 60 до
70 година за брак. Тел.
061/641-77-04. (277365)
ПЕНЗИОНЕР, упознао би
жену 55 до 60 година, вредну и поштену, ради брака.
Сва ближа обавештења
063/714-14-34. (277467)
ОГЛАШАВАМ неважећим
сведочанство 6. разреда издато од Основне школе „Јован Јовановић Змај” на име
Вук Димитријевић. (1277476)

1975–2019.
Сахрана ће се обавити 16. маја 2019, у 16 сати, на Старом православном гробљу.
Њени најмилији: деца ВЛАД, АНА и ЈОВАН, сестра БИЉАНА,
брат АЛЕКСАНДАР са породицом и супруг ДРАГАН
(90/277480)

ујка ГЕРИЈУ

Напустио нас је драги ујка Пера
од ЈАНИКЕ, ЉУБИЦЕ и КРИСТИНЕ
(103/177532)

Последњи поздрав течи

ПЕТАР ЂОРЂЕВИЋ

ТУРИЗАМ
ИЗДАЈЕМ апартмане на мору, ТВ, клима, тераса, Котор, Доброта. 069/172-7543. (277507)

Сахрањен је на гробљу Котеж у Панчеву.
Породице БЕГОВИЋ и ПАРАВИНА
(30/277318)

ГЕРИЈУ

Последњи поздрав драгој куми
од ИМРЕТА и СТАНКА са породицама
(42/277342)

9. маја 2019. изненада нас је напустио брат и ујак

САЊИ
од породице ХАКЕР
(89/1277480)

ПЕТАР ЂОРЂЕВИЋ
Сећање заувек – заборав никада.

Последњи поздрав

ГЕРХАРД СЕГЕР
ЗДРАВКО, МИЋА, ЕМА, ДРАГАНА, АНИТА,
СОФИЈА, СТЕФАН и СТАШКА
(79/277452)

1942–2019.
Отале су успомене и неизмерни бол.
Сестра ЕРНА и сестрић САША
(24/277296)

Умро је наш брат

БИЋА АЛЕКСАНДРИ
од Аниног V-1 са учитељицом и разредном
(96/177518)

РАДНО ВРЕМЕ БЛАГАЈНЕ:

ВИДОСАВА ЦВЈЕТИЋАНИН

ГЕРХАРД СЕГЕР

понедељком и уторком од 8 до 18, средом
од 8 до 15, а четвртком и петком од 8 до 13 сати

Цицо, остаћеш вечно у нашим срцима.
Заувек породице МИЉЕВИЋ и ЛАЗИЋ

1942–2019.
Вечно ожалошћене сестре ЕМИЛИЈА и ЕРНА

(58/277387)

(25/277298)

Петак, 17. мај 2019.
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Последњи поздрав
Преминуо је наш вољени

ЗАРЕТУ

Последњи поздрав нашем

Заувек ћеш бити у нашим срцима вољени
оче, деда, свекре, тасту.
Син ЖЕЉКО, ћерка ВЕСНА,
унуке СУЗАНА и ЈОВАНА,
зет ЗОРАН и снаја ДРАГАНА

МИОДРАГ МАКСИМОВИЋ
1961–2019.

Ожалошћене: супруга ДРАГАНА и ћерке МАША и ТАРА

МИЛЕНКУ ИЛИЋУ
(94/177505)

(49/277356)

1977–2019.
Драги Миленко, заувек ћеш имати посебно место у нашим срцима.
Никада те нећемо заборавити.

Последњи поздрав супругу Зарету

Твоји: БИСА, ЈОЦА, ЈЕЛЕНА и ВЛАДА
(45/277350)

Последњи поздрав драгом комшији и пријатељу

ПЕТАР РАЦКОВИЋ
1942–2019.

МАКСИ
Од супруге БРАНКЕ, таште МЕЛЕ
и САШЕ с породицом
(21/277290)

МИЛЕНКУ ИЛИЋУ

Од другара из детињства.
10. маја изненада нас је напустио мој драги
брат

ЦОЈА, САВА, ЈАНКЕЉА, ЋИМА, КОВИНАЦ,
ПЕРА, НИКОЛИЦА и СТЕВА

од породице РАДИЋ

(65/277405)

(48/277355)

Драги куме

Последњи поздрав

ВАСА ЛАЦАН
1. X 1951.

МИЛЕНКО
Ожалошћена сестра МИРА са ДЕЈАНОМ

Хвала што си био део наше породице, ту ћеш и остати,
заувек у нашим срцима.
САША, САНДРА, УНА и ИНА

МАКСИ

(67/277408)

(36/277338)

МИОДРАГ МАКСИМОВИЋ
10. маја 2019. године, у 89. години преминула је наша драга бака

Последњи поздрав

од ГОГЕ, ЗОКИЈА,
АКИЈА и САЊЕ
(88/277478)

Последњи поздрав нашем Макси од колега из службе Рафинерије нафте Панчево

МИЛЕНКУ
ВЕРА ПЕРОВИЋ

од ШМИТОВИХ
(84/1277463)

удата Цветић
дипл. ветеринар
Сахрањена 11. маја 2019. године на православном
гробљу у Банатском Брестовцу.
Воле те, и хвала ти за све.
Унуке СМИЉАНА и ЈАСМИНА, праунучад МИХАЈЛО
и СОФИЈА и зетови САША и НИКОЛА ПЛАНИЋ

(44/277349)

МИЛЕНКУ
од ПЕЂЕ и СНЕЖЕ са породицом
(38/277338)

Последњи поздрав
драгом

НАДА
ТОДОРИЋ
1949–2019.
Мајко,
Није растанак тај који
боли...
Боли загрљај који недостаје... Сећање на
речи које се трудимо
да запамтимо...
Осмех измами успомене на тебе...
Мирно спавај мајко...

Последњи поздрав куму

(37/277338)

Твоје МАЈА и ЈЕЛЕНА
(8/272522)

МИЛОШ ЛАЗИЋ

НАДА ТОДОРИЋ
1949–2019.

МИЛЕНКУ

Почивај у миру драги
комшија.
Породица ЈОВИЧИЋ
(59/277385)

Престало је да куца велико срце у коме је било
места за све нас.
Твоји најмилији: супруг МИРКО, ћерке МАЈА и
ЈЕЛЕНА, зетови МОМЧИЛО и АЛЕКСАНДАР и
унуци МОМИР, ВАЛЕНТИНА, АЛЕКСА и ВИШЊА

од колектива
ЗА „Стрелиште”

(7/277252)

(28/277304)

300-820, 300-830

22

Петак, 17. мај 2019.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
Са болом у срцу јављамо да је наш драги

Тужна срца обавештавамо родбину и пријатеље да нас је напустила наша
мајка, бака и прабака

ЛУКА ЖАРКОВИЋ
1938–2019.
преминуо 12. маја 2019, у 82. години.
„Растанака је било много... овај је најтужнији”
„Почивај у миру и не брини”
Његови најмилији: супруга БЕБА, ћерка НАТАША,
син РАШКО, зет ЗОРАН, унука ТАЊА и унук МАТИЈА

ДРАГИЊА ТМУШИЋ ДРАГА

(32/277322)

1929–2019.

С поштовањем

Последњи поздрав

Вечно ћеш живети у нашем сећању и нашим срцима.

