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БАХАТОСТ „ШТРАБАГОВОГ” РАДНИКА

ПРАВИ ХАОС, ПА АРОГАНТНО „ЛЕГИТИМИШЕ”!

Село

Два сата „опсаде”
здравственог центра

Гром опустошио кућу

Филмске сцене у филмском делу града! Радник „Војводинапута – Штрабага” (на фотографији) прописно је
обрукао фирму за коју ради у суботу,
12. маја, у преподневним сатима, у
Улици Вука Караџића 1, на истом месту на коме је експлодирао чувени
аутобус из антологијског филма „Ко
то тамо пева”.

још невероватније, тај радник је на
молбу директорке Завода да помери
машине и камионете како би приватни здравствени центар могао да
функционише, одлучио да је – легитимише!
Наиме, тражио је доказ да је зграда
у њеном власништву, одбијавши и саму помисао да се понесе људски и допусти пацијентима да се лече, а лекарима и медицинском особљу да раде
свој посао. Ароганцијом коју је пока-

Камион који се последњи „евакуисао”

тој згради, као ни то да ово није први пут да су радници „Штрабага”
правили такве проблеме наведеним
фирмама.
У понедељак пре подне послали
смо два мејла с неколико питања
„Штрабагу”, захтевајући објашњење
овог опасног понашања њиховог радника, али до среде увече и закључења
овог броја „Панчевца” нико из те путарске фирме није нашао за сходно
да одговори или на неки други начин
реагује.
С. Т.

Милошевића
» страна 11

Култура
Уметност поставља
неугодна питања
» страна 12

ЗАВРШЕНЕ РЕМОНТНЕ АКТИВНОСТИ У „ПЕТРОХЕМИЈИ”

Успешан почетак производње

Он је био на челу „Штрабаговог”
„каравана” возила тешке инжењерије који је потпуно заблокирао прилаз
Заводу за здравствену заштиту радника „Панчевац”, а Завод је током та
два сата „опсаде” био пун пацијената
и медицинских радника. Да све буде

зао биле су изненађене чак и неке
његове колеге.
Нису неважне ни чињенице да су
у блокади били и Ауто-школа „Ауто-центра Зоки”, Средња стручна школа
„Визија” и редакција нашег листа,
чије се просторије такође налазе у

После једномесечног ремонта успешно је покренута производња у „ХИП–
Петрохемији” стартом фабрике Етилен у четвртак, 10. маја. Наредног дана, у петак, 11. маја, у производним
погонима полиетилена високе густине (ПЕВГ) и полиетилена ниске густине (ПЕНГ) почела је производња
робе намењене продаји на иностраном и домаћем тржишту. Како тврде
надлежни у тој фабрици у јужној индустријској зони, све петрохемијске
фабрике раде стабилно и према оперативном плану производње.
Да подсетимо, нови старт је уследио након једномесечног застоја током којег су реализоване ремонтне
активности на процесној опреми у
петрохемијским процесним системима. Према речима менаџмента „Петрохемије”, успешно је реализовано
неколико инвестиционих пројеката с
циљем побољшања енергетске ефикасности производње и смањења тро-

шкова. Обављен је ремонт на измењивачу топлоте Т-15 и резервоару ТК1101, замењен је врх бакље и пуштен
је у рад алармно-блокадни система
котлова. Такође, реконструисан је цевовод базена за егализацију у фабрици за обраду вода. Поред тога, обављени су санација и чишћење процесне опреме ПЕВГ-а и ПЕНГ-а.
Када је реч о ремонту у фабрици
синтетичког каучука у Елемиру, према речима извршног директора Функције производње и техничке подршке
„ХИП–Петрохемије” Мише Булајића,
он ће бити завршен до 25. маја. Како
је Булајић рекао за „Панчевац”, само
обнављање производње протекло је уз
поштовање прописаних безбедносних
мера и у складу с важећим процедурама компаније и стандардима квалитета заштите радне и животне средине.
З. С.

Фото-репортажа
„Пролећни дани”
привукли бројне
креативне људе
» страна 29

Спорт
Србија трећа у Европи

» страна 31
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ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА
Пише: Мирјана Марић Величковић

Непроцењиво
У нашем граду је прошле недеље почео Бијенале уметничког дечјег
израза, који ће трајати месец дана. Преко педесет програма моћи ће
да посете наши најмлађи суграђани, њихови родитељи и остали заинтересовани одрасли Панчевци. Тешко да се у било ком граду на
свету може добити овако богат програм, у који спадају разне радионице, представе, концерти, трибине и перформанси, а да је притом
све потпуно бесплатно!
Од 17. до 19. маја у Народном музеју ће се одржавати фестивал
гитаре „Панонија”, на ком ће учествовати осамдесет такмичара из
шест земаља. Свако вече ће се завршавати концертом еминентног
гитаристе, а улаз током трајања фестивала је бесплатан!
Ове недеље почела је и манифестација „Музеји за 10”, на којој
учествује и Народни музеј Панчево. Тој културној установи је на свечаној скупштини Националног комитета ICOM Србија, одржаној 9.
маја у Београду, додељена и награда „Музеј за 10” за истакнути допринос на прошлогодишњој манифестацији. Низом изложби које ће
бити организоване биће обележени Европска ноћ музеја и Међународни дан музеја. Врата ове установе биће целог дана отворена за
посетиоце, а улаз на све изложбе је потпуно бесплатан!
У међувремену се скоро сваког дана дешавају разна предавања,
трибине, промоције књига, па и понеки музички догађај, који су такође најчешће бесплатни за посетиоце.
У неком тренутку завладала је мисао да је Панчево мртав град у
ком се ништа не догађа. Веома често, чак и за време трајања разних
манифестација, људи на улици ће вам рећи да се у нашем граду ништа не догађа. Зар је могуће да поред толико канала за информисање, класичних и модерних медија, дозвољавамо да нам протекну занимљиве ствари и дешавања?
Да ли знате да већ следеће недеље почиње Бијенале уметности,
који има међународни карактер? Скоро тридесет уметника из наше
земље, региона и света представиће своју уметност. Отварање, 26.
маја, дешаваће се на више локација у граду, а како је најављено, то
ће бити серија перформанса који ће у фокус поставити неке важне
друштвене теме. Сви програми биће потпуно бесплатни!
Од 7. до 10. јуна биће одржан Фестивал класичне музике, а већ
средином истог месеца и Панчевачки карневал. Улаз на ове манифестације биће такође потпуно бесплатан!
Да ли је време да се запитамо зашто тражимо изговоре?
Зашто седимо по кућама и гледамо телевизијске програме који
нас трују? Емисије пуне свађа и беса неостварених људи чија је једина амбиција да зараде новац. Колико можемо да будемо расположени, срећни и задовољни ако се хранимо туђом муком сваки дан?
Зар није лепо отворити прозор ка стварном животу и видети шта
нам он заиста нуди? Застаните над културним водичем и прочитајте шта вам ваш град даје да бисте се осећали добро. Немојте се ограничавати размишљањима да нешто није за вас. Ниједан културни
догађај није нешто недодирљиво и недостижно. Све можемо да прочитамо, погледамо, послушамо и критички посматрамо. Свако из
свог угла.
То нам и недостаје. Не узимајте све здраво за готово. Дајте суд о
томе зашто вам се нешто свиђа или не свиђа. Шта је добро у томе, а
шта бисте сасвим променили. Зашто вам се плакало после представе и зашто сте се осећали срећним након неког концерта или перформанса. Али немојте остати између четири зида, не гутајте оно
што не можете да сварите. Пронађите оно што ће вам дати енергију.
Наш град је жив! Изађите и погледајте шта се све нуди. Нека вам
било шта од тога улепша само један дан и то је довољно.
Изговор „криза је, нема се пара” више не пије воду. Скоро све је
бесплатно, а вредност коју добијате је непроцењива.

ФОТОГРАФИЈА Поново ради биоскоп.
У ужем центру града, ових дана
НЕДЕЉЕ
Снимио Милан Шупица

ПРВИХ ВЕК И ПО
Време лети, општепознато је
место. Разлика је само у томе да
ли неко броји недеље, године
или деценије. Историја броји
векове.

Лист који држите у рукама део је
историје Панчева скоро век и по.
Недостаје му за целих 150 година
још само мало, а дотад ће садашња
генерација новинара „Панчевца”

подсећати читаоце како је и о чему
јавност обавештавана и едукована у
претходних 149 и кусур година на
странама ових новина.
Идемо. Од 1869.

ЈЕДИНА МЕТА – ДОБРО
НАШЕГ НАРОДА!
Главна тема у деветом броју „Панчевца” (па и у на редним) је сте на ставак серијала о народним школама „у дру гих на ро да”, али удар но
ме сто и по указа ном простору и по
суштинском значају имао је Српски
на род ни са бор, у ко ји су, како се у
новинама каже, биле „упрте све очи
народа српског”, а на тој конференцији у Срем ским Карловцима окупи ла се цело куп на свита – од ка луђе ра
и
све ште ни ка,
пре ко

лико се у томе успело – народ ће просудити. Даље пише да је „добро нашега народа – једина мета којој по
убеђењима и начелима својим и него-

посланика грађанског реда, до официра.
Тај уважени скуп српских глава морао је да донесе много важних одлука,
међу којима и ону о изборним актима
панчевачке пуковније. С тим у вези, у
„Панчевцу” су, и то на врху насловне
стране, објављивани и телеграми који

су дочаравали атмосферу са сабора.
(Један од њих преносимо у овом подсећању.)
Поред тога, у 11. броју је поменуто
ударно место у недељнику заузео „Позив на претплату”, у којем се читаоцима сугерише да се могу за „Панчевац” пријавити и, наравно, за то
уплатити одговарајућу своту по ценовнику. У уводу тог текста каже се
да се према досадашњем одзиву грађанства „боја нашег листа прима у нашем народу”, који се (лист – прим.
нов.) и поред разних тешкоћа трудио
да остане веран свом програму, а ко-

вањем просветних и материјалних интереса тежимо. И на том путу и у том
раду, поред одзива и добре воље народне, нема ништа на свету што би
нас зауставити могло”.
У овим бројевима било је речи и о
светковини у Вршцу, продаји крајишких шума, а нису изостали ни „До-

писи”, „Народна привреда”, „Белешке”, „Извештај о раду Панчевачке
штедионице”, „Политичне новости”,
„Различности” и, наравно, увек интересантни, а из ове визуре понекад и
урнебесно шаљиви – разни огласи и
објаве.
Ј. Филиповић
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ОД 14. ДО 20. МАЈА

МАНИФЕСТАЦИЈА „МУЗЕЈИ ЗА 10”
Изложбе, концерти и
фестивал гитаре
Сви програми
бесплатни
Народни музеј Панчево четврту годину заредом учествује у
националној манифестацији којом се обележавају Међународни дан музеја (18. мај), Европска ноћ музеја (19. мај) и Национална недеља музеја. Тема
овогодишње манифестације је
„Хиперповезани музеји: нови
приступи, нова публика”. Радно време Народног музеја Панчево од 14. до 20. маја биће од
10 до 19 сати, осим у суботу,
19. маја, када ће Музеј радити
од 10 до поноћи. Улаз за све
програме биће бесплатан.
Током манифестације, од 14.
до 20. маја, наши суграђани
могу погледати изложбу „Ритам спирале”. Ова реконструкција костима и накита из средњег бронзаног доба представља
причу о двадесет два фрагмента бронзаног лима, на којима
је урађен конзерваторски третман с циљем првобитне реконструкције изгледа предмета –
наногвице. Ношење накита, његов сјај и форме, распореди по
телу и одећи, боје и рефлексије бронзе, свакако су представљали вид социјалне презентације, личне и полне промоције, као и представу моћи. На
поставци се посебно издвајају
3D модел идеалног изгледа наногвице и реконструкција мушког и женског костима из периода средњег бронзаног доба.
Од 14. до 17. маја биће отворена

да је акустика интегрални слој
како материјалног, тако и нематеријалног црквеног наслеђа средњовековне Србије. Посетиоци ће моћи да виде акустичке судове уграђиване у масивне зидове средњовековних
цркава, клепало о које се удара као позив на молитву и не-

НА ГРА ДА „МУ ЗЕЈ ЗА 10”
На свечаној скупштини Националног комитета ICOM Србија, одржаној 9. маја у Кући краља Петра I у Београду, Народном музеју Панчево додељена је награда „Музеј за 10”
за истакнути допринос у прошлогодишњој манифестацији.
и изложба „Археоакустика –
сакрална архитектура средњовековне Србије”. Археоакустика или археологија звука бави
се истраживањем и реконструкцијом звучне слике прошлости
у архитектонском наслеђу, третирајући га као слојевиту просторно-временску структуру.
Изложба говори у прилог томе

умску нотацију коришћену у
оновременим појачким књигама. Три дана, од 14. до 16. маја, они који нису били у прилици раније, моћи ће да погледају изложбу „Панонке чувари традиције”, која је уприличена поводом десетогодишњице тог удружења. Изложене су рукотворине израђене тра-

диционалним техникама, фотографије, захвалнице, лиценце, као и многобројна признања. У четвртак, 17. маја, почиње и обележавање великог јубилеја Панчевачког српског црквеног певачког друштва, под
називом „180 година хорске
музике у Срба”. Циљ ове изложбе је да подсети наше суграђане, али и културну јавност у
нашој земљи, на вредност и
значај дуготрајности Панчевачког српског црквеног певачког
друштва као својеврсне културне институције српског народа
која је била зачетник и расадник не само музичке културе
већ и позоришне уметности и
српске културе уопште. Посетиоци ће моћи да се упознају с
богатом историјом Друштва од
самих почетака 1838.
У суботу, 19. маја, биће обележена Европска ноћ музеја
изложбом „Селфи – аутопортрет XXI века”. Публика ће се
упознати са историјатом сел-

фија, разликом између аутопортрета и селфија, његовим
врстама и подврстама, друштвеној, културолошкој и психолошкој димензији.
Истог дана, од 18 до 21 сат,
биће одржана радионица за
ручно прављење папира, у сарад њи с Гим на зи јом „Урош
Предић”, Електротехничком
школом „Никола Тесла”, Техничком школом „23. мај” и Пољопривредном школом „Јосиф
Панчић”. У дворишту Музеја
биће реализоване показне радионице за ручно прављење
папира, осмишљене с циљем
едукације шире популације о
значају очувања уметничких
заната и подизања свести о значају очувања природе. Поред
практичног дела, средњошколци ће се упознати и са историјским, уметничким и еколошким сегментом једног од најзначајнијих изума у историји
цивилизације.
Фестивал гитаре „Панонија”
Као пратећи програм манифестације, од 18. до 20. маја у
Народном музеју Панчево биће одр жан фе сти вал ги та ре
„Па но ни ја”, у ор га ни за ци ји
удружења „Панонија музички
фе сти ва ли и так ми че ња”
(ПАМФИТ).
Овом приликом у шест категорија такмичиће се осамдесет такмичара из Француске,
Аустрије, Румуније, БиХ, Црне
Горе и Србије, а о најбољим
учесницима одлучиваће међународни жири из осам земаља.
Поред такмичарског дела,
планирана су и три концерта
на којима ће наступити еминентни гитаристи: Виктор Илић
(Србија) и дуо гитара Бранковић–Турудић (Србија).
Такмичење за прве три категорије почеће у петак, 18. маја,
у 9 сати, а свечано отварање
манифестације заказано је за
20 сати, након чега ће уследити концерт Томажа Рајтерича
из Словеније. Другог дана ће
учесници из преосталих категорија представити своје вештине, а од 19 сати биће уприличени додела награда и концерт
победника. Од 20 сати наступиће Виктор Илић из Србије.
Фестивал ће бити завршен концертом дуа Бранковић–Турудић, који ће почети у 17 сати.
М. Марић Величковић

ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ У РИТМИЧКОЈ ГИМНАСТИЦИ

Три тима – три бронзе
Свилајнац је у недељу, 13. маја, био организатор Првенства
Србије у ритмичкој гимнастици (групне вежбе, Б-програм).
Учествовала су чак 22 клуба из
10 градова, што само потврђује да овај спорт постаје све популарнији међу девојчицама.
Секција ГД-а Палилула која
вежба у Панчеву још једном је

даље. Екипа пионирки, коју су
чиниле Нађа Стојановић, Андреа Васић, Дуња Јевтић и Сара Пресетник, у конкуренцији
25 тимова, оставила је посебан
утисак на судије и публику веома атрактивном и захтевном
вежбом и освојила бронзу. Кадетски тим из нашег града сачињавале су: Ивона Васић,

Млађе јуниорке, девојке рођене 2004, 2005. и 2006. године, такође су биле четврте у вишебоју, а у вежби са обручем
припало им је бронзано одличје. Јована Радмановић, Нађа
Зарија, Ања Кнежевић, Миона

Балчаковић и Тамара Стефановић на сваком такмичењу,
већ годинама, освајају медаље
и показују да рад доноси резултат, као и слога и другарство које оне гаје у екипи.
А. Ж.