ЛУКА
ЖАРКОВИЋ

деда ЛУКИ
Са љубављу, поносом и поштовањем твоји најмилији
Хвала ти за све, вечно ћеш ми недостајати.
Твој унук МАТИЈА
(91/48149

Последњи поздрав

Последњи поздрав

од породице
ФИЛИПОВИЋ
(102/277530)

Последњи поздрав
нашем драгом оцу,
деди и прадеди

ДРАГИЊА ТМУШИЋ
ДРАГА

Породица БЕЛИЋ

(87/277468)

10. маја 2019. године напустио нас је наш вољени
супруг и отац

Последњи поздрав

СЛОБОДАН МИЛОВАНОВИЋ

ЛУКИ ЖАРКОВИЋУ

1952.

1938–2019.

Хвала за све што си учинио за нас.
Твоје: КСЕНИЈА, ЈОВАНА и ЈЕЛЕНА

(75/277429)

Колектив Ауто-школе „Фаворит”

(101/277730)

(77/277441)

Дубоко ожалошћени опраштамо се од пријатеља

11. маја престало је да куца твоје срце које нас је
изненадило и шокирало

1929–2019.

Колектив ДОО „Павле” Панчево

СЛОБОДАНА МИЛОВАНОВИЋА

(98/4814)

ДРАГОМИРУ
АЏИЋУ
РЕСИ

Последњи поздрав драгој куми

Остаје заувек у срцима оних који су га волели.

ДРАГИ ТМУШИЋ
Заувек ћемо вас се сећати.
ЦЕЦА и ПЕРА

Ћерка ДРАГАНА,
унуци ДЕЈАН и
БОЈАН са породицом

(99/1277527)

Последњи поздрав
прији

Остајемо у дубоком болу са сећањем на све срећне године које смо провели заједно.

1940–2019.

САВА ЛАЗИЋ, БРАНКО ЈОЦИЋ, ЗОРАН Т.
ПОПОВИЋ, БАЦКО, ВОЈА АРСИЋ, ПЕШИЋ,
БРАЦА, ГОРАНЧЕ, БОРКО, БАЈА, ЂОЛЕ,
ЗЛАТКО, БОБАН, БОГИ и МИКША

Драга наша вољена сестрице, ми ту вест када смо
чуле све смо се шокирале од изненађења да си нам
отишла заувек.
Никада те нећемо заборавити и преболети.
Твоје вољене и најмилије сестре.
Сестре: СПАСА, ИВАНА, МЕНКА и БОБА

(69/1277418)

(56/277382)

Последњи поздрав
драгом пријатељу

30. априла 2019. године опростили смо се од
вољене сестре

300-820, 300-830

(92/277504)

12. маја преминуо је наш вољени

ЋАЋА

ЉУБОМИР ДАДИЋ

ДРАГИЊИ

1946–2019.

од породице ДАКИЋ

Ожалошћени: ћерка, зет, унук,праунуке, родбина и
пријатељи
(19/277288)

(97/177524)

ПЕТРА МОЈИН

СЛОБОДАНУ
МИЛОВАНОВИЋУ
ЦОБИШКИ

НАДЕ КРСМАНОВИЋ
рођ. Бјелановић
Драга сестро, почивај у миру.

Почивај у миру.
Хвала ти.
Син ЗОРАН с породицом

ДУШАН РАДАНОВИЋ
OD „Maber” Панчево

За тобом тугује твој брат ГЛИША БЈЕЛАНОВИЋ
са породицом

(22/277292)

(104/ф)

(17/277280)

Петак, 17. мај 2019.

Обавештавамо родбину и пријатеље да је 15.
маја 2019. године престало да куца срце нашег
драгог супруга, оца и деде
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СЕЋАЊЕ

25. VI 1994 – 18. V 2016 – 2019

18. V 2017 – 18. V 2019.

6. VI 2017 – 6. VI 2019.

ОЛГА ВУЧИНИЋ

ВУКОТА ВУЧИНИЋ

МИЉОЈКО БИШЕВАЦ
1948–2019.

Ваши: ГОРАН, ЂОРЂЕ и ЛЕПА

Никада те неће заборавити и заувек ће пратити твоје идеале твоји: супруга РУЖИЦА, ћерка
ЈЕЛЕНА, унуци ЛЕНКА и ЂОРЂЕ и зет МИЛОРАД
Сахрана ће се обавити 17. маја 2019, у 14 сати,
на Новом гробљу

(82/1277457)

17. маја 2019. навршава се годину дана откад није са нама наш
вољени

СЕЋАЊЕ
поводом двадесет година од матуре

Прође још једна година, пролете...
трећа...

(106/277546)

МИЛЕ
ЈАЋИМОВСКИ
Супруга ДРАГИЦА,
син АЛЕКСАНДАР
и ћерка ЈАСМИНА
са породицом

ЗОРА МИЛКОСКИ

МИЛАНА ЈАНИЋИЈЕВИЋ
1980–2007.
Другарство је отисак у вечности.
Генерација 1998/99.
Твоје IV-1
(70/277423)

(93/177502)

2012–2019.
Прошло је седам, али сећање на тебе мајко никад.

20. маја навршиће се шест година откако се упокојио у Господу наш

Твоји ВИОЛЕТА и ЗОРАН
(80/277450)

18. маја 2019. године на гробљу у Банатском Брестовцу
одржаће се једногодишњи помен нашој драгој

ЗЛАТКО
СТОЈЧИЋ

САША

15. V 2017 – 15. V 2019.

Твоји најмилији: мама, сестра и сестрић

С поносом и тугом
чувамо те од заборава.
Твоји најмилији

(33/277323)

(1/277062)

Шест тужних година
откако није с нама
песник

15. маја је било четрдесет дана од смрти
моје сестре

АЛЕКСАНДАР
САША
БОЖОВИЋ

СНЕЖАНЕ
ЦВЕТКОВИЋ

Године пролазе, али те и даље осећамо међу нама. Ти нас никад ниси напустио.

ЕМИЛИЈИ АДАМОВИЋ
Породица ПЕТРОВИЋ
(71/277429)

22. маја дајемо шестомесечни помен нашој
мајци и супрузи

МИЛАНКИ
РАДИЋ
1949–2018.

Поштованој

Помен нашем непрежаљеном анђелу

ДИВНИ
КОСТИЋ
17. маја навршава се
година од смрти.

Време пролази али бол
за тобом је све већа.
Твоји најмилији

Породице КОСТИЋ
и КОВАЧЕВИЋ

(687277411)

(41/277341)

Последњи поздрав
нашој

16. маја 2019. навршавају
се три године откако га је
тешка смрт отргла од нас

САША
Гојка
БОЖОВИЋ
20. V 2013 – 20. V 2019.
дечји песник

1968–2013.

Тужни у срцу, у мислима са Тобом, бићемо вечно заједно...

Увек ћеш бити у нашим срцима.

Твоје девојчице
СТАША и СОЊА
ШКОРИЋ
са мамом и татом

Твоји кумови: МИКИ,
НЕНА, МАРИНА и
НИКОЛА ВУКЧЕВИЋ

(51/277375)

(52/277376)

Неће те заборавити
твоја сестра ТАЊА
(86/277466)

СЕЋАЊЕ
21. маја навршава се
дванаест година од смрти моје мајке

Тужно сећање на

ВИДОСАВИ
ЦВЈЕТИЋАНИН
ЦИЦИ

РАДОВАН
ВАСИЋ

ИВАНКЕ
ПУРКОВИЋ

29. IV 1940 – 16. V 2016.

Чуваћемо те у својим
срцима.
Твоје другарице, другови и разредна из Гимназије, генерација 1981.