САМО У „НИКОДЕНТУ”

Врхунски квалитет,
а најповољније цене

доказала да је у самом врху наше земље, а посебно у вежбама
са омиљеним реквизитом девојчица, али и њиховог тренера Јелене Гачић Милић – обручем.
Три екипе у три категорије
освојиле су три бронзане ме-

Александра Папулић, Валентина Бијелић и Марта Цветковић. Оне су у вишебоју биле
четврте, а иако им је ово прва
година вежбања реквизитом,
то их није омело да у вежби са
обручем освоје бронзу.

У центру Панчева смештен је луксузно опремљени центар за хитну и рестауративну стоматологију „Никодент
медик”, који се од самог отварања истакао
по квалитету услуга,
професионалном и љубазном особљу и пријатном амбијенту.
Стручни тим „Никодента” спреман је
да на једном месту одговори на све захтеве
из области целокупне стоматологије, па се стога све већи
број Панчевки и Панчева ца
од лу чу је упра во за по се ту
овом цен тру, ко јим ру ко во -

ди др Ђорђе Николић.
Због великог
интересовања наших суграђана, у
„Никоденту” су одлучили да поново
покрену многобројне акције у оквиру
којих стоматолошке услуге постају
доступне свима.
Искористите ову
прилику и закажите преглед путем
телефона 064/21-75-056. Ова савремена и модерно опремљена
ординација налази се преко пута старе робне куће, у Улици
Максима Горког 2.

НОВЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ

Завод „Панчевац”
први у свему
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 са мо по ми шље њу
бројних Панчеваца и Панчевки већ и становника читавог јужног Баната.
Савремени уређаји, љубазно особље, пријатан амбијент, брза и професионална
услуга, све већи број прегледа који се у нашем граду не раде ни на једном другом месту – само су неке од
карактеристика које су издвојили задовољни клијенти Завода „Панчевац”.
Настављајући мисију да
постане прва приватна кли-

гле ди код др Не бој ше Та си ћа тре нут но на ак ци ји,
па та ко ком пле тан уро ло шки пре глед кошта 2.000
динара, ултразвучни уролошки преглед стаје такође 2.000 динара, док обе
ове услуге у пакету коштају 3.600 динара.
Као што је већ наглашено, сви набројани специјалистички прегледи обављају се само суботом, а заказују се радним данима путем телефона 013/21-90-900
и 013/21-90-903.
Од маја, сваког радног
дана, у Заводу „Панчевац”
могуће је урадити и колор
доплер прегледе врата, руку, ногу или абдоминалне
аорте, као и ултразвучне
пре гле де вра та и ме ких
ткива. Ове прегледе искљу-

АКЦИЈСКЕ ЦЕНЕ
КОЛОР ДОПЛЕР ВРАТА

Цена: 2.000 дин.
КОЛОР ДОПЛЕР РУКУ

Цена: 2.000 дин.
КОЛОР ДОПЛЕР НОГУ

Цена: 2.000 дин.
КОЛОР ДОПЛЕР
АБДОМИНАЛНЕ АОРТЕ

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

Цена: 2.000 дин.
УЛТРАЗВУК МЕКИХ ТКИВА

Цена: 2.000 дин.
Прегледе обавља

др Ненад Маргитин
(Општа болница Панчево)
Заказивање

и прегледи радним данима 7–14

Телефон: 013/21-90-900
ника 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.
Та ко са да ко ри сни ци
услуга Завода „Панчевац”
имају прилику да суботом
ураде ултразвучни преглед
абдомена и мале карлице,
који обавља радиолог др Љубица Лазић из Клиничког
центра Србије. Довољно је
рећи да др Љубицу Лазић
колеге сматрају једним од
најбољих дијагностичара у
нашој земљи.
Такође суботом, заинтересовани могу урадити и све
врсте ултразвучних прегледа срца, а ускоро ће се у Заводу „Панчевац” радити и
преглед сондом преко једњака (ТЕЕ). И за ове услуге
ангажован је један од водећих стручњака у тој области – dr sc. med. Слободан
Томић, кардиолог, доктор
медицинских наука и магистар кардиологије са Института „Дедиње”. Специјалистички преглед и ЕКГ код
овог лекара коштају 3.000
динара, цена ултразвука срца је 4.000 динара, а могуће је урадити и специјалистички преглед и ултразвук
срца по цени од 7.000 динара.
Суботом специјалистичке ОРЛ прегледе ради др
Горан Митевски из панчевач ке Оп ште бол ни це, а
уролошке његов колега из
исте установе др Небојша
Тасић, док је за прегледе
из области гинекологије задужен др Јован Рудић из
ГАК „Народни фронт”. Треба на по ме ну ти да су пре -

чиво радним данима обавља др Ненад Маргитин,
специјалиста радиологије,
шеф одсека CT дијагностике и за ме ник на чел ни ка
Службе радиолошке дијагностике у Општој болници
Панчево.
Поред свега наведеног,
Завод „Панчевац” издваја се
и по томе што у хематолошко-биохемијској лабораторији те установе пацијенти већину верификованих,
контролисаних и сумираних резултата могу добити
за свега сат времена.
Због свега овога не чуди
чињеница да све већи број
Панчевки и Панчеваца бира Завод „Панчевац”, посебно онда када је неопходно
урадити прегледе и анализе на једном месту и добити резултате што пре. С тим
у вези, треба подсетити и
на то да се у Заводу, примера ради, све врсте лекарских уверења издају за максимално два сата.
Као и увек до са да, и
овог месеца су у Заводу за
клијенте осмишљени и нови пакети услуга по изузетно повољним ценама, а
више о томе, као и о додатним погодностима које остварују сви они који
поседују лојалти картице
Ауто-центра „Зоки”, погледајте на рекламним странама актуелног броја нашег листа.
Додатне информације можете добити путем телефона За во да „Пан че вац”
013/21-90-900 и 013/21-90903, а новости пратите и на
сајту www.zavodpancevac.rs,
као и на „Фејсбук” страници Завода.
Д. К.
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СРПСКИ ПОКРЕТ ДВЕРИ

У СКУПШТИНИ ГРАДА ОДРЖАНО ЈАВНО СЛУШАЊЕ

Тата и мама – играјте
се с нама

ПРЕВЕНЦИЈА И ОТКЛАЊАЊЕ
ПОСЛЕДИЦА НАСИЉА У ПОРОДИЦИ

Међународни дан породице,
15. мај, обележава се у целом
свету и на тај начин се жели
указати на значај породице.
Српски покрет Двери је једина
организација из Србије која је
део Светског конгреса породица, с неколико милиона чланова.
Према речима представника Двери, породична политика је темељ политике овог покрета, па је седам дана, од 14.
до 20. маја, посвећено промоцији породичних вредности. У
акцији „Недеља породице” локалне организације Двери ће

на разне начине обележити ове
дане. У петак, 18. маја, биће
одржан округли сто у Народној скупштини Републике Србије у организацији Српског
покрета Двери, на тему „Анализе стратегије подстицаја рађања”, које је недавно донела
Влада РС, и на ком ће учество-

вати представници практично
свих кључних водећих организација које се баве породичним питањима у нашој земљи.
Најважнији догађај у вези с
„Недељом породице” биће у недељу, 20. маја, на Тргу републике у Београду, од 13 сати,
када ће бити направљен велики породични скуп на коме ће
специјалан гост бити председник Светског конгреса породица Брајан Браун.
Панчевачки одбор Двери ће
се придружити обележавању
Међународног дана породице,
па позива све људе који поштују

породичне вредности, без обзира на то да ли живе сами
или у заједници, да им се придруже у суботу, 19. маја, од 11
сати, у Народној башти, како
би заједно обрадовали малишане балонима, пуштањем змајева и дружењем са аниматорима.

КОНЦЕПТ
У Спомен-соби „Косметске жртве” јуче је обележено 20 година од отмице Жарка Спасића, првог српског цивила заробљеног на Косову и Метохији. Шиптарски терористи су га
киднаповали на радном месту, у руднику „Белаћевац”. Претпоставља се да су осим Спасића они отели више од 2.500 Срба на Космету, који се и дан-данас воде као нестали.
(Дневни лист „Информер”, 15. мај)
***
Срби разумеју да им Међународни монетарни фонд помаже.
Овим речима је Џејмс Руф, шеф мисије ММФ-а, у новембру
прошле године одговорио на констатацију новинара да их
народ у нашој земљи не воли. Ових дана прича о меком срцу
ММФ-а поново је актуелизована, захтевом мисије те организације да се укине Закон о привременом умањењу пензија.
(Дневни лист „Политика”, 15. мај)
***
Вучић каже за себе да се он не такмичи на конкурсу популарности и да нема жељу да буде вољен или допадљив. Он
себе представља не као последњу, али свакако као најбољу
наду за своју земљу. „Србија је произвела више историје него
што може да свари”, каже такође Вучић, цитирајући Винстона Черчила, и закључује да је најважније одржати мир и спокој.
(Александар Вучић у интервјуу за интернет портал листа
„Фајненшел тајмс”, 15. мај)
***
Судија Срђан Обрадовић (41) 14. маја је ухапшен, а потом
приведен на информативни разговор у Полицијској станици
у Јагодини јер постоје основи сумње да је извршио кривично
дело злоупотреба службеног положаја. Он се сумњичи да је
на фудбалској утакмици у Суботици између ФК „Спартак” и
ФК „Раднички” искоришћавањем свог службеног положаја
фаворизовао домаћи тим (свирао им је непостојећи пенал) и
тако их ставио у повољнији положај у односу на противника.
Осумњиченом је одређено задржавање до 48 сати, након чега ће, уз кривичну пријаву, бити приведен надлежном тужиоцу.
(Саопштење Министарства унутрашњих послова, 15. мај)
***
Није лоша песма, ђускали смо и ми уз њу. Весела је, иако је
текст прилично бесмислен.
(Даница Крстић, певачица групе „Балканика”,
о победничкој песми овогодишње „Евровизије”, у студију
Телевизије „Прва”, 15. мај)
***
Нада Костић (бивша ДСС, ДХСС, ДЈБ, РС и ДС) „прелетела”
у Покрет обнове краљевине Србије. Спаваш ли мирно, Мајо
Гојковић?
(Бојан Пајтић, бивши председник ДС, „Твитер”, 15. мај)
***
Први основни суд у Београду продужио је данас Луки Лазукићу меру забране приласка и комуникације са супругом певачицом Наташом Беквалац. Ова мера може да траје до
окончања кривичног поступка који се против њега води због
сумње да је извршио породично насиље над супругом – прецизирала је за „Танјуг” Ивана Рамић, портпарол тог суда.
(„Вечерње новости”, 15. мај)

Ратификација
Истанбулске
конвенције једна
од тема
Сарадња са
општинама и
градовима из целе
Србије
Јавно слушање на тему „Превенција и отклањање последица насиља у породици у локалним срединама са освртом на
Истанбулску конвенцију” одржано је у великој сали Скупштине града 14. маја.
Локални парламент је организовао овај догађај уз подршку пројекта „Јачање надзорне улоге и јавности у раду
Народне скупштине – друга
фаза”, који спроводе Програм
за развој Уједињених нација
(UNDP) у Србији и Народна
скупштина Републике Србије,
а финансира Швајцарска агенција за развој и сарадњу.
Обавезе локалних самоуправа
Јавном слушању су присуствовали одборници Скупштине града, представници установа и институција Панчева, као и невладиног сектора. У сали су били и заинтересовани грађани,
те представници UNDP-a. Модераторка је била Милица Тодоровић, одборница и председница Савета за родну равноправност Скупштине града Панчева. Њен задатак био је и да

каже нешто више о активностима локалне самоуправе, односно Савета којем председава.
Народна посланица и чланица Женске парламентарне мреже Народне скупштине Републике Србије Дубравка Филиповски говорила је о ратификацији Истанбулске конвенције и улози Женске парламентарне мреже у усклађивању законског оквира с Конвенцијом.
Било је речи и о резултатима
јавног слушања у Народној скупштини на ову тему.
О Истанбулској конвенцији,
са акцентом на обавезама локалних самоуправа у вези са

овом темом, причала је Биљана Бранковић, чланица GREVIO комитета, док је Јасна Вујичић, руководитељка Сигурне
куће – прихватилишта за жене
и децу жртве породичног насиља, представила праксу и одговор локалне услуге на спречавање и заштиту од насиља у
породици.
Једна од говорница била је и
директорка Центра за социјални рад „Солидарност”. Подтема Сање Паталов Стојадиновић била је развијање нових
услуга као вид подршке женама. О резултатима рада и континуитету Групе за координа-

цију и сарадњу, као и о лицима одређеним за везу, причала
је Јелена Самуилов, виша тужилачка помоћница из Јавног
тужилаштва у Панчеву.
Парламентарни механизам
Важно је нагласити да се пројекат спроводи у сарадњи са
скупштинама локалних самоуправа из целе Србије. Циљ
свих јавних слушања, па и овог,
јесте да представници грађана
у локалним парламентима, као
и заинтересована јавност, дођу
до информација, којих углавном мањка на задату тему. Важност пре зен ти ра не у са ли
Скупштине града је очигледна: веома је битно да се говори, пише и чита о насиљу у породици, превенцији и отклањању његових последица, садржају Истанбулске конвенције и мерама које се спроводе
на локалном нивоу.
Иначе, јавно слушање је парламентарни механизам чија је
улога да се унапреде одлуке
које доноси Скупштина, повећа степен информисаности доносилаца одлука и повећа јавност у раду законодавних органа. Народна скупштина Републике Србије има вишегодишња добра искуства у јавном
слушању, због чега постоји препорука да се овакав механизам успостави и у локалним
самоуправама.
Скупштина града Панчева је
први локални парламент у држави који је у свој пословник о
раду уврстио јавно слушање.

НА СЕДНИЦИ ГРАДСКОГ ВЕЋА

Програми пословања и конкурси
На састанку градских већника одржаном 15. маја било је
дванаест тачака дневног реда.
Прво је било говора о активностима и пословању Градске
библиотеке у 2017. Усвојени су
извештај о раду и финансијски део тог акта. Исто ово учињено је и када се ради о домовима културе „4. октобар” из
Банатског Брестовца и „Младост” из Глогоња.
Потом су разматране прве
измене и допуне Програма пословања ЈКП-а „Водовод и канализација”, као и одлуке Надзорног одбора тог предузећа о

утврђивању јединствене цене
воде за пиће, те отпадне воде

ГРАДСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Сумња се на угрожавање
безбедности и здравља
Градски секретаријат за заштиту животне средине поднео је кривичну пријаву против одговорних лица у новосадској фирми „Промист” због
сумње да су учинила неколико
кривичних дела. Међу њима
се издваја угрожавање безбедности и здравља људи због кршења одредби Закона о заштити животне средине складиштењем опасних материја. Поред тога, како смо сазнали,
градска кривична пријава односи се и на постојање оправдане сумње да су одговорна лица у тој фирми мимо закона
обављала делатност, премда
нису имала дозволу надлежних
државних органа.
Подношењу кривичне пријаве претходила је јавна расправа
о складиштењу ђубрива у бившој Стаклари, која је прошле
недеље одржана у малој сали
Градске управе, уз присуство великог броја забринутих грађана
и грађанки. Представници град-

ске власти су тада јавности дали до знања да се новосадска
фирма оглушила о закон, а Зденка Миљковић, секретар панчевачког еколошког секретаријата, најавила је да ће Град предузети законом утврђене мере
против фирме „Промист”. Као
разлоге је навела подужи списак пропуста, међу којима се
издваја да ова фирма нема употребну дозволу, нити урађену
студију о процени утицаја на
животну средину, као ни низ
других обавезујућих дозвола надлежних органа за делатност којом се бави у кругу Стакларе.
„Промист” на локацији Стакларе од августа прошле године складишти и препакује вештачко ђубриво из увоза и оно
произведено у панчевачкој
„Азотари”. Градска инспекција основано сумња да се на
спорној локацији, поред ђубрива, налазе веће количине амонијум-нитрата и стабилизованог амонијум-нитрата.

за све категорије потрошача.
Одлуку о томе морају да усвоје и одборници.
Прошао је предлог измена
Програма коришћења средстава

буџетског фонда за заштиту
животне средине града за 2018,
а усвојене су и измене финансијског плана месних заједница у Омољици, Иванову и Качареву за ову годину.
Потребну већину добили су
и закључци у вези са учествовањем Града на конкурсу за доделу подстицајних средстава
за суфинансирање активности
код поступака комасације на
територији АП Војводине, о давању сагласности у вези с дугорочним кредитним задужењем – банкарским инвестиционим кредитом ЈКП-а „Хигијена” и у вези са утврђивањем
манифестације „Дан Дунава”
за градску манифестацију.

ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА

Најскупља вода
у окружењу
Тема конференције за новинаре Демократске странке одржане 15. маја била је поскупљење воде. Демократе кажу
да се ради о „још једном у низу намета грађанима Панчева”,
овог пута „од стране ЈКП-а ’Водовод и канализација’”.
И пре овог најављеног поскупљења, за које се чека одобрење Скупштине града, грађани Панчева плаћају најскупљу воду у окружењу. Ако погледамо, поскупљење – вода
плус отпадне воде – за грађане
износи укупно 10,15 динара по
метру кубном, уз појефтињење
за привреду. Демократска
странка се противи поскупљењу воде за домаћинства, јер се
из образложења не види оправданост повећања цене. Из њега може да се закључи само да
се цена повећава за домаћинства да би се надоместило изједначавање цене за домаћинства и привреду како би ЈКП

„Водовод и канализација” могао да враћа кредит подигнут
од KfW банке и да испуни услов
из уговора – речено је на конференцији.
Овим путем ДС је позвао одборнике Скупштине града да
преиспитају донете одлуке, односно да се успротиве овој одлуци у вези с водом, „јер се
овим потезом, још једним у
низу, показује неспособност
градске власти да испуњава
преузете обавезе, а да не буду
на терет грађана Панчева”.
Пре најављеног поскупљења
цена воде у Панчеву за домаћинства је 97,58 динара, а за
привреду 189,4 динара по метру кубном.

Страну
припремио

Синиша
Трајковић
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У ПЕТАК, 18. МАЈА, НА ПЛАТОУ ИСПРЕД ГРАДСКЕ УПРАВЕ

ПАНЧЕВАЧКИ МАТУРАНТСКИ ПЛЕС,
ЈЕДАНАЕСТИ ПУТ
Манифестација за матуранткиње и
матуранте „Панчевачки матурантски
плес” ове године ће бити одржана у
петак, 18. маја, на платоу испред зграде Градске управе, у 12 сати. Ради се
о једанаестој епизоди ове лепе серије
у организацији Канцеларије за младе
града Панчева и Дома омладине.
Матуранткиње и матуранти ће, према корацима увежбаним с кореографима плесног клуба „Беоденс” из нашег града, у паровима отплесати кореографију у трајању од пет минута и
тако заједно обележити завршетак
средње школе. На „Панчевачком матурантском плесу” учествоваће преко
шест стотина матураната из девет
средњих школа с територије града.
Манифестација под називом „European Quadrille Dance Festival”, или
„Матурантски плес” у Србији, почела

Из архиве „Панчевца”

Штраусов „Слепи миш”
музичка подлога

је да се одржава 2005. Први град који
се прикључио овом интернационалном пројекту Плесног савеза Словеније био је Краљево. Потом се, 2006.
године, укључио Ниш, a од 2007. године у томе учествују и многи други
градови и места у нашој земљи: Јагодина, Зрењанин, Београд, Нови Сад,
Крагујевац, Смедерево, Пирот, Зајечар, Неготин, Крушевац, Трстеник,
Ћуприја, Вршац, Алибунар, Кикинда,
Лапово, Свилајнац, Врање, Прокупље,

САСВИМ ЛЕПА ПРИЧА

Којина башта у центру града
Ове недеље гост наше редакције био
је шестогодишњак Константин Стевановић Која у друштву своје баке
Олге. Повод је био баш леп: мали
Панчевац је у центру града, у Карађорђевој 2-б, направио баштицу, коју
су комшије и његови другари „крстили” као „Којина башта”.

Из архиве „Панчевца”

Кореографијом у трајању
од пет минута обележава
се завршетак средње
школе

во, а за то ми треба неколико кофа
земље. Хвала унапред”.
Из „Зеленила” је 13. марта стигло
пет џакова земље. Пет дана касније
Која је посејао петунију. Редовно је
заливао башту. Уз помоћ баке, 29.
априла је засадио сурфинију пинк боје у великој рондели, као и црвене и

Нови Пазар, Бела Црква, Прибој, Нова Варош, Сјеница, Ужице, Врњачка
Бања, Горњи Милановац, Панчево...
Сви матуранти плешу исту кореографију уз нумеру „Слепи миш” Јохана Штрауса. Музика се најчешће
емитује преко сателитског радија и
сви матуранти и млади плесачи у
европским градовима плешу у исто
време – тачно у подне. На овај начин
сваке године заједно обарају Гинисов
рекорд у симултаном плесу с највећим бројем плесача у свету.
Оно што је још важније од тога, јесте да се на леп начин, уз дружење и
адреналин због „спортског”, такмичарског типа манифестације, младима приближава класична музика. Наши матуранти су одлично прихватили и кореографију и читаву идеју заједничког плеса с матурантима широм Старог континента.
У овом пројекту су досад учествовали матуранти из бројних земаља, попут Чешке, Словачке, Естоније, Мађарске, Словеније, Хрватске, Аустрије, Македоније, Црне Горе и многих других.
С. Трајковић

ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ КАРНЕВАЛ

Фешта 15. и 16. јуна
Још две недеље за
пријављивање за учешће
у поворци
Интернационални панчевачки карневал ове године ће бити одржан
15. и 16. јуна. У току је пријављивање карневалских група за учешће у
великој међународној поворци, која
је заказана за суботу, 16. јун, у 20
сати.
Карневалске групе које желе да
учествују, а нису се до сада пријавиле, формулар за пријављивање могу
преузети са сајта www.karnevalpancevo.com. Попуњену пријаву треба
доставити на имејл karnevalpancevo@gmail.com, а уз њу послати и музичку нумеру за представљање групе у карневалској поворци. Њу чини најмање петнаест особа (горњи
лимит не постоји), једнако костимираних или оних који обрађују исту
тему. Непријављене групе и особе
које нису костимиране не могу да
учествују у поворци и неће моћи да

се крећу обележеном трасом међународног карневала.
Рок за пријављивање карневалских група је 1. јун. Организатори
најављују разноврстан програм с
бројним учесницима из земље и иностранства.
Интернационални карневал у Панчеву је међународна манифестација
од великог значаја за Републику Србију, јер представља различите културе и карневалске традиције из целог света. Као највећа градска манифестација и први међународни
карневал у Србији, одржава се у организацији удружења „Пријатељи
Панчева”, под покровитељством Министарства трговине, туризма и телекомуникација Републике Србије,
АП Војводине, Покрајинске владе –
Покрајинског секретаријата за привреду и туризам и Града Панчева.
Манифестација је с временом постала туристичка атракција коју током одр жа ва ња по се ти ви ше од
100.000 људи.
С. Т.

НАША АНКЕТА
ШТА УРУШАВА ДАНАШЊУ ПОРОДИЦУ?

Економска ситуација узрок проблема

Прича је почела 12. фебруара, када
је Која пограбуљао башту. Недељу дана касније обратио се писмом ЈКП-у
„Зеленило” следећим речима: „Треба
ми ваша помоћ. Пре неки дан сам пограбуљао ’моју’ башту у Карађорђевој
2-б. Желим да направим цветно остр-

беле петуније око дрвећа. На донетој
земљи је захвалио ЈКП-у „Зеленило”
и чика Данилу (директор предузећа).
Која нам је рекао да ће и убудуће
одржавати башту, јер жели да сви који пролазе туда имају нешто лепо да
виде и омиришу.
С. Т.

ИСПРАВКА И ИЗВИЊЕЊЕ: „УСКОРО ОТВАРАЊЕ
НОВОГ ЗАТВОРА”, „ПАНЧЕВАЦ” БРОЈ 4763

Суфинансијери Развојна банка
Савета Европе и Влада Србије
У тексту „Ускоро отварање новог затвора”, објављеном у прошлонедељном броју „Панчевца”, ненамерно је
пласирано неколико погрешних информација које су могле да утичу на
читаоце тако да они створе погрешне
утиске.
Вредност изградње и опремања новог Казнено-поправног завода у Панчеву је 23 милиона евра. Од тога Развојна банка Савета Европе кредитира
са 18 милиона евра, а Република Србија суфинансира са пет милиона
евра. Та сума се пре свега односи на
опремање КПЗ-а.
У тексту објављеном у „Панчевцу”
број 4763 писало је да Европска инвестициона банка финансира изградњу затвора, а то није тачно.
Нови Казнено-поправни завод у
Панчеву, у коме трају завршни радови, имаће капацитет за смештај 500
лица лишених слободе.
Ових дана се у предњем делу комплекса новог затвора наноси завршни

слој асфалта на приступној саобраћајници и паркинзима. Важно је истаћи
и да је тај објекат грађен по „Европским затворским правилима”, односно
по стандардима Савета Европе и Европске уније. Имаће посебан степен обезбеђења и биће опремљен посебним техничким системом заштите.
Комплекс новог КПЗ-а у Панчеву
ће се контролисати са више стотина
камера. Поред медицинског блока,
постојаће и спортски, као и простор с
радионицама за упошљавање осуђених лица. То ће омогућити да Управа
сходно Стратегији о извршењу кривичних санкција до 2020. године и
акционим плановима настави да континуирано ради на обуци осуђених
лица кроз више програма атрактивних за запошљавање по истеку затворске казне.
Извињавамо се саговорницима из
Управе за извршење кривичних санкција и читаоцима.
Редакција

Љ. КНЕЖЕВИЋ

И. ЈЕЛИЋ

Сваке године 15. маја обележава се
Светски дан породице. Овај датум је
1993. године усвојила Генерална скупштина Уједињених нација, чиме је
ис так ну та ва жност по ро ди це као
основне друштвене заједнице.
Како стоји у препорукама УН, породица захтева пажњу и потребна јој
је помоћ како би могла да испуњава
своје одговорности. Циљ обележавања Светског дана породице јесте и
афирмација породице и породичних
вредности, подстицање једнакости између полова у оквиру породице, заштита породице као основне јединице друштва и помоћ како би она могла да испуни своју одговорност према заједници.
На овај дан широм света организују се разне манифестације на локалном, националном и међународном
нивоу с циљем да се укаже на социјалне, економске и демографске процесе који се тичу породице.
Питали смо наше суграђане колико је стабилна породица важна за цело друштво и колико је она заправо
урушена.
ЉИЉАНА КНЕЖЕВИЋ, пензионерка:
– Данас има јако мало стабилних
породица. Не знам да ли је за то крива ситуација у нашој земљи, али ретко где све функционише како треба.
Ја имам добру децу, сви раде и добро

Б. РАДОЈЕВ

К. ЗЕНГ

су, али има пуно случајева где старији издржавају децу и где има много
тога што није добро.
ИВАН ЈЕЛИЋ, пензионер:
– Породица је основни темељ једног друштва. Видите како данас млади свет одлази и све више и више је
земља сиромашна у смислу самог народа. Људе треба чувати и неговати.
Породица је урушена због економских
прилика и целокупне ситуација. Раније се више улагало у породицу, у
децу и њихово васпитање, а сада са
осамнаест-деветнаест година већ сами траже праве изборе, одлазе и друштво се распада.
БИЉАНА РАДОЈЕВ, грађевински
инжењер:
– Нестале су неке моралне вредности које су веома битне да би се породица очувала. С друге стране је нестабилан живот, јер људи имају мање
новца. Никоме није загарантован посао. Самим тим су родитељи растрзани, а деца препуштена сама себи.
КРИСТИНА ЗЕНГ, пензионерка:
– Породица данас није у најбољем
стању. Изгубила се традиција. Модерно доба нам је донело добро, али и
прилично тога лошег. Нема стрпљења, нема толеранције између млађих
и старијих. Некада су у једној кући

Д. БАЊАЦ

Б. ПЕШИЋ

живеле генерације. Данас се, нажалост, то изгубило, али се и даље надам да ће се то променити набоље.
Мораћемо сви заједно да се потрудимо да то заиста буде добро. Колико је
само бољитка донео двадесети век у
смислу медицине и свега осталог, али
нажалост с тим је дошла и отуђеност.
ДАНИЈЕЛ БАЊАЦ, техничка
подршка система у Градској управи:
– Породица је веома важна, али је
прилично урушена данас. Разлог томе може бити развој технологије, односно напредак самог друштва. Медији имају доста негативан утицај;
телевизијски програм, ријалитији и
нека чудна култура која се развија
лоше утичу на породицу.
БОРИВОЈЕ ПЕШИЋ, заваривач:
– За породицу је веома важно разумевање и толеранција. У мом окружењу, код свих људи које познајем,
углавном је све како треба. Наравно,
има и развода који су одраз данашњег
друштва. Раније је то било мало другачије. Фирме су боље функционисале, била је боља економска ситуација.
Моралне вредности се нису много пореметиле, постоје те исте ствари које
су битне, али су у одређеном тренутку више или мање у фокусу.
Анкетирала Мирјана Марић
Величковић
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ОТВОРЕН БИЈЕНАЛЕ УМЕТНИЧКОГ ДЕЧЈЕГ ИЗРАЗА

ГРАН-ПРИ ЕМИ МИЈОВИЋ ИЗ БЕОГРАДА
Педесет програма на
више локација
Бесплатан улаз на
сва дешавања

Др Владан Угреновић

Др Владимир Филиповић

Багрем за лек, пчеле
и огрев
У различитим крајевима Србије ових дана може се приметити цветање багрема. Ова
инвазивна и агресивна врста велике виталности може
се видети од Делиблатске
пешчаре до Кучева и Рајца,
што поготову пчеларе чини
срећним. Ова вишегодишња
врста из породице махунарки (Fabaceae) изузетно је медоносна и лековита, а њено
дрво се користи као техничка грађа и за огрев. Багрем
(Robinia pseudoacacia) јесте
широко распрострањена и
прихваћена врста у нашим
крајевима, првенствено због
свог брзог раста и малих захтева према земљишту. Багрем је пореклом из источног дела Северне Америке,
одакле се проширио на преостали део Северне Амери-

уље. За лек у традиционалној медицини користи се само цвет, мада се данас багрем мало употребљава као
лековито средство. Користи
се код прехладе, кашља, главобоље и грчева у желуцу,
за лакше пражњење црева
и лакше мокрење, за скидање високе телесне температуре, у лечењу тумора, грипа, упалних стања респираторног система, болести срца и за јаче излучивање жучи. Чај од цветова багрема
олакшава искашљавање, лечи назебе, грчеве у стомаку, болести бешике и бубрега, пије се и код појаве песка у бубрегу, за боље лучење мокраће, за јаче лучење
жучи. Смањује лучење киселине, помаже код чира на
желуцу и дванаестопалач-

ке, Европу и Азију. У неким
подручјима се сматра инвазивном врстом.
У Европу је стигао 1601.
године захваљујући француском баштовану Робину. Он
је набавио семе багрема и
посадио га у краљевском двору. Управо због тога је ботаничар Карл фон Лине назвао ову биљку робинија.
Друга реч, psеudoacacia, има
значење „лажна акација”,
због велике сличности багрема с неким врстама тог
рода. У нашим крајевима се
појављује, према проценама, пре 150 до 200 година и
данас представља једну од
главних пчелињих паша. Као
инвазивна врста није пробирач земљишта, мада му
више погодују песковита и
растресита земљишта, на којима се користи као погодно решење за спречавање
ерозије ветром. Пример за
то је Специјални резерват
природе Делиблатска пешчара, коју називају „европска
Сахара” и која је захваљујући багрему, чије је семе кошава разносила, постала једно од подручја с врло богатим диверзитетом. У Пешчари је тренутно под багремом око 70% територије. У
Србији га највише има у Поморављу, Срему, на Палићу, у Делиблатској пешчари, Поцерју и око Панчева.
Као лековити део биљке
користи се осушен цвет (Robiniae pseudoacaciae flos).
Цвет багрема садржи флавонске гликозиде, аспарагин, фитостероле и етарско

ном цреву, мигрене, високе
температуре, чак и тумора.
Из младих свежих листова
се цеди сок и користи се
против вирусних инфекција. Багрем је веома значајан за пчеларство, јер пчеле
с његових мирисних цветова праве диван рани мед.
Ниске гране и изданци багрема омиљена су храна козама. Осушени лист багрема служи као лисник и користи се као храна за ситне
домаће животиње (овце, козе) у зимском периоду. Дрво багрема најчешће се користи за израду ограда, али
и кровних конструкција и
шипова (стубова) за шпалире, при подизању воћњака
и винограда, за производњу
намештаја, паркета, степеништа. Због велике отпорности употребљава се за производњу држаља за алат, затим за производњу рудничког дрвета, дрвене буради и
за разне друге производе.
Багрем је и врло квалитетно огревно дрво. Прилагођава се сваком типу земљишта, па се овом врстом пошумљују пешчаре и бујична подручја, али и голи терени. Има честу и разнолику употребу у хортикултури, на пример за дрвореде
или живе ограде. Још једна
од позитивних карактеристика багрема је, као и код
свих махунарки (легуминоза), да се на његовом корену налазе квржичне бактерије (азотофиксатори) које
везују азот из ваздуха и чине земљиште плоднијим.