али његова јединственост
и љубав остаће вечно у
нашим срцима и мислима.
Твоја породица

(27/277303)

(105/2775449)

ПРЕДРАГ ПЕЂА
ФОРГО

рођ. Драгић

МИЛАНА БУКУРА
22. V 2016 – 22. V 2019.
Очи те не виде а срце болно куца. Призивам те у мислима, почивај мирно брате мој.
ДРАГИЦА
(85/277465)

Време пролази а туга за
вама никада
Њена СЛАВИЦА
са породицом
(100/277)

Нанизали се дани дуги и болни од кад
је времена... Црни. Најцрње црне која
се може замислити. Црнило. Као потпуни бесмисао. Црно, као празан понор. Као нема и неће бити. Као важно
питање без одговора. Као губитак вере. Као немоћ. Као поглед у лудило,
са ивице лудила. Као удах без издаха.
Као издах без удаха. Загрљај у празно.
Мрак толики да не знаш где почињеш
и где се завршаваш.
Како сместити у неке речи сва осећања, мисли и тренутке којима је заједничко једино то што су сви везани за
тебе? Како свести то ко је и какав је
био у нека слова и речи на гомили а да
имаш осећај после да је речено све
што треба да се каже? Да ли да уперимо песнице ка небу и претимо или да
се загрлимо јако, најјаче на свету и да
те начинимо бесмртним јер, дужни
смо ти. Дугујемо ти да се не напуштамо. И да те славимо у љубави, пажњи,
нежности, доброти. Могао си више од
онога што је обично. Осмехом си се
намиривао за губитке, веровао да у
животу нема само победе и пораза, да
постоји и дисање и гледање и слушање
и реч и љубав и пријатељство и обичан
живот. Знао си како срећу распламсати или тугу зауздати, боли утихнути,
како руку пружити да осетимо да увек
има сунца и кад се облаци таме свуд
надвију, да има кише и из ведрог неба
и дуге од човека до човека. Дугујемо
ти од првог тренутка, а тако смо мали
и слаби наспрам ове количине бола и
љубави у једном.
И сваког дана закрпимо своје срце и
кренемо носећи најтежи терет верујући да, где год да си, има музике, да си
срећан и да се смејеш на добре и лоше форе. Да ниси усамљен. Да спаваш
мирно. Да не боли. И грлимо те без загрљаја, љубимо те без пољупца, прожимамо се у мислима слушајући како
одзвања твој смех док нам говориш :
„Ја вас чекам, нисам тако далеко. Напротив, ту сам, близу, са друге стране
пута. Видите? Све је добро...“
ДОБРОТО НАША
мама, тата, сестра
баке и деда Божа
(63/277319)
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Прошло је четрдесет дана откако није са
нама наша

АНТОНИЈА ВИНКОВИЋ
МИКИЦА

НИКОЛА ГВОЗДЕНОВИЋ
19. V 2014 – 19. V 2019.

прим. др ДРАГОМИР СТЕФАНОВИЋ
Никада нећемо заборавити твој осмех,
брижност и доброту.

mr. sc.med. ORL
Дани пролазе, али ни један без сећање и
туге за тобом.
Твоји: супруг ПРЕДРАГ, кћерка БОЈАНА
и нана СЛАВИЦА

IN MEMORIAM

17. маја 2019. навршава се шест година откако нас је напустио
наш дивни отац, брат, супруг и зет

17. V 2013 – 17. V 2019.

С љубављу твоји: стриц ЉУБА, стрина
ЈОВАНКА и сестра СЛАВИЦА
са породицом

Заувек си нам у мислима, у причама и увек присутан.
С великом љубављу и поштовањем твоја породица

(6/277246)

(12/277265)

18. маја даваће се четрдесетодневни помен, у 11.30, на Новом гробљу

СЕЋАЊЕ
18. маја 2019. навршиће се двадесет пет година
од смрти мога оца

(73/177427)

19. маја 2019, у 11 сати на гробљу у Омољици, молитвено ћемо обележити петогодишњи помен
нашем најдражем

ИВАН МЉАЧ
17. V 1989 – 17. V 2019.

МИРЈАНИ
ЋУРЧИН

Драги Иване,
тридесет година је прошло, успомене остају, сећања се
не бришу, заборав не постоји. Био си наш понос и
ослонац, поносни смо што смо били твоји, а ти наш!
Никада те нећемо заборавити ма колико год прошло!
Био си диван супруг, отац, деда и свекар.

Ожалошћена
породица ЋУРЧИН

Твоји: супруга ЉИЉАНА, синови АЛЕКСАНДАР
и ИГОР, унуци ПЕТАР и ИВАНА и снаја СВЈЕТЛАНА

(11/277258)

(15/177275)

16. маја 2019. године навршава се тринаест година од смрти моје мајке

СЕЋАЊЕ

НИКОЛИ ГВОЗДЕНОВИЋУ

ВИТОМИРА БЕГОВИЋА
Увек га се сећају: ћерка ВЕСНА, унука ЈЕЛЕНА и
зет БРАНКО

Пет година туге и бола време као да је стало. Тешко је борити се без твоје љубави и доброте којом си нас обасипао.
Мајка СТОЈА и брат ЗДРАВКО са породицом
(40/277341)

(61/277391)

Сећање на драгу

НИКОЛА ГВОЗДЕНОВИЋ

ЈОВАНКУ СТОЈКОВИЋ СЕКУ

19. V 2014 – 19. V 2019.

16. V 2015 – 16. V 2019.

ОЛИВЕРА
СМИЉАНИЋ
ОЉА

СНЕЖАНЕ БОЖИЋ
ГАВРИЛОВИЋ
Време не може избрисати љубав, твој ведар дух
нити многе лекције које си пренела на мене.
Носим те са собом, увек.
НИНА
(26/277299)

Мила наша

25. XII 1979 – 17. V 1999.
Омољица
Оља, увек си у срцу и
мислима твојих родитеља и брата којима пуно недостајеш.

Супруг БОРА, деца САША, ИВАНА, ТАЊА и ДРАЖЕН,
унуци ТАМАРА, ЈАНА, ТАРА и МАРКО
(64/1277404)

18. маја 2019.
шестомесечни помен
Време пролази а твој
осмех нам све више недостаје...
Шест месеци непролазног бола и чежње....

С љубављу и поштовањем стрина ЈОВАНКА, ЉУБА,
ЗАГА, МИЛИЦА и ТАМАРА
(53/277378)

Тужних пет година
19. V 2014 – 19. V 2019.

СЕЋАЊЕ

МАКСИМОВИЋ

Тата ДРАГАН, мама
ГОЦА и брат НЕША
са породицом
(76/177431)

РАДМИЛА
ВЕЛИКИНАЦ
МИЛА
рођ. Лацков
18. V 2005 – 18. V 2019.
Године пролазе а бол и
туга остају.
Много нам недостајеш.
Сестра ЗАГА и зет
ТОМА ЏУЛИНАЦ

СНЕЖО

Навршава се седам
година откако са нама није наш вољени

СТЕВАН

1927–2013.

1924–1998.

Отац ЉУБОМИР, мајка
СЛАЂАНА и сестра САЊА

Били сте дивни родитељи.
Заувек ми недостајете.
ГОГИЦА са породицом

Дан за даном иде, а ниједан без сећања на тебе. Премало речи а превише туге.
Стриц НИКОЛА и
сестра БИЉА и ЦОЛЕ

(18/177286)

(74/2774289

(13/277205)

ВИКТОР
АНДРЕВСКИ

Остаје нам успомена
и вечна љубав за тобом.
Твоји: ВЕЦА,
ујка и ујна

(16/177278)

КАТИЦА

НИКОЛА
ГВОЗДЕНОВИЋ

СЕЋАЊЕ
Рана зарасте а белега
остаје

СЕЋАЊЕ
на вољеног тату, деду
и прадеду

(81/277454)

ЂОРЂЕ
УНЧЕВИЋ

Драги моји родитељи

АНЂЕЛКОВИЋ

ЕРИКА и ВЛАДА
Остала је велика празнина у мом срцу.
Ћерка СЕКА са породицом
(57/277383)

ПЕТАР
СТОЈКОВИЋ

ВИКТОР
АНДРЕВСКИ

Време као да је стало, а успомене и даље живе.
Годишњи помен даваћемо 21. маја 2019.
године, у 11 сати, на
гробљу Котеж у Панчеву.
Породица

Прошло је шест месеци откако ниси са
нама. Никада те нећемо заборавити.
Баба ДРАГИЦА,
ЉИЉА, ФИЋА и БЕКИ

(78/277445)

(46/277352)

МИЛОРАД
ЗАРИЋ
ДОЛОВАЦ

ВЕЊАЦ
ВАСИЛИЈА
16. V 1994 – 16. V 2019.