У петак, 11. маја, свечаним
отварањем манифестације на
три локације у нашем граду
почео је Бијенале уметничког
дечјег израза (БУДИ).
Фестивал траје већ четрнаест година и, како је нагласила
уметничка директорка фестивала Снежана Ћурувија у уводној речи, он се и даље развија
и расте, што се по обимном
програму може и закључити.
Малишани, али и одрасли,
прво су имали прилику да присуствују отварању изложбе у
Галерији савремене уметности
„Коцкасти универзум – лего у
Србији” Ане Дајић, која је настала у сарадњи са Етнографским музејом и Клубом љубитеља лего коцки „Скоцкани”.
– Ана Дајић је написала фантастичан мастер-рад о феномену лего коцки, који је веома
важан и интересантан, а Етнографски музеј је сагледао његову вредност. Иако се овде не
ради о културном наслеђу, што
је делатност музеја, већ о томе
да ћемо се ми у наредном пе-

риоду окренути антрополошкој
интерпретацији културе – рекао је Милош Матић у име Етнографског музеја.
Свој рад је представила и ауторка Ана Дајић, која је нагласила да је највећа вредност ових
играчака, које су настале давне 1932. године, управо у томе
што су ове коцке рециклажне,

ЛЕ ПО СЕ ИГРАЈ
На конкурс седмог фестивала БУДИ, под називом „Лепо се
играј!”, пристигла су укупно 1.472 појединачна и групна рада у категоријама: визуелна уметност – БУДИ свуда / БУДИ
инфо; позориште – БУДИ Андерсенијада; књижевност – БУДИ писац; музика – БУДИ оригинал; екологија – БУДИ креативац / БУДИ еко-акција; наука – БУДИ научник;
хуманитарна акција – БУДИ друг/другарица.
Радови су пристигли из земље и региона, али и из иностранства (Немачка, Румунија, Словенија, Хрватска, Црна
Гора, Македонија, Република Српска, БиХ...). Жири у саставу др ум. Милица Ћебић (вајар, председница жирија), Ивана Ракиџић Крумес (вајар), Предраг Старчевић (професор
разредне наставе), Снежана Ћурувија (БУДИ уметничка директорка) и мр Бранислав Радовановић (БУДИ уметнички
директор) донео је одлуку да Гран-при припадне Еми Мијовић (2008) из Београда за рад „Води ме у циркус, хоћу да
се смејем”.
Имена осталих награђених учесника објављена су на званичној „Фејсбук” страници фестивала и на сајту Културног
центра Панчева.

што омогућава да се њима игра
више генерација.
У истом простору је представљена и изложба „Спектри” Центра за промоцију науке, која је
посвећена видљивим деловима
спектра, а одржан је и перформанс „Царево ново одело” ученика IV3 Основне школе „Јован
Јовановић Змај”, чији је ментор
био учитељ Предраг Старчевић.
Манифестација је свечано
отворена у простору „Sky 12”,
где су се присутнима обратили
градоначелник Панчева Саша
Павлов и амбасадор Данске у
Србији Њ. е. господин Андерс
Кристијан Хаугор.
Павлов је истакао да Град
Панчево с великим уживањем
подржава овај фестивал.
– На оваквим манифестацијама деца се друже, али ово није само њихов бијенале, већ и
нас старијих, који се с њима
заједно играмо, јер их на тај
начин најбоље едукујемо – рекао је градоначелник.
Он је, такође, изразио захвалност данској амбасади, једном од покровитеља фестивала, као и самој Данској, која је
заслужна за настанак играчке
којом се и дан-данас радују све
генерације широм света.
Амбасадор Данске у Србији
Њ. е. господин Андерс Кристи-

јан Хаугор рекао је да је веома
захвалан што је његова земља
добила ту част да буде гост-домаћин БУДИ-ја.
– Данска има дугу и снажну
традицију развијања културе за
децу. Постоји велика мрежа истраживача, експерата, наставника и уметника који се фокусирају на значај културе развоја најмлађих, јер су данашња
деца будући лидери, доктори и
инжењери. Срећан сам да видим да Панчево данас постаје
једно велико и озбиљно игралиште – рекао је амбасадор
Данске.
Након званичног дела уследило је пресецање црвене траке, чиме је БУДИ свечано отворен, а присутне су сјајним концертом забавили чланови бенда „Лака” из БиХ и панчевачки хор „Вокал кидс”.
Током месец дана БУДИ ће
представити преко педесет програма за децу: изложбе, концерте, представе, радионице,
перформансе, промоције књига, филмове, трибине и предавања.
О дешавањима која ће трајати све до 10. јуна заинтересовани се могу информисати
на сајту Културног центра Панчева и „Фејсбук” страници фестивала.

НИКОЛА ДРАГАШ ГОСТОВАО НА КОСОВУ И МЕТОХИЈИ

Радионице карикатуре за малишане
На позив запослених у установи Дом културе Грачаница,
од 8. до 12. маја одржана је
прва школа карикатуре на Косову и Метохији, за децу узраста од девет до четрнаест година, коју је водио панчевачки илустратор и карикатуриста Никола Драгаш.
Он сарађује с том установом
одраније, јер већ три-четири
године објављује своје илустрације у њеном часопису за децу
„Наше поље”.
– Уредници часописа Маја
Тодић и Милан Танасковић
уложили су велики труд, наравно уз подршку директора и
свих запослених, да дођем у
Грачаницу и све оно што радим с нашом децом у Школи
ка ри ка ту ре До ма омла ди не
Панчево, поделим и с њима –
рекао је Драгаш.
Школа карикатуре у Грачаници трајала је три дана, бројала је око двадесет полазника, а на крају је крунисана изложбом, када су деца добила
захвалнице, а изабран је и најбољи полазник.
– На првом часу смо радили
вежбу креативног размишљања, где су деца имала задатак
да од задатих појмова на тему
природе ураде оригиналне цртеже, па је тако од листа на-

стао јеж, од дрвета пудлица,
од јабуке Вијетнамац у пиринчаном пољу. Другог дана смо
радили портрет карикатуру, а
трећег гег карикатуру, када су
имали задатак да замисле да
им је рођендан и да су им на
рођендан уместо људи дошле
животиње; ту сам хтео да видим колико досеже њихова машта. Деца с Косова и Метохије
су на радионицама карикатуре на првом месту показала да
су васпитана и дисциплинована и да су максимално посвећена, и наравно увек имамо
оне који су више или мање талентовани, али су се на крају

сви некако изједначили по квалитету. Оно што је најбитније,
нико од њих није крио одушевљење што је нешто овог типа
први пут у њиховом месту, тако да је по завршетку школе
било осмеха, среће, емоција и
суза – истакао је Драгаш.
Драгаш је овом приликом
посетио и два мања места.
– Одржали смо радионице
цртања у местима Старо Грацко и Ораховац. Деца су на тим
радионицама цртала заједно
са мном, па су научила да цртају лавића, пингвина, дабра,
витеза, принцезу, аждају... У
Ста ром Грац ком за јед но с

предшколским узрастом школа броји дванаесторо деце, а у
Ораховцу има око четрдесет
ђака. Ту нико није био равнодушан, било је пуно емоција,
та деца се свему радују и сваком за дат ку при сту па ју са
осмехом и ревношћу – нагласио је Драгаш.
Он је посетио и манастире
Грачаницу, Зочиште, Пећку патријаршију и Високе Дечане,
као и Српску православну богословију у Призрену.
– На Косову и Метохији сам
сигурно провео једну од најлепших недеља у свом животу.
Људи треба да посете свету српску земљу и разбију предрасуде, да осете ту повезаност међу људима, гостољубивост и
љубазност коју пружају. Из Грачанице носим пуно лепих утисака, емоције, најлепше моменте проведене с децом у школи карикатуре. Што је најважније, стекао сам пријатеље за
цео живот, а пријатељ ти је
онај који ти добро мисли, а добро је оно што је свето – закључио је Драгаш.

Страну припремила

Мирјана Марић
Величковић
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УПУЋЕН ЈАВНИ ПОЗИВ ГРАЂАНСТВУ

ТРИБИНА О БЕЗБЕДНОСТИ У САОБРАЋАЈУ

ПРИЈАВИТЕ СЕ ЗА ЕКОЛОШКЕ
СУБВЕНЦИЈЕ

Превенција пре свега

Реализација плана
унапређивања
квалитета
амбијенталног
ваздуха

У препуној скупштинској сали Градске управе одржано је
занимљиво предавање за ученике трећих и четвртих разреда средњих школа, на тему безбедности младих у саобраћају.
Око 200 средњошколаца присуствовало је у уторак, 15. маја, веома корисној радионици

незгодама, преношењем личног искуства кроз интеракцију с младима говоре о озбиљности последица саобраћајних незгода и ризичним понашањима у саобраћају. Ученици су имали прилику да
путем предавања и кратких
филмова, које су им презен-

о саобраћајној култури и некултури, коју су организовали
Одељење за саобраћај Градске
управе и Kомитет за безбедност саобраћаја града Панчева, у сарадњи са Агенцијом за
безбедност саобраћаја Републике Србије и Савезом параплегичара и квадриплегичара
Србије. Реч је о реализацији
националног пројекта под називом „Још увек возим”.
У склопу пројекта, предавачи који су трајни инвалидитет стекли у саобраћајним

товали Душко Пешић, начелник Одељења за превенцију и
едукацију Агенције за безбедност саобраћаја, и Славиша
Савић, представник Савеза параплегичара и квадриплегичара Србије, сазнају више о
безбедности у саобраћају.
Вреди истаћи да је овакав
вид едукације оцењен највишим оценама и као такав постао је део превентивних активности, усмерен пре свега
ка лицима која тек постају
возачи.

Град рефундира део
трошкова за увођење
плина у домаћинства
У оквиру реализације програма побољшања квалитета амбијенталног ваздуха у граду,
локална самоуправа је определила из буџетског фонда за заштиту животне средине града
подстицајна средства за коришћење гаса као енергента, у
износу од 3.600.000 динара.
Како је планирано, у овој години наведена средства биће
утрошена као помоћ за прикључење индивидуалних домаћинстава на гасну мрежу, односно за суфинансирање трошкова типског гасног прикључка током 2018. године. Локална самоуправа ће на тај начин
ре фун ди ра ти део сред ста ва
утрошених у те сврхе, у износу
од 47.500 динара. У ту сврху је
упућен јавни позив свим заинтересованим грађанима, власницима индивидуалних објеката, на територијама месних
заједница Горњи град, Стрелиште, Стари Тамиш, Војловица,
Топола, дела Мисе и дела МЗ
Центар где је изграђена и у
употреби је улична гасна инфраструктура чији је власник
и дистрибутер ЈП „Србијагас”.
Услов је да су грађани потписа ли уго вор о при кљу че њу
објекта корисника система на
дистрибутивну мрежу са ЈП
„Србијагасом” у току 2018. године и уплатили средства тој
фирми за куповину типског гасног прикључка.
Угрожено здравље
Заинтересовани Панчевци који
испуњавају наведене услове могу се обратити Граду Панчеву
за рефундирање дела средстава
утрошених за куповину типског
гасног прикључка, након чега
ће Град Панчево с њима закљу-

чити уговор и на текући рачун
уплатити 47.500 динара. Неопходно је доставити попуњен захтев за рефундирање дела средстава утрошених на куповину
типског гасног прикључка (образац траженог захтева може се
преузети на сајту Града Панчева
или у Градском услужном центру), копије уговора са ЈП-ом
„Србијагас”, фактуре издате од
стране ЈП-а „Србијагас” и признанице којом се доказује уплата за куповину типског гасног
прикључка. Поред тога, неопходно је доставити и копију личне карте или очитану личну карту и копију платне картице текућег рачуна.
Наведену документацију треба поднети службеницима Градског услужног центра, у затвореној коверти, на адресу: Градска управа града Панчева, Секретаријат за заштиту животне средине, Трг краља Петра I
2–4, Панчево, с назнаком „јавни позив за суфинансирање
трошкова прикључења на гас”.
Рефундирање средстава заинтересованим грађанима обавиће се до утрошка средстава на-

мењених за ову сврху, према
редоследу поднетих захтева, а
најкасније до 15. децембра.
Конкретне мере
Да подсетимо, Агенција за заштиту животне средине објављује годишњи извештај о стању животне средине у Републици Србији, у коме већ неколико година уназад стручњаци указују на то да преко 50 одсто становништва у Србији удише загађен ваздух, а међу њима су и
Панчевци. Ваздух у нашем граду добио је најнижу оцену, тако
да живимо у средини с високим степеном загађења (трећа
категорија квалитета ваздуха)
и наша територија има статус
угрожене животне средине.
Општепозната је чињеница да
од септембра па све до пролећа
наши суграђани удишу чађав ваздух обогаћен суспендованим
честицама. У том периоду, када
крене грејна сезона, долази до
пораста концентрације ових опасних и веома штетних материја,
па је локални секретаријат за
заштиту животне средине донео
план у којем су дефинисани ко-

раци за превазилажење овог проблема. Једна од мера је издвајање средстава за спровођење подстицајних мера за коришћење
природног гаса. Идеја је да се
употребом овог енергента смањи испуштање опасних материја из ложишта и тако допринесе побољшању квалитета амбијенталног ваздуха.
Ова акција је први пут спроведена пре две године и била је
усмерена само на суфинансирање израде пројектно-техничке
документације која је неопходна за увођење гаса у домаћинства у Војловици. Разлог селективног приступа локалне
самоуправе је чињеница да су
тадашња средства издвојена за
ову намену била ограничена.
Још пре две године је локална
самоуправа најавила конкурс
за суфинансирање грађевинских радова при увођењу гаса
у домаћинства, али се дуго чекало на потврду ЈП-а „Србијагас”, с којим је Град морао да
потпише документа којима се
обавезује да ће финансирати
грађевинске радове.

ОДРЖАНО РЕГИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ

Млади истраживачи
у акцији
Панчевачка гимназија „Урош
Предић” била је домаћин учесницима седамнаестог Регионалног такмичења у истраживачким радовима. Такмичари из Шида, Новог Сада,
Кикинде и Панчева у суботу,
12. маја, представили су и
уједно бранили своје истраживачке радове које су писа ли ове школ ске го ди не.
Панчевачки ђаци су поново
остварили сјајан успех.
Према речима организатора, ове године је било изван-

редних радова, а велику улогу
у њиховој изради, поред ученика, имали су и њихови професори ментори. Од укупно
73 ученика пријављена за Регионално такмичење, на републичку смотру, која треба да
буде одржана 2. јуна у Чачку,
пласирала су се 34 ученика.
Надметање талентоване деце
одвија се у 12 области, а методологија израде и одбране рада темељи се на академским
постулатима и нормативима
научноистраживачког рада.

НИС ИСПЛАЋУЈЕ ДИВИДЕНДЕ
ШЕЗДЕСЕТ ОСМА ГОДИШЊИЦА МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ

У претходној години преко двеста награда
Концертима који су одржани
9, 11. и 14. маја Музичка школа „Јован Бандур” обележила
је шездесет осму годишњицу
постојања и рада.
На првом концерту, који је
одржан на Дан победе, најуспешнији солисти и камерни
ансамбли представили су своја музичка умећа. Наступили
су неки од добитника првих
награда на овогодишњем републичком такмичењу: харфисткиња Силва Врачар, клавирски дуо „Принчипесе” у саставу Мина Кораћ и Невена
Гаврановић, виолиниста Ђорђе Грба, лауреат Републичког
такмичења тамбураш Дамир
Прањковић, фаготисти Димитрије Павлов и Роберт Балинт,
обоисткиња Александра Кинђић, као и освајачи првих награда на другим значајним такмичењима. Међу њима су били трубач Никола Стојинов, виолинисткиња Јулија Грковић,
кларинетиста Доситеј Новаковић, соло певач Милан Обрадовић и клавиристкиња Маријана Гаврановић.
Другог дана, 11. маја, концерт су приредили професори
школе. На репертоару су била
дела класичне музике, али и
популарне музике у различитим аранжманима. Концертна

сала била је пуна и публика је
уживала у извођењима пијанисткиња Кристине Крстић, Габриеле Динић, Марије Лигети
Балинт и Снежане Ђокић, кларинетиста Шамуа Киша и Дарка Арменског, обоисткиње Милане Зинајић, виолончелисте
Бојана Тирменштајна, флаутисткиња Иване Мијовић и Марике Мичкеи и групе професора која је за крај програма
извела познате евергрин нумере у интересантним аранжманима.
Завршно вече прославе одржано је у понедељак, 14. маја.
Традиционално су два запослена и два матуранта посетили

гроб Јована Бандура и положили цвеће. Централна свечаност је одржана у вечерњим
сатима у дворани Културног
центра Панчева. Наступили су:
дувачки оркестар под руководством проф. Иване Мијовић,
хор основне школе којим диригује проф. Јелена Цветић,
оркестар хармоника уз вокални квинтет с руководиоцем
проф. Бранимиром Ђокићем,
као и Тамбурашки оркестар
„Невен”, који води проф. Михајло Јовић. У другом делу концерта учествовали су хор „Белканто” и оркестар средње музичке школе, који је припремио диригент Бојан Кљајић.

На програму су била углавном
дела популарне и филмске музике.
Овом приликом промовисани су и резултати ученика и
наставника школе. Директорка школе Снежана Ђокић представила је тридесет једног најуспешнијег ученика од укупно
сто четири који су ове године
учествовали на такмичењима.
Представљени ученици су освајачи првих награда на Републичком такмичењу музичких
школа Србије, шездесет другом Фестивалу музичких и балетских школа Србије и важним такмичењима међународног карактера за дуваче и
соло певаче. Најуспешнијим
ученицима и њиховим менторима уручени су поклони и дипломе.
Директорка је искористила
прилику да још једном похвали ученике и наставнике, који
су до дана школе освојили 201
награду, од чега је било 110 првих, 61 друга и 30 трећих награда, као и висок пласман школе, која је била девета од педесет девет рангираних на државном такмичењу и трећа од 53
рангиране за екипу солиста на
шездесет другом Фестивалу музичких и балетских школа Србије.
М. М. В.

Расподела добити

Нафтна индустрија Србије
уплатиће и ове године дивиденде на рачуне грађана Србије – власника акција рускосрпског нафтног гиганта. Одбор директора НИС-а одржао
је у понедељак, 14. маја, седницу на којoj је, између осталог, одлучено да се усвоји
предлог Скупштине акционара о расподели добити за 2017.
годину, исплати дивиденди и
утврђивању укупног износа
нераспоређене добити Друштва, тако да ће у наредном
периоду бити исплаћена дивиденда у укупном износу од
6.948.003.644 динара, односно 25 одсто добити коју је
ком па ни ја НИС оства ри ла
прошле године. Укупан биланс позитивног пословања у
2017. го ди ни из но сио је
27.790.460.000 динара.

Да подсетимо, руско-српски
нафтни гигант има 2.157.792
акционара, а већински власник акција је руска компанија „Гаспромњефт”, која поседује 56,15 процената. Република Србија у власништву
има 29,87 одсто, а у поседу
осталих мањинских акционара је 13,98 одсто акција.
Поред тога, Одбор директора је одобрио Годишњи извештај НИС-а за 2017. годину и прихватио Извештај независног ревизора „PricewaterhouseCoopers” о извршеној
ревизији пословања у претходној години.

Страну припремиo

Зоран
Станижан
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ХРОНИКА
НЕДЕЉА ЗДРАВЉА УСТА И ЗУБА

Х РАНА З А Д У ШУ

Прихвати, промени
или (от)пусти

Пише: Марија Достић,
психолог
Драги моји, кад се одлучимо на поспремање и емотивно сређивање свог живота,
увек нас обузима страх од
величине гомиле ђубрета које смо годинама довлачили
и попуњавали рупе што их
направе незадовољства, бриге, одлагања, стрепње... Веома често, у страху од промене, решавамо да задржимо
све ђубре, јер га сматрамо
неизбежним теретом који живот товари на свачија плећа.
Навикнути на постепено
додавање терета, сматрамо
ђубре саставним делом себе
и ПРИХВАТАМО да смо то
ми у јединој могућој верзији. Улога у којој се најбоље
сналазимо, која је мерило
онога што мислимо да јесмо,
повлачи за собом као једину
опцију да прихватимо као
датост или судбину све што
носамо кроз живот и што
представља начин на који
градимо рутину свакодневног преживљавања. Недостатак храбрости да се суочимо
са животним изазовима и непре у зи ма ње од го вор но сти
представља наш избор и саставни део веровања у немогућност промене. Тескобу,
нелагодност и незадовољство
који нас притискају изнутра,
не решавамо учењем, тражењем, суочавањем са собом,
већ их „пуштамо” да избију
као физички бол. Болеће кад
год нисмо у потпуности прихватили себе са свим врлинама, манама, недостацима,
вишковима...
Рашчишћавање с нагомиланим животним теретом је

могуће када ПРОМЕНИМО
начин на који смо доносили
одлуке, радили, градили односе с другим људима и како смо се односили према
себи. У ствари, свака промена треба да почне од сагледавања начина на који комуницирамо с најважнијом
особом у животу – са собом.
Учење како да се односимо
према себи с поштовањем и
како да испољавамо своју јединственост покренуће све
остале промене у нашим животима. Под теретом ниског
самопоуздања и без сагледавања сопствених снага немогуће је променити навике, уверења и рутине који
представљају карике емотивног ланца којим смо везани
за страх од промене.
Најбоља „метла” за чишћење свега што нас кочи, жуља
и притиска је вештина да
(ОТ)ПУСТИМО оно што не
можемо да задржимо. Традиција, култура у којој одрастамо и породично васпитање нас „уче” да треба да
поседујемо оно што волимо.
Знак једнакости између волети и имати је најјачи када
су емотивне везе у питању.
Тражимо сталне доказе да
смо потребни, вољени и незаменљиви, а притом је страх
од губитка све израженији.
Љубављу називамо и грчевити стисак љубоморе и контроле којима желимо да вежемо нечију љубав за нас.
Поверење, подршка и толеранција су предуслови за учење вештине отпуштања. Када имамо поверење у себе,
знамо своје снаге и радимо
на уклањању слабости, лакше научимо и како да пустимо друге да уживају у својој слободи. Осећај слободе
који пружамо онима које волимо везује их снагом поверења и љубави, којима не
треба потврда и доказивање.
Промена, прихватање или
отпуштање – одлука је на вама.

КОЗМЕТИЧАРСКО ЋОШЕ

Новитети са сајма
козметике

Пише: Бојана Ћорлука,
козметичар
Прошлог викенда на Београдском сајму одржан је 31. међународни сајам и конгрес
козметике, неге косе, естетике и здравља, под називом
„Додир Париза”. То је највећа бјути-фешта у региону.
Представљена су најновија
достигнућа у области неге лепоте и одржана предавања
еминентних домаћих и страних стручњака. Поред конгресног дела, намењеног лекарима и козметичарима, посетиоци су могли да присуствују презентацијама и едукацијама на штандовима излагача.
Одржан је и ревијални програм намењен онима с такмичарским духом и жељом
за напредовањем у области
сценске шминке и модели-

рања ноктију и фризура. Највише пажње било је посвећено нези тела, што је и очекивано због предстојећих летњих одмора и жеље за скидањем вишка килограма који су се лако наталожили након дуге зиме. Домаћи бренд
„Vecom” највише се истакао
апаратима за скидање целулита, као што су „Липослим
систем” и RWТ – радијални
ударни таласи.
Бренд „Mesmerie” био је
апсолутни хит са својим производом „Vacuslim 48” за елиминацију целулита, масних
наслага и избацивање вишка
течности из организма. За сајам су спремили и решење
за руке, односно надланице,
које захтевају исти третман
целулита као и бутине, стомак, колена и бедра.
Што се лица тиче, апсолутни хит је третман кисеоником, који је актуелан увек
и у свим годишњим добима
и у свим козметичким третманима, али је сада, с топлијим временом, идеалан. Кисеоник храни сваку ћелију
коже, буди је, освежава, подмлађује и смањује акне.
Када је реч о геловима или
лаковима за нокте, актуелне
су нежне пастелне нијансе
или пак јаке флуоресцентне
боје лета, тако да су сви укуси покривени.

Петак, 18. мај 2018.
pancevac@pancevac-online.rs

БУДИМО ДОБАР ПРИМЕР СВОЈОЈ ДЕЦИ
Само 8,3%
становника Србије
старијих од 25 година
има све своје зубе
Од осмеха зависе
физичко здравље,
говор, самопоуздање
и социјални односи
У Србији се од 14. до 20. маја
обележава Недеља здравља уста
и зуба у организацији Института за јавно здравље Србије
„Др Милан Јовановић Батут”,
мреже института/завода за јавно здравље и Стоматолошког
факултета Универзитета у Београду. Циљ активности у оквиру ове кампање је информисање јавности о значају и начинима очувања оралног здравља.
Овогодишњи слоган „Здрави зуби у здравој породици”
инспирисан је истраживањима
која показују да су знање и навике родитеља у вези са оралном хигијеном повезани са очувањем оралног здравља деце.
Едукација најмлађих
Као и претходних година, кампања се реализује и у нашем
граду, па је тако ове недеље у
просторијама Стоматолошке службе приређена изложба дечјих
радова, а Недеља здравља уста

Посетите зубара бар двапут годишње
у здравој породици”, а резулта- штва има зубни квар. Обољења спровео 2017. године на нати се тек очекују.
потпорног апарата зуба која мо- ционално репрезентативном
Чињеница да је ова тема обра- гу довести до губитка зуба при- узорку показало је да навику
ђена на тако свеобухватан начин сутна су код 15–20 процената свакодневног прања зуба ченимало не чуди, будући да је светске популације старости од шће од једном дневно има око
орално здравље значајна компо- 35 до 44 године, док трећина две трећине анкетиране школнента свеопште човекове добро- становништва старости од 65 до ске деце (70,9%), значајно вибити, која утиче како на физич- 74 године нема ниједан зуб. У ше де вој чи ца не го де ча ка
ко здравље, тако и на говор, са- европском региону Светске (82,6% према 59,9%).
мопоуздање и социјалне односе. здравствене организације проОпште препоруке стоматоУ Заводу за јавно здравље ценат шестогодишњака који има- лога које се тичу очувања оралподсећају на то да су фактори ју каријес варира од 20 до чак ног здравља многима су познаризика за орална обољења нај- 90%, у зависности од земље.
те, али статистика показује да
чешће и фактори ризика за хроКада је реч о Србији, ре- их не примењују сви, те би ваи зуба обележена је и у вртићима, основним школама „Свети ничне незаразне болести и да зултати истраживања спрове- љало подсетити на неке од њих.
Сава” и „Стевица Јовановић”, као обољења уста и зуба имају ве- деног на национално репре- Одржавање адекватне хигијеи у Здравственој амбуланти Ка- лики здравствени, социјални и зентативном узорку 2013. го- не подразумева редовно прање
чарево. Завод за јавно здравље је економски значај па предста- дине показују да свега 8,3% зуба ујутро и увече и после свареализовао ликовни и литерар- вљају јавноздравствени проблем. становника наше земље ста- ког оброка, као и коришћење
ријих од 25 година има све конца за зубе. Леп осмех захни конкурс за децу из предшкол- Кварна статистика
ских установа и ученике основ- У свету 60–90% школске деце и своје зубе! Уз то, мање од по- тева и смањење уноса шећера
них школа на тему „Здрави зуби близу 100% одраслог становни- ловине (45,6%) становништва и избалансирану исхрану, те
процењује стање својих зуба коришћење заштитне опреме
и усне дупље као добро. По- за спортске активности, присебно су угрожени становни- државање прописаних мера безОБЕЛЕЖЕН ДАН СЕСТРИНСТВА
ци нижег образовног статуса бедности у саобраћају и бораи лошег материјалног стања, вак у без бед ном фи зич ком
који у значајно мањем про- окружењу.
центу редовно перу зубе. ИсПодразумевају се и редовне
траживање „Понашање у вези полугодишње посете зубару раОко сто наших суграђана имало ље. У Србији су медицинске се- са здрављем код деце школ- ди контроле и уклањања каје прилику да преконтролише стре потцењене, мало плаћене, ског узраста” које је Инсти- менца, као и престанак пушесвоје здравље у оквиру акције увек прве на удару незадовољ- тут за јавно здравље Србије ња и избегавање алкохола.
превентивних прегледа које су них пацијената, изложене огромдан уочи Међународног дана се- ном стресу, а радно време им је
ЛАНИНА КУХИЊИЦА
стринства, 12. маја, организова- често и по дванаест сати. Стога
ли Завод за јавно здравље, Пре- велики број њих током радног
вентивни центар и Општа бол- века прерано оболи и оде у инПише: Лана Белић
ница. Панчевци су искористи- валидску пензију. Исто тако, све
ли ову акцију да преконтроли- више сестара тражи своју срећу
шу вредности холестерола, три- у иностранству или у приватној
глицерида и шећера у крви, да пракси, а тај недостатак особља
измере крвни притисак, одреде трпе државне установе и пациСастојци: једна тиквица средње веиндекс телесне масе и провере јенти.
личине, главица црног лука, једна
проценат масноће у телу. Од
Тиме се враћамо на тему кошаргарепа, пет децилитара сока од
стручњака су добили одговара- ја је у фокусу ове године, а то
парадајза, око један литар воде, 1јуће здравствене савете, као и је (не)доступност здравствене
2 чешња белог лука, гранчица цепромотивни материјал.
заштите за све. Очигледно је
Међународни дан сестрин- пут којим се до ње долази далера, неколико зрна бибера, једна
ства обележен је ове године леко компликованији, проблем
кашика брашна, кашичица млевене
широм света под слоганом „Се- комплекснији но што се на прпаприке, со, коцкица за супу и вестринство: глас који следимо ву лопту чини, док су решења,
зица сецкане мирођије.
– здравље је људско право”, ко- нажалост, далека, магловита
Припрема: Тиквицу ољуштити, пресећи напола и очистити од сеји је одабран како би се подсе- или чак непостојећа. У прилог
менки, а затим исећи на коцкице (1 x 1 центиметар). Коцкице куватило на то да здравствена за- том закључку говори и чињети у сланој води петнаестак минута док не омекшају. На мало уља
штита треба да буде доступна ница да се о незавидном полопропржити ситно сецкани црни лук и шаргарепу, додати кашику
жају медицинских сестара госвима и у сваком тренутку.
брашна и кашичицу млевене зачинске паприке (благе или љуте, по
Ипак, оно на шта се сваке го- вори сваког 12. маја већ много
избору), а затим сипати воду и сок од парадајза. Додати коцкицу за
дине поводом овог значајног да- година уназад, а да те приче
супу и посолити по укусу. Ставити и чешањ белог лука, неколико зртума указује, јесте изузетно лош постају све драматичније, без
на бибера и гранчицу целера (ово је само ради лепше ароме, а све
положај медицинских сестара иједног светлог примера који
то касније треба извадити).
у нашој земљи. Чињеница је да би дао наду да се ситуација поПошто су коцкице тиквица омекшале, додаћемо и њих заједно с воје посао медицинске сестре ху- правља.
дом у којој су се кувале. На крају, треба зачинити ситно сецканом мироДало би се закључити да нам
ман и да се ради с великом љуђијом и све заједно кувати још десетак минута. За то време пробати и
бављу, али нажалост свима нам једино преостаје да као пацидотерати укус ако је потребно. Може се ставити и једна кашичица шећеје позната и друга страна меда- јенти покажемо медицинским
ра да мало ублажи киселост чорбице, све зависи од тога како волите.
сестрама колико поштујемо њиПослужити топло. У сваки тањир, непосредно пре служења, може
хов труд, залагање и ентузијазам и да им узвратимо љубазносе додати кашика милерама или павлаке. Пријатно!
Страну
шћу и коректним односом. Иаприпремила
Овај, као и многе друге сјајне рецепте можете пронаћи на блогу
ко се од поштовања не може жиДрагана
вети, то је најмање што свако од
„La cuisine creative”, који се налази на адреси kuhinjica-mignone.blogspot.rs.
нас може и мора учинити.
Кожан

Хумане, вредне
и потцењене

Чорбица од тиквица
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ДРУШТВО

Петак, 18. мај 2018.
pancevac@pancevac-online.rs

КУД „АБРАШЕВИЋ” РАДИ ПУНОМ ПАРОМ

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

ЧУВАРИ ТРАДИЦИЈЕ, ЗАШТИТНИЦИ
ПОРОДИЦЕ
Од повратка са
Сицилије сви
ансамбли изузетно
активни
Велики број
концерата у мају,
следе и гостовања

дванаест друштава наступио
на хуманитарном концерту у
КЦ Раковица, а већ сутрадан,
у раним преподневним сатима, сви чланови „Абрашевића” окупили су се у сали у Дому омладине како би, резањем
колача у присуству свештеника, обележили славу друштва
– Светог Василија Острошког.