1947–2006–2019.
Породица
(50/277372)

И Богу је било мило да
окити рај па је узео нашег Петра у свој загрљај.
Година је прошла како
ниси међу нама.

Његови најмилији

Твоја неутешна
мајка ВЕРА

(2/277232)

(29/277507)

Петак, 17. мај 2019.
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18. маја 2019. навршава се година откако
нас је напустила

СЕЋАЊЕ

НОВКА БАБИН

ТАТЈАНА МАРКОВИЋ

25. маја 2019. навршава се годину дана откад
нас је напустио

2005–2019.
Помен ће се одржати 18. маја 2019, у 11
сати, на гробљу у Војловици

Сећање на тебе је део нашег живота,
а љубав и бол су вечни.

Породица

Твоји родитељи и брат
(5/277245)

(20/277289)

ДРАГАН КУЗМАНОВИЋ
19. маја навршавају се две године откад нас је
напустио наш вољени супруг, отац, деда, свекар
и таст

СЕЋАЊЕ
на наше драге родитеље

Успомену на тебе чува твоја сестра ЗОРКА са
породицом

ВУЈКО

(66/277407)

17. маја навршава се се шест година откада си
нас заувек напустила

ЉУБИНКО СТОЈКОВ
19. V 2017 – 19. V 2019.

АНЂЕЛКА

ЈОВАН

Тужни со што смо Те изгубили а поносни што
смо Те имали.
Живећеш у срцима твојих: супруге ЈОВАНКЕ,
сина ИВИЦЕ и ћерке ИВАНЕ са породицама

15. V 1914 – 18. V 2003.

15. I 1906 – 18. XII 1998.

Вечно сте у нашим срцима и мислима.
Синови МИЛЕНКО, НЕДЕЉКО и СЛАВКО, ћерке РУЖА, ОЛГА и ЗОРКА
(9/277255)

(4/277243)

ДАРКА СТАНКОВ
1959–2013.

Петнаест година је
прошло, време пролази али сећање и
љубав према теби не

14. маја 2019. године се навршава година од смрти наше вољене

По доброти ћемо те памтити и заувек у срцима
носити.
Неутешна мајка РАДМИЛА
и сестра ЂУРЂЕВКА

Сећање на драгог

(14/277270)

ПОМЕН

СНЕЖАНА
АНКИЋ

МИРЈАНЕ ИЛИЋ

ОГЊАНА МАТИЈЕВИЋА

учитељице

28. V 2012 – 2019.

Драга мама, увек си у нашим срцима и мислима.

С поносом чувамо успомене на тебе.

Недостајеш.
Твоји најмилији

Твоји најмилији

Твоји најмилији

(35/277337)

(34/277325)

(43/

20. маја навршава се једанаест година откада
није с нама наш драги

16. маја навршава се двадесет шест година откако није
са нама наш вољени

ПОМЕН

ВЛАДЕТА ТРИВУНАЦ
1939–2018.
9. маја ове године навршило се годину дана откада
је Владета сваки дан са нама само у нашим мислима.
Хвала му за пуно година заједничког живота, испуњених разумевањем, пажњом и љубављу, које су
прошле у трену.
Породица
(10/277256)

др АНДРЕЈ УСПЕНСКИ
спец. радиолог
Супруга ЉИЉАНА и синови НИКОЛА и ВЛАДИМИР
с породицама
(31/277315)

ЖИВКО КОВАЧЕВИЋ

др МИЛОСАВ
СТОКИЋ
20. V 2001 – 20. V 2019.

Заувек ћеш остати у нашим срцима и мислима.
С љубављу и тугом чувамо успомену на тебе.

Дванаест година није
са нама наш драги

Супруга ДРАГИЦА, синови БРАНИСЛАВ
и ДРАГАН са породицама

(60/277386)

ПОПУСТ
ВОЈИСЛАВ
ЂУРКОВ
16. V 2017 – 16. V 2019.

КОВИНИ ВИДАКОВИЋ
Твоја ВЕСНА и АЦА
(39/277339)

ЗОРАНУ
МЛАДЕНОВИЋУ

Твоја СНЕКИ

Четрдесет дана је прошло

Сећања не бледе.
Брат ЈОВАН
са породицом
(54/277380)

БОЖИДАР
СТОЈКОВ
дипл. инж. технологије
1943–2007.
Недостајеш нам.
Твоја породица
(55/277381)

Драгом супругу

Време пролази туга и
бол остају.

(47/277344)

а нама је све теже и теже.

Обавештавамо родбину и пријатеље да у
суботу, 18. маја 2019,
у 11 сати, дајемо шестомесечни помен, у
Старчеву

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

ВУКОМАНУ
ВУЧКОВИЋУ
1955–2018.
Увек си био и бићеш
у нашим мислима и
нашим срцима.
Твоји најмилији
(62/277393)

годишњи помен даваћемо 25. маја 2019.
године, у Врњачкој
Бањи.
Ожалошћена супруга
ЗОРИЦА, братаница
ЈАСМИНА и сваја
САВКА с породицом
Нека почива у миру.
(3/277241)
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С ВАТРЕНЕ ЛИНИЈЕ

С РУКОМЕТНИХ ТЕРЕНА

ТРОФЕЈИ ЗА ИВУ И АЛЕКСУ

ПОБЕДЕ ВРАТИЛЕ ОСМЕХЕ

На Првенству Србије у гађању из серијске ваздушне пушке по Б и Ц програму у Ваљеву, у конкуренцији 450 такмичара, надметала су се и 24
стрелца СД-а „Панчево 1813”.
Пионир Алекса Ракоњац
освојио је сребрну медаљу у
појединачном надметању, са
183 круга, а наступили су и
Огњен Лукић и Огњен Бунчић, као и пионирке Теодора
Кондић, Ива Ракоњац и Ана
Токић.
У конкуренцији јуниорки
заблистала је Ива Ракоњац,
која је с 366 кругова убедљиво освојила прво место, а запажена је била и Марина Мијатовић.
Боје СД-а „Панчево 1813”
бранили су и: Александар
Павловић, Далибор Павловић, Јован Павлица, Драгутин Димитријевић, Бисерка
Гагић и Снежана Фодор.
На овом првенству је учествовала и екипа Панука из
нашег града, коју су чиниле

Динамо у недељу
дочекује Партизан
Успеси ЖРК Панчева
и Јабуке

Мирјана Стојановић, Станка
Јакимовска и Марија Калкан.
Овим такмичењем се и званично завршава сезона гађања из ваздушне пушке.
У првом колу Купа Србије
у троставу за кадете учествовао је и Алекса Ракоњац, најуспешнији млади такмичар
СД-а „Панчево 1813”.
Он је с 585 кругова освојио сребрну медаљу и 10 бодова за учешће у финалу овог
такмичења.

АТЛЕТСКЕ АКТУЕЛНОСТИ

СЕЗОНА ДОБРО СТАРТОВАЛА
У нашем главном граду прошлог викенда одржан је атлетски митинг „Трофеј Београда”, на коме су запажене резултате остварили и наши суграђани.

Чланица Динама Марија
Мркела надметала се с три
године старијим девојкама и
победила у трци на 400 м,
остваривши лични рекорд, који сада износи 57,04 секунде.

У истој трци Анастасија Мркела се окитила бронзом, с
резултатом 61,63. Алекса Живанов је победио у бацању копља, остваривши хитац од 48
м. За Динамо су наступили и
Ан дре ја Бо жа нић, Ма ри ја
Илић и Страхиња Стевшић.
У Сремској Митровици је
одржано прво коло Купа Србије за сениоре. Зорана Барјактаровић је првог дана такмичења била друга на 400 м
(58,6), а другог дана је тријумфовала на 200 м (24,58).
Боје Динама бранили су и
Младен Митрић и Данијел
Козловачки.
АК Панонија се на „Трофеју Београда” представио с
једанаест такмичара.
Марко Стојиловић је освојио сребро у бацању копља,
бацивши тај реквизит 44,57
м. Но ви лич ни ре корд од
11,72 секунде у трци млађих
јуниора на 100 м остварио је
и спринтер Дамјан Чикић.

КУП ВОЈВОДИНЕ У ШАХУ

ПАНЧЕВЦИ НА ДРУГОМ МЕСТУ
На финалном турниру Купа
Војводине у шаху, који је одржан у Ковачици, учествовало
је петнаест екипа, а играло
се по швајцарском систему
од пет кола.
Екипа ШК-а „Светозар Глигорић Глига” из нашег града

играла је у комбинованом саставу, јер је ово надметање
уједно било и припрема за
такмичење у Првој лиги Србије. Тим су сачињавали проверени ФИДЕ мајстори Владимир Костић, Коста Орлов
и Бранимир Костић, млади
Стефан Вуловић, те интернационални мајстори Иван Ша ре нац и
Милош Лапчевић.
Шахисти из нашег
града заузели су друго
место и тако наставили успешан низ освајања трофеја на значајним такмичењима.

БРЗОПОТЕЗНИ ШАХОВСКИ ТУРНИР

НЕ БЛЕДИ СЕЋАЊЕ НА ПАЈУ
У организацији Друштва српско-ру ског
при ја тељ ства
„Гроф Сава”, чији је председник Ми ро слав Ра ду ло вић,
одржан је брзопотезни турнир у шаху у знак сећања на
Павла Орлова Пају, једног од
најбољих панчевачких шахиста свих времена. Поред велемајстора Тодоровића, уче-

Стране припремио

Александар
Живковић

ствовали су још три интермајстора и чак осам ФИДЕ
мајстора, а правду је делио
међународни шаховски судија Зоран Сибиновић.
Прво место је освојио Јован Радловачки, други је био
Горан Тодоровић, а трећи Милоје Ратковић.
Ор га ни за тор је тро ји ци
прво пла си ра них до де лио
вредне новчане награде, а
панчевачки афористичар Зоран Т. Поповић је сваком од
уче сни ка по кло нио књи гу
афоризама.

Доигравање за титулу шампиона Србије у рукомету и ове
године протиче у знаку „црвено-белих” из Новог Сада. У
плеј-офу Суперлиге прошлог
викенда је одиграно седмо коло, а Војводина је остварила и
седму победу, па се још корак
приближила седмој узастопној
шампионској титули. А панчевачки Динамо? „Жуто-црнима”
из нашег града баш и не цветају руже у плеј-офу, па су тако
претрпели и четврти пораз.
Момци тренера Ивана Петковића гостовали су у Нишу и
одлично одиграли прво полувреме у великом дербију, али
нису имали довољно концентрације да из „Чаира” изађу уздиг ну тих ру ку: Же ле зни чар
1949 – Динамо 29:22 (13:13).
Почетак утакмице није наговештавао убедљиву победу домаћег тима, јер су Бранко Радановић и његови саиграчи добро
започели меч у Нишу. Динамо
је имао иницијативу и знао шта
хоће, а у тим тренуцима предводили су га Вељко Милошевић, Никола Јездимировић и
Милош Костадиновић. Солидну партију пружио је и Дејан
Златановић на голу, па после
тридесет минута победник није
могао ни да се наслути – 13:13.

Кобно друго полувреме
Друго полувреме донело је потпуно другачију слику. Железничар је загосподарио тереном и преузео контролу над
утакмицом, а у првих десетак
минута наставка остварио је и
серију голова од 6:0 и одлепио
се на „плус шест”, па је много
мирније могао да одигра финиш великог дербија. Панчевци нису више имали ни снаге
ни воље да сустигну велику
предност ривала...
Већ у среду, 15. маја, када је
овај број „Панчевца” био закључен, Динамо је био на новом великом искушењу. У Хали спортова на Стрелишту одмерио је снаге са захукталом
Металопластиком из Шапца,
која је тај сусрет дочекала с
другог места на табели.

Тријумф у дербију одиграном 15. маја; Динамо–Металопластика 36:27
Претпоследњу утакмицу у овој
сезони рукометаши из нашег
града одиграће у недељу, 19.
маја, такође на свом терену. У
Панчево долази Партизан, па
ће то бити добра прилика за
све љубитеље игре с лепљивом
лоптом да дођу у Халу спортова на Стрелишту и поздраве
екипу која је у регуларном делу првенства остварила импозантан скор од деветнаест узастопних победа, а играла је и у
финалу Купа Србије.

Девојке убедљиве
Рукометашице Панчева су у 21.
колу Супер Б лиге убедљиво
савладале Словен из Руме са
29:19 (17:7), па су се тако на
најлепши начин опростиле од
својих навијача, јер је то био и
претпоследњи меч у шампионату у овој сезони.
Светлана Ничевски и њене
саиграчице доминирале су готово током целе утакмице, па
њихова победа ниједног тренутка није долазила у питање.
Гошће су само у првих десет
минута успевале да колико-толико парирају девојкама које
предводи тренер Марко Крстић, а онда су готово нестале
с терена. Играо је само један
тим – ЖРК Панчево.
Најефикаснија је била млада Тијана Симић, која је постигла осам голова, а расположене су биле и Невена Џелајлија и Александра Васић, које
су по пет пута погодиле циљ.
Светлана Ничевски је била прецизна четири пута, Ивана Арсић

Дерби Прве лиге група „Север”
одигран је у Јабуци, где су се
састали првопласирани и другопласирани тим на табели.
Момци које предводи тренер
Игор Шуловић у сјајном амбијенту успели су да савладају
лидера и новог члана Супер Б

је додатну сигурност својим саиграчима, а нерешиву енигму
за лидера представљали су Антоније Турковић, Ненад Ерваћанин и Иван Пешко, мада сви
момци заслужују похвале за
приказану борбеност.
Друго полувреме донело је
нову неизвесност, јер је лидер
из Сивца у 50. минуту чак и
повео с 22:21, али онда су Јабучани добили нову снагу и нову енергију од својих навијача,
па су на крају стигли до заслужене победе.

лиге, екипу Сивца, са 28:25
(16:11), и тако приреде вече за
незаборав свим својим симпатизерима.
Јабучани су сјајно започели
дерби. Брзо су повели с 10:3 и
доминирали током целог првог полувремена. Капитен Јабуке, голман Никола Митановски, сјајним одбранама уливао

Иван Пешко је био најефикаснији играч дербија, јер је
чак десет пута погодио циљ.
Ненад Ерваћанин је постигао
седам голова, а Антоније Турковић шест. Давид Пешић је
био прецизан два пута, а у листу стрелаца су се уписали и
Божидар Витас, Јован Крстевски и Драган Миленковић.