имали и генералну пробу за
концерт поводом Дана породице.
Претрпан распоред
Из овог описа се јасно види у
каквом ритму ових дана плешу игра чи „Абра ше ви ћа”, а
слично ће бити и у наредном
периоду.

Према речима Леле Стојнов,
сви чланови Друштва с радошћу и уживањем одговарају на
бројне позиве за гостовања, а
једини проблем који им вечито стоји на путу кад год треба
отићи некуд ван Панчева, јесте превоз, који не само да је
скуп већ је и тешко доћи до
расположивог аутобуса. Пред-

Потребна помоћ око
превоза
Већ неколико година један од
најзначајнијих међународних
празника – 15. мај, Светски дан
породице, великим концертом,
али и преношењем битних порука о најважнијој ћелији друштва, обележава најстарије панчевачко културно-уметничко
друштво – „Абрашевић”.
Тако је било и ове године, у
уторак, 15. маја, када су се бројној публици у дворани Дома
војске представили сви ансамбли – од најмлађих до оних
најискуснијих, како из Панчева, тако и из огранака из Ковина, Опова и Јабуке.
Посебно стабло
– Ово је четврта година како
тематским концертом обележавамо Међународни дан породице с циљем да дамо свој
допринос очувању најважније
институције за сваког човека.
Овогодишњи концерт смо назвали „Породично стабло Абрашевића”, јер смо кроз ритам,
покрет и реч говорили о значајним члановима наше уметничке породице – рекла је Лела Стојнов, председница „Абрашевића”.
Након повратка с велике турнеје на Сицилији (у марту ове
године) Друштво ради пуном паром, а сви ансамбли су максимално ангажовани. У Друштву
је посебно живо током овог месеца, када је управа била принуђена да одбије нека гостовања,
јер играчи нису могли да буду
на више места истовремено.
Тако је, на пример, први ансамбл у петак, 11. маја, са још

Истина је да Емили не може
потпуно да верује лепом и
опасном Риву Салису, али он
је једини који јој пружа оно
што јој је потребно. С Ривом
она коначно може да буде
онаква каква јесте. Препуштање том човеку је једино
што је држи усидреном док
јој се цео живот распада. Али
власник хотела је мајстор за
чување тајни. Иако она наставља потрагу за одговорима, још неко даје све од себе
да их не сазна.
Време истиче и Емили сумња у све што је мислила да
зна о пријатељству и љубави.

Сад је пред немогућим избором: хоће ли сачувати срце или живот?

Два читаоца који до среде, 23. маја, у 12 сати, СМС-ом на
број 1201 пошаљу најинспиративнији одговор на питање:
„Који пољубац је на вас оставио најјачи утисак?”, наградићемо по једним примерком књиге „Последњи пољубац” Лорелин Пејџ. Најбоље одговоре ћемо објавити у наредном броју
„Панчевца”, а награде се могу преузети у књижари „Делфи”.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Лагуна (размак) текст поруке и пошаљите на 1201. Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у ВИП мрежи, 39,60 динара у Теленор мрежи и
38,64 динара у мт:с мрежи.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

„Све што је лепо има
крај” Евите Греко
Одмах потом први ансамбл је
отпутовао у Крушевац, где је у
вечерњим сатима гостовао на
годишњем концерту тамошњег
фолклорног ансамбла „Лазарица”. Играчи из Панчева су
наступили пред око 600 људи
окупљених у крушевачкој сали „Трајал”, а као што се могло и очекивати, публика их
је испратила бурним аплаузима и узвицима одушевљења.
Иако су фолклораши натраг у
Панчево стигли у свитање наредног дана, то део ансамбла
није спречило да се већ у 9 сати придружи дечјим ансамблима, који су својом игром
уве ли ча ли ма ни фе ста ци ју
„Пролећни дан” у ОШ „Мирослав Антић”. Истог дана, тачно у подне, дечји ансамбли су

Промоција правих вредности
Тако ће први ансамбл већ у
суботу, 19. маја, учествовати
на фестивалу у Опову, где ће,
на позив председника општине, одржати целовечерњи концерт. Млађи ансамбли 26. маја путују у Нову Пазову на дечји међународни фестивал, а 2.
јуна први ансамбл гостује у Ваљеву, на концерту тамошњег
ансамбла „Абрашевић”. Средином јуна ће наступити и у Културном центру Панчева, а крајем тог месеца треба да угосте
пријатеље из СКУД-а „Босиљак” из Аустрије, с којима ће
одржати и заједнички концерт
у нашем граду. У новембру
„Абрашевић” путује у Аустрију, како би узвратио ову посету, а у међувремену се и дечји
ансамбл припрема за турнеју у
Бугарској.

седница Друштва је захвалила
Горану Јањовићу из Фудбалског клуба „Динамо”, који им
помаже око превоза кад год је
то могуће, али је и упутила
апел локалној самоуправи и
свима који су у могућности да
им на неки начин помогну око
решавања овог горућег проблема, како би могли да представљају Панчево широм Србије
и иностранства и много чешће.
У ком год граду или држави
да наступе, реакције публике на
енергију, харизму и професионалност ових младих играча су
такве да свака Панчевка и Панчевац имају разлога да буду пуни поноса. Стога ова екипа заслужује да јој се обезбеди макар
аутобус кад год је неопходан.
Више од тога они и не траже.
Д. Кожан

СВЕЧАНОСТ ПОВОДОМ 40. ГОДИШЊИЦЕ

АКТИВНОСТИ ШК-а „АЉЕХИН”

Монографија
генерације 107

Успех на свим пољима

У Културном центру Панчева
у суботу, 19. маја, од 18 сати,
биће одржана промоција монографије 107. генерације панчевачке гимназије, уз пригодан културно-уметнички програм.
Тог дана некадашњи гимназијалци ће, након свечане академије, прославити и четрдесету годишњицу од матуре, у
Дому војске.
Генерација 107 је специфична по томе што је у том периоду, од 1974. до 1978. године,
имала једанаест одељења, што
је сврстава међу најбројније.
Искрено другарство је с временом изнедрило Удружење генерације 107, које спроводи и
хуманитарне акције. За време

„Последњи пољубац”
Лорелин Пејџ

недаћа изазваних поплавама
прикупљали су новац за помоћ
угроженима, купили су шест
комплета књига за сиромашне
ученике, а са својим бендом
„Генерација 107” учествовали
су у организовању хуманитарног концерта за куповину компјутера Гимназији „Урош Предић”.
Поводом 150. годишњице
школе која их је спојила учествовали су као статисти у снимању филма „Матура”, а о њима као једној од најуспешнијих
генерација снимљена је и емисија на локалној телевизији.
Генерација 107 има своју
химну, славу и нераскидиво
пријатељство које траје четири деценије.
М. М. В.

Чланови ШК-а „Аљехин” из нашег града имали су много активности, али и успеха у претходном периоду.
На традиционалном турниру
у Црепаји, у конкуренцији четрдесет младих шахиста из Београда и Војводине, прво место
у најмлађој групи освојио је талентовани Петар Ћосић. Други
је био Давид Ђерфи, а трећи
Немања Шапоња. У надметању
старијих дечака победио је Стефан Марић, испред Стефана
Марсенића. Код девојчица је
нају спешнија била Милица
Амиџић, а одличне су биле и
Марија Прокић и Мина Ракић.
На турниру за освајање прве категорије, који је одржан у Београду, прво место, без иједног пораза,
освојио је Марко Форђарини, а
трећи је био Владимир Каначки.

Члан шаховске школе „Аљехина” Лука Ристић наставља да
ниже тријумфе. Он је на турниру „Чукарица 2018” у групи
дечака до четрнаест година убедљивим победама само потврдио због чега је најмлађи мајсторски кандидат у држави.
Први пут у нашем граду одржан је и семинар за шаховске
судије, који су организовали
ШК „Аљехин” и Спортски савез Панчева.
Звања општинских и националних судија добило је тридесет осам полазника, а семинар је успешно завршило и једанаест кандидата из Панчева, Омољице и Старчева.
Овим семинаром је слика
нашег града као важног шаховског центра комплетирана.
А. Ж.

Шта бисте урадили да се ваша девојчица плаши да иде
у школу? Шта бисте јој рекли да је охрабрите? Тереза
је давно за своју унуку Аду
смислила једну игру: сваки
пут када јој изгледа као да је
нечему дошао крај, треба да
начуљи уши и ослушне звукове око себе. Само тако ће
моћи да препозна звук ствари које почињу. Неки од њих
су толико једноставни, а у
себи крију чаролију: звук оркестра који се штимује тренутак пре почетка концерта,
звук лишћа што шуми под
налетом ветра и најављује
кишу, звук шољица за кафу
које се у журби одлажу. Бака
Тереза научила је Аду да препозна то чудо почетака.
Али у животу се не дешавају само лепе ствари. Када
изгубимо веру у себе, када нас
неко изда, или нам каже збогом, чини нам се као да ништа више не може да почне.
Ада више није девојчица и о

томе често размишља, али још
има оних који је подсећају на
то да треба да врати осмех на
лице. На пример, неко попут
Матеа, који јој поклања беле
раде и чини је срећном. Управо онда када нам изгледа као
да су нам сви окренули леђа,
треба да ослушкујемо, да будемо спремни: и када је небо
пуно облака, живот може да
изгледа као обећање сунчаног дана.

Два читаоца који до среде, 23. маја, у 12 сати, СМС-ом на
број 1201 пошаљу најинспиративнији одговор на питање:
„Због ког краја највише жалите у животу?”, наградићемо по
једним примерком књиге „Све што је лепо има крај” Евите
Греко. Најбоље одговоре ћемо објавити у наредном броју
„Панчевца”, а награде се могу преузети у књижари „Вулкан”.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Алнари (размак) текст поруке и пошаљите на 1201. Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у ВИП мрежи, 39,60 динара у Теленор
мрежи и 38,64 динара у мт:с мрежи.

НАГРАДЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА

Одбегла душа
У прошлом броју нашег листа питали смо вас шта је за
вас највећи кукавичлук. „Панчевац” и издавачка кућа „Вулкан издаваштво” припремили су по један примерак књиге „Лет изнад кукавичјег гнезда” Кена Кизија за два наша читаоца или читатељке
који су најкреативније одговорили на то питање.
Награђени су читаоци који
су послали следеће СМС-ове:
„Највећи кукавичлук је када шефу не смеш да кажеш
ни: ’Црне су ти очи у глави’.
Ја смео па завршио на бироу
за запошљавање.” 064/3856...
„Највећи кукавичлук у животу је лагати себе да ти је
добро кад није, само зато што
се пла шиш про ме не.”
064/3656...
Награде се могу преузети
у књижари „Вулкан” у „Авив
парку”.
Издавачка кућа „Лагуна”
наградиће два аутора најкреативнијих одговора на

питање какве је боје њихова душа. Они ће освојити
по је дан при ме рак књи ге
„Црвене душе” Пола Гревејака.
То издање моћи ће да у
књижари „Исидора Секулић”
у „Авив парку”, од наредног
уторка, преузму аутори следећих одговора:
„Трчи тамо, трчи амо, душа ми на нос изашла, побеже, ни боју јој нисам видела!” 060/6672...
„Лихт! Испирање мозга почело је испирањем ушију, а
завршило се испраном душом. Па тако, мало–помало,
миц по миц, душа од ватреноцрвене избледе до лихт розе.” 062/1656...
С добитницима ћемо контактирати наредних дана, како бисмо њихове податке проследили спонзорима. Нова
наградна питања потражите
на стра ни ца ма овог бро ја
„Панчевца”.
Д. К.
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ХРОНИКА

ПОДНЕТА КРИВИЧНА ПРИЈАВА ПРОТИВ
48-ГОДИШЊАКА

Чувао пиштољ и
муницију у стану
Панчевачка полиција је по
налогу надлежног тужилаштва поднела кривичну прија ву у ре дов ном по ступ ку
против четрдесетосмогодишњег мушкарца због постојања основа сумње да је починио кривично дело недо-

звољена производња, држање, ношење и промет ватреног оружја и експлозивних
материја.
Приликом претреса његовог стана полицајци су пронашли пиштољ са два оквира муниције и десет метака.

ОД НОВЕМБРА ОВЕ ГОДИНЕ

И цивили у мировним
мисијама

Поред наших војника и официра, убудуће ће и цивили
моћи да учествују у мировним мисијама у иностранству у којима је ангажована
наша војска под заставом Уједињених нација и у мировним операцијама које води
Европска унија.
Кандидате ће најпре бирати Министарство спољних
послова, а потом ће они од
новембра ове године почети
да похађају курсеве у Центру за мировне операције.
Како је објавио „Спутњик”,
за упућивање у мировне операције моћи ће да конкуришу сви грађани уколико имају одговарајуће квалифика-

ције, а не само они који су
радили за разна министарства, агенције и друге државне институције.
Боравак у једној смени мировних мисија и операција
траје шест месеци, а плате војника се крећу у распону од
1.200 долара, колико зарађују
војници на Кипру, па до 3.000
долара у Централноафричкој
Републици. Официри и подофицири имају виша примања, а највише зарађују лекари
пуковници у Централноафричкој Републици – 5.000 долара. Учесници мировних мисија и операција немају никакве трошкове, јер су им смештај и храна плаћени.