три, а по два гола постигле су
Ивона Пешић и Ивана Цветиновић. Ипак, најбољи актер овог
сусрета била је Милица Илић,
голман домаћег тима.

Јабучани бољи од лидера

ЗАПАЖЕН УСПЕХ НАШИХ МАЛИХ СУГРАЂАНА

ЏУДО ВИКЕНД ЗА ПАМЋЕЊЕ
Млади џудисти Динама остварили су велики успех на турниру у Загребу. У конкуренцији 430 бораца седам такмичара освојило је осам медаља.
Најсјајнија одличја су зарадили Матеја Зубовић, Ђорђе Јакимовски и Огњен Ђуришић. Сребром су се окитили Алекса Ђуровић, Ђорђе Јакимовски, Милош Стојановић
и Владимир Богдановски, а
брон зу је за слу жио Фи лип
Француз. Огњен Ђуришић је
добио и пехар за најбољег млађег кадета.
Динамовци су били сјајни и
на међународном турниру „Трофеј Вршца”.
Златом се окитила Милица
Секуловић, а сребрне медаље
су освојили Урош Ђуришић,
Марта Ђуш и Милена Секуло-

вић. Бронзе су заслужили: Никола Раданов, Душан Станковић, Јована Радивојевић, Филип Ћирић, Јелена Стојановски и Милош Ђорђевић.
Прошлог викенда су били
успешни и џудисти качаревачког Јединства.
На турниру у Загребу три јум фо ва ли су
Кристијан Лехни (проглашен и за најбољег
такмичара), Илија Анђеловић и Александра
Ди ми тров ски. Сре бром су се оки ти ли
Марта Пешић и Василије Стошић, а Николина Тошић је зарадила бронзу.

Мали Качаревци су
били одлични и на
такмичењу у Вршцу.
Највреднија одличја заслужили су Михај ло Ан ђе ло вић,
Раст ко Ан ђе ло вић
(нај бо љи ка дет) и
Кристина Бјелчевић.
Андријана Кртенић и
Јана Пејиновић освојиле су сребро, а Андреа Ђаковић и Дарио Балан бронзе.
Запажен наступ у
Вршцу имали су и џудисти ЏК-а Панчево.
Победили су Анђелија и Вук
Рајковић, а Вук Вељковић и
Вук Бабић освојили су бронзане медаље.

Успешан викенд је и иза младих џудиста ЏК-а „Академија
Јочић” из Старчева.
На међународном турниру у
Јагодини, у конкуренцији око
400 бораца, Петар Новаковић
је освојио сребрну медаљу, баш
као и Вук Миловановић. Петар Стојић се окитио бронзом,
као и Голуб Стригић, Јован Перић и Филип Спасић. Никола
Ћирковић и Предраг Кацијан
су овог пута остали на петим
местима изгубивши од својих
клупских другова.
Дан раније мали „академци”
су наступили и у Вршцу, а трофеје су заслужили: Ђорђе Малетић, Вук Јовановић, Филип
Фаркаш, Вања Шупић и Наум
Сладојевић.
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ВЕСТ ПО ВЕСТ

ИЗМЕЂУ ДВА ГОЛА

БРОНЗА ЗА МИЊУ

КАО ДА СВИ ЈЕДВА ЧЕКАЈУ КРАЈ

На Првенству Балкана у каратеу за сениоре, које је одржано
у Чачку, наш град је представљала Миња Варсаковић, седамнаестогодишња репрезентативка Србије.

Надметала се у борбама, у
категорији преко 68 кг, и освојила бронзано одличје. Овај
успех још више добија на значају ако се зна да је Миња убедљиво најмлађа у својој конкуренцији, да јој је ово био први
сениорски наступ на великим
такмичењима и да је у току ноћи пред турнир сазнала да ће
уопште наступити.
Миња је изгубила само један меч, и то на основу правила првог постизања поена при
резултату 2:2.
Нема сумње да од ове девојке тек треба очекивати добре
резултате...

ЂУРЂЕВДАНСКА
РЕГАТА

У среду одиграно
редовно коло

Овог викенда
Рукомет
СУПЕРЛИГА
Панчево: ДИНАМО–ПАРТИЗАН
недеља, 18 сати

Остале још
четири рунде
Љубитељи најважније споредне ствари на свету у нашем граду немају много разлога за задовољство после 29. кола Српске лиге група „Војводина”, које је одиграно прошлог викенда. Представници нашег града
у трећем рангу такмичења, Динамо 1945 и Железничар, нису се баш „претргли” како би
обрадовали своје симпатизере.
Изгледа да сви једва чекају крај
првенствене трке. Истина, нешто успешнији био је „брзи
воз”, који је освојио један бод,
док је „дизелка” претрпела и
дванаести пораз у сезони.
Динамо 1945 је на Градском
стадиону у Панчеву угостио
Раднички из Зрењанина. У сусрету који је пратило око 200
гледалаца није било победника, али ни погодака – 0:0.
Играло се углавном на средини терена, између два шеснаестерца, с ретким приликама за погодак. Можда је „брзи воз” у другом полувремену
имао лагану теренску иницијативу, али то није било довољно да би се угрозио гол
Зрењанинаца.
Тренер Динама 1945 за овај
сусрет поверење је поклонио
екипи у саставу: Томић, Симоновић, Дашић, Терзић, Недучић, Ву ко вић, Ар на у то вић,

СУПЕР Б ЛИГА
жене
Пирот: ПИРОТ – ЖРК ПАНЧЕВО
ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
жене
Долово: ДОЛОВО–ЈАДРАН
мушкарци
Долово: ДОЛОВО–ЈАБУКА
петак, 18 сати
ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
Футог: МЕТАЛАЦ – ОРК ПАНЧЕВО

Кошарка
СУПЕРЛИГА
Панчево: ТАМИШ–ПАРТИЗАН
субота, 19 сати
Панчево: ТАМИШ – НОВИ ПАЗАР
четвртак, 23. мај, 19.30

Рашић, Живков, Јуриша и Кркобабић, а играли су и Петровић, Теофанов и Јавор.
У среду, 15. маја, „брзи воз”
је гостовао у Вршцу, у оквиру
редовног, 30. кола, а наредног
викенда неће бити на такмичарским искушењима јер ће
бити слободан.
Фудбалери Железничара су
гостовали у Новој Пазови, где
су одмерили снаге с последњепласираним домаћим тимом. Иако су до краја шампионата остале четири рунде, „фењераш” из Пазове се још не
предаје, па је успео да освоји
вредне бодове: Раднички–Железничар 3:2 (2:1).

Домаћи су од почетка утакмице играли агресивније, с већом жељом, па су у четвртом
минуту успели да савладају голмана Катанића. У 33. минуту
Раднички је повео са 2:0, али
Железничар се није предавао
ни после високог вођства домаћих. Панчевачка „дизелка”
успела је да смањи у последњим тренуцима првог полувремена, а гол који је постигао
Амбруш улио је нову наду његовим саиграчима.
Наставак меча донео је отворену борбу, Панчевци су се
свим силама трудили да стигну до изједначења, а њихова
иницијатива исплатила се у

70. минуту, када је Божић изједначио на 2:2. Ипак, радост
фудбалера Железничара трајала је само пет минута, јер је
после тога досуђен једанаестерац за Раднички. Бела тачка
била је срећна за Пазовчане и
донела им је трачак наде да
до краја трке могу да изборе
опстанак: Раднички–Железничар 3:2.
Тим који предводи тренер
Небојша Петровић у среду, 15.
маја, на свом терену играо је
против Радничког из Сремске
Митровице, а наредног викенда путује у Пригревицу на мегдан с домаћим Братством 1946.

рунде. У истом ритму наставио
је и у полуфиналном дуелу. Противник је издржао до истека
обеју рунди, али доминантним
перформансом Влада је успео
да се пласира у финале. У борби за најсјајније одличје водио
је битку с непораженим ривалом, иначе и прваком државе,
али је изгубио гушењем у првој
рунди и тако се окитио титулом вицешампиона Балкана.
– Био је то први наступ ове
двојице такмичара на првенству Балкана. Освојени трофе-

МАЧУЈУ ЗА
МЕДАЉУ
На ма че ва лач ком тур ни ру
„Трофеј Новог Сада”, поред учесника из Србије, Румуније, Мађарске, Словеније, Хрватске,
Македоније и с Кипра, надметало се и девет чланова КМК-а
„Карађорђе” из Панчева.
шло го ди шњим шам пи о ном.
После тешке и исцрпљујуће
борбе популарни Фића је изгубио, па је морао да се задовољи бронзаном медаљом.
У осмини финала категорије
јуниора до 70 килограма Владимир Стојановски је рвачким
обарањима контролисао цео меч
и успео да победи противника
прекидом пред сам крај друге

ји су велики резултат и представљају показатељ да се у нашем клубу квалитетно ради и
да ће најбољи резултати тек
доћи – рекао је главни тренер
у ММА Ака де ми ји Пан че во
Марко Радаковић.
У овом, све бројнијем спортском колективу и даље се ради
пуном паром, а борци се припремају за наредна искушења.

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Пригревица: БРАТСТВО 1946 – ЖЕЛЕЗНИЧАР
ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Б. Карловац: ПРОЛЕТЕР–МЛАДОСТ
ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Качарево: ЈЕДИНСТВО – ПАРТИЗАН (У)
субота, 17 сати
Влајковац: ЈЕДИНСТВО–ЈУГОСЛАВИЈА
Старчево: БОРАЦ–ДУНАВ
Потпорањ: ПОТПОРАЊ–СТРЕЛА
Б. Н. Село: СЛОГА–ВУЛТУРУЛ
све утакмице се играју у недељу од 17 сати

Прошлонедељни
резултати
СУПЕРЛИГА
Ниш: ЖЕЛЕЗНИЧАР 1949 – ДИНАМО
29:22
Панчево: ДИНАМО–МЕТАЛОПЛАСТИКА 36:27

ПРАВА ИСКУШЕЊА ТЕК ДОЛАЗЕ
Друго Отворено првенство Балкана у ММА борбама одржано
је у спортској хали „Шумице”
у Београду. Наступили су клубови из Србије, Хрватске, Босне и Херцеговине и Словеније, а наш град су представљали
чланови ММА Академије Панчево: јуниори Филип Станишић (у категорији до 62 кг) и
Владимир Стојановски (у групи бораца до 70 кг).
Филип Станишић је имао врло тежак жреб, јер је већ у полуфиналу одмерио снаге с про-

Фудбал

Рукомет

БАЛКАНСКИ ШАМПИОНАТ У ММА БОРБАМА

Традиционална „Ђурђевданска
регата” одржана је 12. маја на
Ади Циганлији, а ове године је
окупила 450 такмичара из 22
клуба из земље и иностранства.
Одржано је чак 47 трка на стази од 500 метара.
Ка јак-ка ну клуб Пан че во
имао је представнике у свим
категоријама, а најбољи резултат остварили су сениори Данило Живковић и Никола Левнајић, који су заузели друго
место у трци двоседа. Пионир
Владимир Бојанић окитио се
бронзаним одличјем.

СПОРТСКИ
ВОДИЧ

СУПЕР Б ЛИГА
жене
Панчево: ЖРК ПАНЧЕВО – СЛОВЕН
ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
жене
Долово: ДОЛОВО–МЛАДОСТ
мушкарци
Јабука: ЈАБУКА–СИВАЦ
Долово: ДОЛОВО–ИНЂИЈА

НОВОСТИ С ТАТАМИЈА

КАРАТИСТИ ДИНАМА НИЖУ УСПЕХЕ
Каратисти Динама настављају
да нижу успехе на свим такмичењима на којима учествују.
Тако је било и прошлог викенда на Купу Србије у Беочину.
Златне медаље су освојили
јуниор Дарко Спасковски и сениорка Тамара Живић, па су
тако потврдили да су тренутно
најбољи борци у Србији. Сребром су се оки ти ли се ни ор
Александар Анђелковић, млађи сениор Урош Петровачки и
јуниор Александар Здешић, а
бронзе су припале млађој сениорки Јани Којчић и кадету
Дејану Кркљушу.
Одлично су се борили и: Лука Степанов, Марија Антонијевић, Никола Ивановић и Марко Пуљаревић, али су овог пута остали без медаља.
Такође у Беочину, 12. маја,
одржан је и традиционални међународни турнир „Дунав куп”,
на којем се надметало тринаест младих такмичара КК-а
Динамо.

Пионирка Теодора Гагић зарадила је сребро у катама, а
бронзане медаље освојили су:
Огњен Бојовић, Вук Воркапић,
Лука Доброта, Богдан Здравковић, Милица Гагић, Антоније
Ћулибрк и Борисав Јевремовић.
На корак од трофеја остали су:
Мартина Пузић, Боривоје Весин, Лазар Николић, Јелена Вучковић и Матеја Степанов.
Милица Гагић, Антоније Ћулибрк и Борисав Јевремовић
позвани су у репрезентацију
Србије за наступ на Балканском првенству крајем маја у
Бањалуци.
Каратисти Динама били су
сјајни и на турниру „Трофеј
Рашке”.
У својим категоријама тријумфовали су Јана Којчић, Дарко
Спасковски и Никола Ивановић.
Дарко Спасковски наступио је и
у ревијалном делу, у мечу између репрезентација Србије и Хрватске, и својом победом допринео успеху наше екипе.

29:19

31:30
28:25
24:26

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене
Јабука: ЈАБУКА–МИЛЕТИЋ
мушкарци
Панчево: ОРК ПАНЧЕВО – БУДУЋНОСТ

26:11
31:35

Кошарка
СУПЕРЛИГА
Панчево: ТАМИШ–СЛОБОДА
Београд: МЕГА–ТАМИШ

90:77
102:64

Фудбал
СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Н. Пазова: РАДНИЧКИ–ЖЕЛЕЗНИЧАР
Панчево: ДИНАМО 1945 – РАДНИЧКИ (З)
Вршац: ВРШАЦ – ДИНАМО 1945
Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР – РАДНИЧКИ (СМ)

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

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Сутјеска: РАДНИЧКИ–МЛАДОСТ
Омољица: МЛАДОСТ–ЖАК

2:3
5:2

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

3:4
2:3
2:1

ШАХОВСКИ КУТАК

Hjelle
8
7
6

ПОКРАЈИНСКО НАДМЕТАЊЕ У ГИМНАСТИЦИ

ДВА СРЕБРА ЗА „РУСЛАНУ”
Мила Пивашевић је освојила сребро и бронзу, Лана Шкаљак и Дамјан Глуваков окитили су се бронзаним медаљама,
а ветеран Љубиша Волаш зарадио је сребро.