IN ME MO RI AM

Владета
Тривунац
(1939–2018)
У Панчеву је 9. маја преминуо
Владета Тривунац, дипломирани инжењер технологије, дугогодишњи радник Хемијске индустрије Панчево, истински ерудита, човек широког спектра интересовања, талентовани шахиста, врхунски аутор загонетака и енигматски
писац.
Рођен је у Скопљу 1939. године, а гимназију и Технолошки факултет завршио је у Београду. У Панчеву је
живео од 1970. године, када се као дипломирани инжењер технологије запослио у Хемијској индустрији Панчево. У том хемијском комплексу је и окончао своју
професионалну каријеру, радећи у „Азотари” и „Петрохемији” као инжењер у производњи, руководилац службе и директор погона.
Као средњошколац, испољио је велики шаховски таленат, рано стекао титулу мајсторског кандидата, победио на омладинском првенству Београда, а 1957. године освојио је титулу омладинског првака Србије. Посветивши се факултетским студијама, прекинуо је своју
успешну шаховску каријеру, да би се од 1977. године
страсно предао свом другом хобију – енигматици. У
овој области духовног стваралаштва постао је врхунски
састављач загонетака. Сарађивао је у педесетак листова
и у њима објавио око три хиљаде разноврсних састава,
исказујући се нарочито као аутор магичних ликова, ребуса и анаграма. Одликовао се оригиналношћу и иновативношћу састава, аутор је 130 нових енигматских врста и варијација, а открио је и више стотина кључева у
словним ребусима.
Последњих двадесетак година посветио се истраживачком, аналитичком и публицистичком раду у области
загонеташтва. У „Лексикону српских загонетача” и „Библиографији српске енигматике” поменут је као један
од најбољих познавалаца наше енигматске баштине, посебно ребуса, и као водећи енигматски писац. Евидентирано је више од сто његових библиографских јединица. Највећи допринос енигматици дао је књигама из те
области – почев од 1999. године написао је чак 22 књиге (!) и по томе му нема премца. За собом је оставио готове рукописе за још две енигматске књиге, а увелико је
припремао књигу о историјату шаха у Панчеву, којом је
желео да заокружи свој публицистички опус.
Енигматски савез Србије доделио је Владети Тривунцу највеће признање – повељу за животно дело у енигматском стваралаштву.
М. Пауновић

Петак, 18. мај 2018.
pancevac@pancevac-online.rs

ТРАГЕДИЈА У ЛОВУ

ПУЦАО У КОЛЕГУ, А ПОТОМ СЕ УБИО?
Пронађено беживотно
тело 34-годишњег
ловца поред
Ковачице
Засад се
претпоставља да га је
случајно убио
пријатељ с којим је
био у лову, а да је
након тога он
извршио самоубиство
У ловишту између Уздина и
Идвора, које се налази близу
Ковачице, 15. маја око 3 сата
после поноћи пронађено је беживотно тело тридесетчетворогодишњег М. К. с видљивим
ранама на телу.
Дан раније, око 18 сати, он
је кренуо заједно с још неколико другова у лов на дивље
свиње. Међутим, они су у једном тренутку приметили да га
нема, па су пријавили полицији да је нестао.
Петнаестог маја око 9 сати
ујутру у једној кући у Уздину
пронађено је беживотно тело
51-годишњег В. С., који је највероватније извршио убиство.
Утврђено је да је он такође ловац и да је био са М. К. у лову.
Зна се и да су у почетку били
заједно, а да су се касније раздвојили.
В. С. је по свему судећи након тога пријавио нестанак свог
друга полицији, а када је то урадио, пошао је својој кући. Претпоставља се да је он случајно
пуцао у М. К., а да је онда, нај-

вероватније под теретом гриже савести, извршио самоубиство. У оба случаја увиђаје су
обавили панчевачки полицајци, а истрагом којом би требало да у потпуности буду расветљене све околности овог немилог догађаја, руководи панчевачко Више јавно тужилаштво. Да би се утврдило да ли
је у овом случају у питању убиство из нехата, а потом и самоубиство због гриже савести,
биће познато када се изврши
обдукција тела трагично настрадалог ловца и вештачење
ловачке пушке којом је В. С.
по свему судећи извршио самоубиство.

На интернет порталу „Ловство” објављено је да је у периоду од 2006. до 2015. године у
несрећама у лову у Србији страдало 15 ловаца, а да су 23 рањена. Током прошле и претпрошле године није било смртних случајева, али је било тринаест рањавања. Само у првом
месецу ове године регистрована су три смртна случаја и једно рањавање.
Педесетшестогодишњи пензионисани полицајац у једном
месту изгубио је живот када је
случајно закачио обарач пушке
која није била испражњена. Погођен је у груди. У другој несрећи један ловац је нехотично

погодио оближњег колегу у главу. Трећи настрадали ловац је
изгубио живот прескачући ограду свог дворишта. Пушка му је
пала на земљу, опалила и погодила га у главу.
Саговорник „Панчевца” који је затражио да остане анониман рекао је да се дешава да
се у групном лову на дивље
свиње одреде тачна места на
којима ће сваки ловац стајати,
али да има оних који самоиницијативно напусте своју позицију. Након тога, уколико их
чује неки други ловац, он одмах пуца, мислећи да је у питању дивља животиња, и трагедија је неминовна.

АГЕНЦИЈА ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА

Почела кампања намењена матурантима
Агенција за безбедност саобраћаја и ове године, четврти пут
заредом, организује акцију „На
матуру без аутомобила”, с циљем да се матуранти подстакну да, због очекиване конзумације алкохола на матурским
свечаностима, на њих не иду
аутомобилима.
У оквиру овогодишње кампање, у плану је да се обиђе
што више локалних самоуправа, а трибине за матуранте су
већ заказане у Панчеву, Лесковцу, Лебану, Смедереву, Панчеву, Кули, Пожеги, Пироту, Вршцу, Краљеву и Пожаревцу.
Овогодишња кампања је као и
претходних година стартовала
почетком овог месеца, трибином
која је одржана у Политехничкој школи у Крагујевцу. Млади
који су учествовали на њој упознати су с последицама вожње
под дејством алкохола и детаљним информацијама у вези с
пробним возачким дозволама.
Представници Агенције за
безбедност саобраћаја говори-

ли су им и о важности и утицају разговора мобилним телефоном на безбедно понашање у вожњи, као и о другим
битним темама, као што су
ограничење брзине и правилна употреба сигурносног по-

јаса на предњим и задњим седиштима.
На трибини су приказани и
видео-спотови намењени младим возачима – о последицама небезбедне вожње, дужини
зауставног пута након наглог

кочења и јачини удара при различитим брзинама.
Представници Агенције за
безбедност саобраћаја реализују трибине за средњошколце
широм Србије како би им указали на најчешће грешке које
чине млади возачи за воланом
и подстакли их на савесно понашање у саобраћају.
Подсећамо, млади возачи у
Србији, као и у више других
европских држава, спадају у најугроженије категорије у саобраћају. Велики број саобраћајних
незгода у којима они учествују
претежно изазивају мушкарци,
а оне се најчешће дешавају у
ноћним сатима, током викенда, онда када су млади возачи у
друштву својих вршњака.
Утврђено је и да се саобраћајне несреће у којима учествују млади возачи најчешће
дешавају када они изгубе контролу над воланом, да у њима
углавном учествује само једно
возило и да се углавном догађају у кривинама.

ХУМАНИТАРНА АКЦИЈА „ПАНЧЕВЦА”

Помозимо да мала Сања опет има срећно детињство
Уместо да, као њени вршњаци, има безбрижно детињство,
петоипогодишња Сања Јелисијевић се већ осамнаест месеци бори с тумором плућа.
„Панчевац” је прошле године
писао о напорима њених родитеља да обезбеде довољно
новца за њену операцију. Надали смо се да ће се после тога јавити хумани људи који ће
помоћи овој малој девојчици,
њеном оцу и мајци, али у међувремену се догодило оно најстрашније – рак јој се поново,
четврти пут за годину и шест
месеци, вратио.
Због тога Сањини родитељи
опет апелују на све добре људе
да помогну њиховој девојчици.

„Након успешних хемиотерапија и више снимања лекари су
установили да се Сањи тумор поново вратио. Следеће недеље има
поновну операцију, која ће бити
јако ризична, јер је Сања једно
од двоје деце у Европи с таквим
тумором. Будимо хумани и помозимо. Жиро рачун за уплате
je 160-5800100938892-40 (динарски), swift code je DBDBRSBG
RS35 160 5830200712774 68, на
име Милан Јелисијевић (девизни рачун) ’Пеј-пал’ имејл је violetajelisijevic@gmail.com, на име
Милан Јелисијевић”, пише у апелу који су Сањини родитељи упутили нашој редакцији.
Драма коју преживљавају почела је у новембру 2016. годи-

не. Сања је тада примљена у
болницу због губитка апетита,
поспаности и вирусне инфекције. Снимак на скенеру је показао да она има све те проблеме због туморске масе. Нажалост, после биопсије ткива
то је потврђено.
Лекари су малој Сањи дијагностиковали редак облик
карцинома плућа, од кога болује само двоје деце у Европи. После годину дана тешке
борбе лекара и њених родитеља да буде излечена, изгледало је да ће се све завршити
добро и имати срећан крај.
Међутим, та опасна и непредвидива болест јој се сада поново вратила.

Апел за помоћ петогодишњој
Сањи објавила је и хуманитарна фондација „Буди хуман” из
Београда. Сви они који желе
да допринесу успешном лечењу ове девојчице, могу то учинити слањем СМС поруке са
уписаним бројем 411 на телефон 3030. Помозимо да овој
слаткој девојчици поново порасте коса, да има срећно детињство и да се опет смеје од
срца као и сва друга деца на
свету.

Страну припремио

Михајло
Глигорић
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ПЕХОВИ ЈАБУЧКЕ ПОРОДИЦЕ

ГРОМ OПУСТОШИО КУЋУ МИЛОШЕВИЋА
Због спржене
инсталације
породица с двоје
мале деце данима у
мраку
Апел надлежнима и
добрим људима за
помоћ
Када се каже – ударио гром из
ведра неба, то у пренесеном
значењу симболички означава
да је неко доживео баш жесток
шок.
Управо то догодило се 5. маја у Јабуци. Тада, на срећу, није било трагичног исхода као
дан раније у Прњавору, али је
ипак велика невоља задесила
породицу Милошевић, јер је
након те грмљавине девастирана њихова кућа у Омладинској улици број 139.
Шок за шоком
Поменута непогода спржила је
целокупну електроинсталацију у дому петочлане породице
и оставила у мраку брачни пар
Срђана (36) и Марину (29), њихово двоје деце – Страхињу (11)
и Миону (5), као и Срђанову
мајку Љиљану.
Како каже Марина, која је у
том моменту била у дворишту,
буквално из ведра неба зачуо
се заглушујући прасак, а већ
следећег тренутка пукла је жица која је кућу повезивала с
бандером. Одмах затим испод
крова се одвалио део зида, а
ништа боље није било ни у унутрашњости прилично трошне
зграде, у којој су се за тили час
упалиле све инсталације, уз
дим и прашину, да би на крају
прегорели два телевизора и
компјутер.
– У том тренутку сам доживела шок какав је тешко описати речима. Једино што ми је
било на памети, јесте да улетим у кућу и спасем децу. Када сам видела да су добро, лак-

Мајка и двоје деце у ишчекивању помоћи и даље без струје
Кобни мај
Ход по мукама ове мајке двоје
деце почео је 2013. године, након успешног порођаја с другим дететом, када је недуго затим доживела клиничку смрт.
– Пробудили су ме ненормално јаки болови у стомаку, због
чега сам хитно одведена у салу
и примљена без ревизије и анестезије, јер ми је температура
тела пала на 32 степена. Према
речима доктора, неколико секунди сам се налазила у клиничкој смрти, али су некако успели да ме ишчупају. Нису прошла ни два месеца, када ме је
заболео умњак, па сам узела лек
„фебрицет”. Премда никад нисам била алергична ни на шта,
истог момента почела сам да се
гушим, што је био сигуран знак
анафилактичког шока. И поново сам на једвите јаде преживела, јер сам у локалну амбуланту
стигла дословце минут пре затварања. Поред ажурног медицинског особља, спасло ме је и
то што нисам имала крајнике –
наводи Марина.

нуло ми је, али штета је за
наше могућности огромна –
каже Марина.
Милошевићи сада морају да
исфинансирају комплетно нову инсталацију с трофазном
струјом, јер су досад имали само монофазну. Како су им рекли људи из Електродистрибуције, мораће да плате и прикључак за електричну мрежу,
јер га у противном неће добити. Све то требало би да их кошта близу петсто хиљада динара, што је за ову породицу
баснословна свота, ако се зна
да Марина, због разних болести, одавно не ради, а њен муж,
који је званично незапослен,
сналази се како зна и уме.
Примера ради, Милошевиће
није мимоишло ни велико невреме пре две године праћено
крупним градом, када су морали да темељно санирају кров.
Међутим, ти пехови само су
врхови леденог брега проблема који последњих пет година
сустижу ову скромну породицу, пре свега Марину.

Но права невоља тек је долазила. Након годину дана ова
млада жена почела је континуирано да се осећа као да трне и тоне. Притом, за све то
време, готово да није спавала,
а разлози, и упркос свим могућим анализама, нису били откривени.
– Нисам имала потребу за
сном, иако су се сви чудили.
Испоставило се да је за све то
вероватно био „заслужан” тумор који се налазио у моторној зони централног дела мозга. И та ко, упра во 5. ма ја
2014, примљена сам у Клинички центар, а четири дана
касније почела је деветочасовна операција малигног тумора величине гушчијег јајета у
четвртом стадијуму. Реч је о
врсти која се лако враћа, па
сам морала, поред осталог, да
прођем 60 хемиотерапија. Иако сам се релативно брзо опоравила, ускоро сам почела да
добијам нешто налик на епинападе, који су се завршавали
падањем у несвест. Доктори
још увек не могу да одреде
шта се тачно догађа, али ћу
по свему судећи до краја живота морати да користим лекове, који ме чине веома успореном. Све то је очигледно
узроковало да послодавци избегавају да ме приме, иако се
добро сналазим у салонима за
негу лепоте – јада се мајка
двоје мале деце.
Да ствар буде гора, Милошевиће је недавно одбио и Центар
за социјални рад у погледу права за додатак за помоћ и негу.
Због свега тога, ови људи морали су да поднесу молбе за помоћ Месној заједници и Граду
Панчеву, а уколико им ни они,
или неки други, не изађу у сусрет, петочлана породица ће и
надаље живети у мрклом мраку.
Сличан сценарио сваког може да погоди, па би требало да
хумани људи који имају могућности помогну овој скромној и поштеној породици.

НОВОСЕЉАНСКИ ИГРАЧИ И МУЗИЧАРИ ПОНОВО У ТРСТУ

Нераскидиви мостови
Први фолклорни ансамбл и
народни оркестар Дома културе провели су протеклог викенда три дана у Трсту, и то на
позив Српског културно-уметничког друштва „Понтес – Мостови”, које је прослављало десетогодишњицу постојања.
Јубилеј је обележен концертом у Словеначком позоришту
у том италијанском граду, а на
њему је, поред поменутих друштава, учествовала и чувена
Биљана Крстић са саставом
„Бистрик”.
У препуној сали, пред око
шестсто људи, новосељански први фолклорни ансамбл представио се играма из околине Бора и Црне Траве, док је народни

оркестар извео више нумера и
сплетова, а свирао је и као подршка ансамблу из Трста.
Вреди истаћи да сарадња људи из ових места траје од осни-

вања СКУД-а „Понтес – Мостови”, чија је председница
управо некадашња житељка
панчевачког места – Биљана
Клепић, некад Богојевић.

Према речима директора Дома културе из Новог Села – Сорина Бољанца, пријатељске везе двају друштава огледају се у
међусобном посећивању сваке
године.
– Поред тога, и с нашим и с
њиховим ансамблом ради кореограф Марија Вукославчевић, док оркестрима руководи
и пише им аранжмане професор Жанијел Шубља – наводи
Бољанац.
Установа коју годинама он
успешно предводи, напослетку је од љубазних домаћина
добила специјално признање
за помоћ и сарадњу, а за госте је организован и обилазак
града.