На Првенству Војводине у ритмичкој гимнастици у Б-категорији, одржаном 12. маја, две екипе из панчевачког клуба „Руслана” освојиле су сребрне медаље.
Тим млађих пионирки чиниле су: Магдалена Медан, Ла-

ра Раковић, Наталија Топалов,
Лена Каровић и Ирина Лекић,
док су се пионирке надметале
у саставу: Мила Николић, Миона Богданов, Магдалена Пантић, Дуња Џивџановски и Сара Милојевић.

Ове девојчице предводе тренери Руслана Луценко Петрин
и Јасмина Мунћан. Сада им
предстоји учешће на Првенству Србије у групним вежбама, које ће бити одржано 19.
маја у Крагујевцу.
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: д6)
Избор Р. Радојевић

ДЕШАВАЊА ПОД ОБРУЧЕВИМА

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

ТАМИШ ЈЕСТЕ ЕЛИТА
Други тријумф у Суперлиги
Следе велика искушења
Ко зна који пут, панчевачки Тамиш је
показао да је део српске кошаркашке
елите! У овогодишњем доигравању за
титулу првака наше земље момци које
предводи Бојан Јовичић већ су остварили две победе у Б-групи Суперлиге, а
притом су били и надомак великог подвига, ономад у београдском „Пиониру”,
у мечу против Партизана.
Да их српска кошаркашка јавност с
правом сврстава међу најбоље, кошаркаши Тамиша су показали и у дуелу с веома појачаним Ужичанима. Ипак, то Ерама није помогло да избегну убедљив пораз у Панчеву: Тамиш–Слобода 90:77, по
четвртинама 23:20, 24:21, 25:15 и 18:21.
Тим из Ужица се колико-толико одупирао силним налетима панчевачких
кошаркаша током првог полувремена,
али није могао да оствари повољан резултат на Стрелишту.
Иван Смиљанић је одиграо одличан
меч, а пратили су га Александар Илкић
и Алекса Чабрило, па је Тамиш лако и
убедљиво савладао Слободу.
Тим из нашег града играо је у саставу: Митровић (три поена), Чабрило (10),
Илкић (17), Радовић, Кнежевић (осам),
Торњански (осам), Јереминов (девет),
Чворовић, Бурић, Капетановић (шест)
и Смиљанић (20 поена).
Убрзо после дуела са Ужичанима Душан Кнежевић и његови саиграчи били
су на новом великом искушењу – у Београду су одмерили снаге с једним од
главних фаворита, Мега Бемаксом, и
изгубили са 102:64, по четвртинама
27:12, 23:13, 30:17 и 22:22.
– Изузетно ценим екипу Тамиша и
мог колегу Јовичића, јер много добрих
ствари ради годинама и зато сам био
ве о ма опре зан пред ову утак ми цу.

Тешке боје

Играли смо сјајно, несебично, с доста
трчања, и то је резултирало овако убедљивом разликом – рекао је тренер Меге Дејан Милојевић.
Најефикаснији у редовима домаћег
тима био је доскорашњи играч подгоричке Будућности Гога Битадзе, са 20
поена, а у екипи Тамиша се истакао
Иван Смиљанић, са 24 поена.
– Сви момци у Мегиној петорци виши су од два метра, играју с доста преузимања и веома чврсто. Јако лоше смо
решавали неке ситуације у првом полувремену. Изгубио сам глас и живце објашњавајући неке ствари. У другом полувремену је то било боље. Адаптирали
смо се на ту врсту одбране, с којом се
нисмо сусретали у КЛС-у. Веома је тешко играти против такве одбране, с пет
изузетно физички доминантних играча. У другом полувремену смо проме-

нили план, играли смо мало боље, али
Мега је имала одличне проценте шута.
Не сматрам да је ова разлика реална, а
надам се да ћемо то у другој утакмици
у Панчеву и доказати – истакао је Бојан
Јовичић, шеф стручног штаба Тамиша.
Нема одмора за панчевачког суперлигаша. Већ у суботу, 18. маја, у Хали
спортова на Стрелишту на програму је
нови кошаркашки празник. У наш град
долази најтрофејнији српски клуб – београдски Партизан. Не треба сумњати
да је пред нама још један истински
спектакл и зато га не би требало пропустити. Утакмица почиње у 19 сати.
У четвртак, 23. маја, Тамиш поново
игра на свом терену. На Стрелишту ће
гостовати Нови Пазар, који ће нашу земљу у новој сезони представљати у АБА
2 лиги.
А. Живковић

УТАКМИЦА КОШАРКАШКЕ СУПЕРЛИГЕ

СПОРТСКИ СПЕКТАКЛ У ПАНЧЕВУ!
ТАМИШ–ПАРТИЗАН
Хала спортова на Стрелишту
Субота, 18. мај, од 19 сати
Борба за титулу шампиона Србије!

Моје срце тешко сузу пушта, и пумпа са смијешком,
јер ја ћу пјевати и ево пјевам, ја не свијетлим, ја сијевам.
Ууу… тешке боје, њима ја сам обојен.
Покрени ме, са мном плеши, туге, туге ме ријеши.
Дај да будем онај који тјеши, сваком оном који зна да гријеши.
Реци ми, Боже, које си боје коже, Боже, дај кажи,
то о теби да су лажи, Ти знаш све, тако бар говоре,
мора да је супер горе, кад се прозори раја отворе.

Ослободи се
Ово гдје живиш се зове свијет
у коме треба да радиш оно што не волиш.
То је довољно да постојиш. Треба да си ружан иако си лијеп
тако су те учили, треба да патиш зато што си жив,
криж су показали.
Ослободи се, све је ништа, а ништа је све.
Буди свјестан своје душе, све што требаш је мало храбрости
у храму лажних вриједности ланац страха прекини.

Дођи и навијај за свој тим –
буди део спортске историје нашег града!

ИГРА С ЈАЈАСТОМ ЛОПТОМ

„ДИВЉИ ВЕПРОВИ” ОСВОЈИЛИ КУП СРБИЈЕ
Одигран је и последњи турнир на коме
су панчевачки „дивљи вепрови” потврдили доминацију у омладинској конкуренцији, извојевали једанаесту узастопну победу и тако освојили Куп Србије у
рагбију.
Под вођством тренера Ђорђа Гавриловића, Владимира Амбруша и Бошка
Влаховића, велики успех су остварили
играчи: Пал, Јокић, Драмићанин, Милевски, Васић, Барбул, Воштић, Миленковић, Кузмановић, Кркљуш, Шуша,
Три фу но вић, Га ври ло вић, Ко шпић,
Аџић, Ивановски, Дајлић, Недељковић,
Божић и Јокић.
Овај тим се сада припрема за учешће
на Првенству Србије, а чак осам играча

Ја сам будућност
Ја сам оно чега нема, ја сам оно што ти се спрема.
Ја сам судбина која се руга, ја сам подли ђавољи слуга.
Ја сам истина која је глупост, ја сам будућност – да ли ти се свиђам?
Ја сам неиздржива глад, ја сам био некад, ја сам сад.
Ја сам ситуација тешка, ја сам велика грешка.
Ја сам од милион година туга, ја сам на крају деветог круга.
Ја сам разапет пас, ја сам лудост, ја сам будућност – да ли ти се свиђам?
из Динама позвано је у младу репрезентацију Србије која ће учествовати на

Европском првенству за играче до осамнаест година.
А. Ж.

Текст и музика: „Мајке”

µМ. Шупица ?С. Трајковић

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?
Милош Ђорђевић,
средњошколац:

Алекса Новаков,
средњошколац:

Теодора Багаш,
средњошколка:

– Планирам да се
одморим и да изађем
с друштвом.

– Гледаћу неки спорт
преко дана, а увече ћу
изаћи с другарима.

– Викенд ћу
провести тако што ћу
се одмарати. Наравно
да ћу обавезно изаћи.
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