Месне актуелности
Банатски Брестовац: Обележавање сеоске славе Спасовдан почиње у четвртак, 17.
маја, у 9 сати, литургијом у
Цркви Вазнесења господњег,
након чега ће уследити литија, а културно-уметнички
програм стартоваће у 18 сати, када ће наступити предшколске групе Основне школе „Олга Петров”, фолклораши КУД-а „Жисел” и састав
„Наш начин”. Сутрадан од 19
сати, у сали Месне заједнице, биће промовисана монографија о Брестовцу.
Банатско Ново Село: Први
фолклорни ансамбл и народни оркестар поменуте установе наступили су у Трсту, на
прослави десетогодишњице
тамошњег СКУД-а „Понтес –
Мостови”. У исто време инструментални солисти млађег узраста учествовали су на
Великом дечјем фестивалу
Румуна Војводине у Торку,
где је у својој категорији побе дио че тр на е сто го ди шњи
хармоникаш Леонид Ардељан. Дечји фолклорни ансамбл старијег узраста Дома
културе пласирао за у финале Покрајинске смотре фолклора, које ће бити одржано
3. јуна у Бачкој Тополи.
Долово: У току је друга фаза
уређења платоа испред Дома
културе. Сеоска слава Пренос моштију Светог оца Николаја биће обележена у уторак, 22. маја, од 13 сати, наступом КУД-а „Банатски вез”.
Чла но ви удру же ња „Све ти
Трифун” започели су изградњу кућице у свом винограду.
Глогоњ: Месна заједница је
санирала рупе на путевима у
појединим деловима села насипањем струганог асфалта.
Дечја фолклорна секција млађег узраста пласирала се у финале Покрајинске смотре фолклора, које ће бити одржано
3. јуна у Бачкој Тополи. Дечја
представа „Весело позорје” изведена je у среду, 16. маја, у
Дому културе.
Иваново: Поводом Дана бугарске писмености одржана је
приредба у организацији Удружења банатских Бугара „Иваново – Банат”, у петак, 11. маја,

у Дому културе. Почело је пријављивање за други Међународни фестивал хармонике
„Златна дирка”, а сви заинтересовани могу добити подробније информације на бројеве
телефона 064/180-42-08 (Марко Гуран) и 060/632-46-90
(Жељко Глигорић)
Јабука: Месна заједница је започела радове на крпљењу рупа на коловозима. Због обилних падавина радници ЈКП-а
„Вод-ком” били су у приправности и очистили уставе на
Тамишу, као и кишне канале
у селу, па се овим путем апелује на грађане да о њима
(каналима испред својих кућа) поведу рачуна. Дан школе обележен је пригодном
приредбом у уторак, 15. маја, у Дому културе.
Качарево: Дом културе је од
Националне службе за запошљавање добио средства по
конкурсу за спровођење јавних радова за ангажовање једне особе са инвалидитетом и
једног незапосленог лица, који ће би ти ан га жо ва ни на
адаптацији нове летње сцене
у дворишту Дома омладине.
Удружење жена „Етно-кутак”
припрема „Етно-дан”.
Омољица: Комунално предузеће наставља радове на уређењу села, кошење траве и
уређење гробља. У току је реконструкција терена за одбојку на песку, а ускоро почиње
асфалтирање других спортских терена.
Старчево: Екипа одреда извиђача „Надел” освојила је прво место на Међународном
ноћном извиђачком вишебоју

који је недавно одржан у Белој Паланци. У току су припреме за први „Garage Sale”,
који ће бити одржан 3. јуна
на пијачном платоу.

ПОЗНАТИ АУТОР ИЗЛАГАО У БРЕСТОВЦУ

Од цртежа ка фотографији

Замуровић (други здесна)

ПРЕДСТАВА КЛУБА ЗА ОДРАСЛА И СТАРА ЛИЦА ПАНЧЕВО

„Сестре Дангубић” гостују по селима
Клуб за одрасла и стара лица
Панчево већ неко време негује
драмску секцију, у којој су ангажовани људи махом старијег
доба, што је леп начин за испуњење пензионерских дана. Ова
трупа изводи представе и за
ширу публику, па су крајем
априла и почетком маја гостовали у два сеоска дома културе
– у Качареву и Долову – и разгалили житеље тих места.
Реч је о комедији под називом „Сестре Дангубић”, за коју
је сценарио и режију потписала Александра Милосављевић.
Овај савремени комад се на
шаљив начин бави карактерима и односима у породици и

друштву уопште. Главна порука представе је развијање љубави и толеранције, уз жељу да
се људима укаже на лепоту малих, једноставних свакодневних радости, које човека, ма-

кар на трен, могу да учине
срећним. Ову идеју најбоље
осликавају речи Душка Радовића да је „срећа мала, обична и неупадљива, па многи не
умеју да је виде”.

Публика је током шездесетак минута, колико комад траје, могла да види добру костимографију и сценографију, а
посебну пажњу су привукли музички делови. На бини су изгарали глумци-аматери Љиљана
Белобрк, Милица Урошев, Милица, Срђан и Доротеја Ђурасовић, Горан Дакић, Снежана
Милановић Наумовић, Драгица Живков, Златибор Лазаров,
Гордана Божовић, Гордана Гроздић и Владан Дакић.
Ово је трећа ауторска представа драмске секције Клуба
за одрасла и стара лица, након
„Камелије” (2014) и „Веселих
седамдесетих” (2017).

Изложба фотографија Драгољуба Замуровића под називом „Од цртежа ка фотографији” отворена је у среду,
9. маја, у галерији Дома културе у Брестовцу, смештеној
у Ватрогасном дому.
Овом репрезентативном догађају присуствовао је велики број посетилаца, које је,
најпре, поздравила директорка поменуте културне установе Невена Ђурић, а испред
суорганизатора, фото-клуба
„Поњавица”, гостима се обратио Срећко Јанковић. О самој изложби говорили су др
Жељко Ђурић и познати фото-репортер Имре Сабо, да
би на крају и сам аутор у неколико реченица изнео детаље о свом раду.
Вреди истаћи да се у публици налазио велики број

познатих имена из света фотографије и ликовне уметности, попут познатог сликара
Милана Туцовића.
Драгољуб Замуровић је аутор више од десет интересантних фото-монографија,
почев од прве, под називом
„Цигани света”, настале 1988.
године; његове фотографије
објављују еминентни светски
часописи као што су „Burda”,
„Independent”, „National Geographic”, „Newsweek”, „The
New York Times Magazine”, а
досад је одржао преко четрдесет самосталних изложби
у земљи и иностранству.

Страну припремио

Јордан
Филиповић
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КУЛТУРА
Културни телекс

Тематски програм
Четвртак, 17. мај, 10 сати, ПУ „Кекец”: промоција књиге за
децу „Синги Лумба и дрво чаробних оловака” Славимира
Стојановића.
Петак и субота, 18. и 19. мај, 20 сати, дворана „Аполо” Дома омладине: промоција зборника поезије и кратке прозе
младих с простора екс-Ју „Рукописи 41”.
Субота, 19. мај, 10 сати, Народни музеј Панчево: изложба
„Селфи – аутопортрет XXI века” у оквиру „Европске ноћи
музеја”.
Понедељак, 21. мај, 19 сати, читаоница Градске библиотеке: предавање др Иване Спасовић „Обележавање 55 година
од смрти др Миховила Томандла”.
Четвртак, 24. мај, 19 сати, галерија Градске библиотеке: изложба акварела Драгослава Хусара.

Представе
Четвртак, 17. мај, 19.30, сцена Културног центра: премијера
представе „Код шејтана или једна добра жена” Сање Савић.
Субота, 19. мај, 12 сати, дворана Културног центра: позоришни матине – БУДИ Андерсенијада, представа за децу „Мала сирена”.
Понедељак, 21. мај, 11 сати, дворана Културног центра:
представа за децу „Пази, зебру згази” Центра за културу Тиват.
Понедељак, 21. мај, 19.30, дворана Културног центра: Позоришна представа „Ожалошћена породица” Бранислава Нушића.
Уторак, 22. мај, 19.30, дворана „Аполо” Дома омладине:
представа „Да бар нисам женско”.

Музика
Уторак, 22. мај, 19 сати, сцена Културног центра: концерт
Ребеке Ришин (кларинет) и Мионе Барбул (клавир).

Изложбе
Петак, 18. мај, 12 сати, фоаје Културног центра: БУДИ – изложба фотографија „Арктик” Амбасаде Данске у Србији.

МОЈ

избор МОЈ

Мистични кабаре
Јелена Лалић, ликовна
уметница
ФИЛМ: Ових дана изнова гледам неке старије филмове,
које сада посматрам, наравно, другачије него пре много
година, али са истом дозом
радозналости и усхићења. Један од њих је „Кафа и цигарете” Џима Џармуша, омнибус који је састављен од црно-белог колажа од једанаест прича, дијалога и разговора између глумаца, музичара и јавних личности. Спонтани разговор двоје или више људи спајају тај чаробан
напитак, кафа, и незаобилазна цигарета. Џим Џармуш
нам приказује односе између случајних познаника, рођака, пријатеља, на изузетно
духовит начин, тако да свако
може себе да пронађе у једној од тих кратких сцена.
Глумци су врхунски, неки су
мање познати, а ту су и музичари који глуме сами себе.
Свима је заједничко да маестралном глумом стварају осећај блискости без обзира на
то да ли се ради о случајним
познаницима или дугогодишњим пријатељима. Препоручујем да погледате овај
филм зачињен омиљеним напитком кафом и уверите се у
сјајну режију Џима Џармуша. Видећете и како је текао
разговор између бриљантног
глумца Роберта Бенињија и
стендап комичара Стивена
Рајта, као и разговор између
Игија Попа и Тома Вејтса,
дијалог Кејт Бланшет и њене
рођаке, или сцену у којој глуми један од мојих омиљених
глумаца – Бил Мареј.
КЊИГА: „Мистични кабаре”
Алехандра Ходоровског je
књига која ме је заинтересовала од прве реченице. То је
духовна потрага једног од последњих изворних надреалиста и мајстора авангарде, а
сачињена је од мноштва крат-

ких прича и митова, компилација тумачења и комплексних поука. Познат је као
ексцентрик и врло свестрана
и даровита личност, од надреалног „Паничног театра”
који је оформио у младости
с Фернандом Арабалом, преко поезије, књижевности, до
филма, стрипа... Ходоровски
у овој књизи трага за личном истином, местом где се
брише граница између симбола и стварности, а траговима предака, миту, тароту,
магији, психологији и филозофији даје одређену хумористичну ноту, стварајући
свој мистични кабаре. За њега је уметност медиј и духовна потрага, којом преноси своја знања, као и потрага
за истином, без маски. Читајући ову књигу, можемо да
посматрамо свет очима једног пацифисте, ерудите и
уметника.
ИЗЛОЖБА: Препоручила бих
још читаоцима да искористе
ово пролеће и за шетњу, да
одвоје своје драгоцено време и погледају изложбе које
су тренутно постављене у нашем граду – у галерији Градске библиотеке Панчево, Галерији савремене уметности
Панчево, галерији Милорада Бате Михаиловића, или
ако их пут нанесе у Београд
– у Музеју савремене уметности, и награде уметнике
барем својом пажњом.

Петак, 18. мај 2018.
pancevac@pancevac-online.rs

РАЗГОВОР С ПОВОДОМ: АНДРЕЈ МИРЧЕВ, СЕЛЕКТОР БИЈЕНАЛА

УМЕТНОСТ ПОСТАВЉА НЕУГОДНА
ПИТАЊА
Осамнаести Бијенале уметности у Панчеву, под називом
„Просторни агенс”, биће одржан у новом термину, од 26.
маја до 17. јуна. Концепт овогодишњег бијенала, који организује Културни центар Панчева, осмислио је Драган Јеленковић, редовни професор
Архитектонског факултета у
Београду. У фокусу ће бити
уметнички перформанс, значај колекција приватних галерија и колекционара, као и теоријско-дискурзивни део, који
ће се бавити темом доктората
у савременој уметности. Селектор програма је Андреј Мирчев, један од чланова научне
мреже „Action Art Beyond the
Iron Curtain”, посвећене студирању перформанса и акционих уметности у бившим социјалистичким земљама Источне Европе. Мирчев се активно бави теоријско-истраживачким радом у области перформанса, нових медија и литературе. Године 2011. одлази
на докторске студије у Берлин,
где је обранио рад под називом „Интермедијални концепти простора. Интерференције
ликовне уметности, позоришта
и плеса од 1960” (ментор проф.
др Ерика Фишер Лихте). Тренутно је гост истраживач при
Институту за театрологију у
Берлину. Од 2003. до данас
потписао је неколико драматургија за кореографске и позоришне пројекте. Године 2018.
у Берлину је био један од кустоса изложбе „Left Performance Histories”.
ПАНЧЕВАЦ: Колики је изазов радити селекцију за Бијенале уметности?
АНДРЕЈ МИРЧЕВ: Постоје
две врсте изазова. С једне стране је то изазов финансијске
природе. Пре свега зато што
би квалитетна манифестација
која би одговарала некаквим
уметничко-теоријско-естетичким стандардима захтевала пуно више финансијске подршке.
Такође, подразумевала би да
се не одступи од досадашњег
опсега манифестације. Лако је
направити изложбу са два-три
уметника, али чим пребаците
преко десет-петнаест уметника, то продукцијски диже цену
и компликује концептуалне одлуке. С друге стране, аспект
који ми се чини важним да се
нагласи, јесу политичко-идеолошки изазови. У смислу како
да се Бијенале афирмише као
ме диј кри тич ког ми шље ње
спрам властите средине, спрам
одређених друштвених и политичких тенденција које примећујем, а које, чини ми се,
воде друштво ка неслободи.
• Шта то подразумева?
– Бијенале мора бити промишљен као реакција на отуђеност и одсуство критичког пропитивања друштвене стварности.

Ту је онда питање како ћете се
односити спрам чињенице да у
неком тренутку морате жртвовати одређене аспекте своје идеје. Што је пре свега однос између компромиса и бескомпромисног деловања. Трудио сам
се да минимализујем оба, можда по цену тога да у овом тренутку немам јасну слику.
• Колико ће уметника бити
заступљено и које уметности?
– Биће тридесетак уметника
из региона и уметници из Либана, Мексика и двоје уметника из Велике Британије. Направили смо програм који у

етичко деловање. Ако то пребацимо на друштвенополитички
план, онда се унутар перформативне уметничке праксе можда могу увежбавати модели
активнијег учешћа грађана у
креирању друштвеног и политичког миљеа. То би значило
редефиницију тога шта је демократија и на који начин функционише суживот у савременој
заједници.
• Да ли публика разуме перформанс, који углавном указује на стање у друштву?
– Начин на који ми учимо
шта је уметност односно зна-

одређеном смислу прати тенденције савременог уметничког израза. Поред перформанса и његове документације кроз
различите медије, као што су
фотографија, видео и инсталација, у договору с продуцентом одлучено је да на Бијеналу буде заступљено и нешто
што је можда класичнији медиј визуелне уметности: скулптура, слика, цртеж, колаж. У
жанровском смислу на тај начин покушавамо генерисати
вишеструку перспективу и показати хетерогеност савременог уметничког деловања.
• У најави програма акценат
је на укључивању публике као
активног учесника?
– Да. Поготово у политичком
смислу субјективације. Оно што
одређени облици уметничког
деловања производе и имплицирају, јесте ангажман публике. То је у основи перформативног разумевања уметничке
праксе: да публика треба да преузме одговорност за извођење,
чиме се наглашава њена активна позиција. Не публика искључиво као конзумент, који је пасиван – мада перцепција никада није пасивна – већ публика
која својим одлукама и учешћем остварује уметничко дело. Другим речима, овде се ради о артикулисању захтева за
партиципацију у оквиру које публика реагује, ослањајући се на

чење уметничког дела још увек
подразумева застареле рецепцијске моделе из 19. века. Перформанс је врло „незгодан”, првенствено зато што тражи асоцијативног гледаоца и публику
која барата различитим референцијалним системима. Али,
као и за свако уметничко дело,
битан је први импулс који се
произведе. То је врло често и
место где се ствар завршава. С
обзиром на то да живимо у когнитивно и афективно осиромашеном друштву, где нам је пажња с једне стране на разини
мушице, док смо, с друге стране, изложени ријалитијима и
некој врсти вулгарне баналности, ту нема места за озбиљније промишљање. Било која врста проширене реченице која
има некакво утемељење у теоријским, културно-историјским
фе но ме ни ма или дис кур су
представља проблем. У случају
перформанса, ако имате гледаоца који је скучених хоризоната, реакција ће бити оног типа: па ово могу и ја. Перформанс тражи познавање контекста и захтева публику која је
напросто сензибилна за детектовање тог контекста и кадра је
упустити се у интерпретативну
игру. Ипак, као и у свакој уметности, перформанса има и лоших и добрих. Нема универзалног критеријума. Перформанси који ће бити реализовани у

оквиру Бијенала, своју валоризацију су доживели у интернационалном контексту. С једне
стране, ти радови су већ били
изведени, дакле имали су добру
међународну рецепцију, а с друге, одабрао сам их јер одговарају мојој кустоско-селекторској
визији.
• Шта је добар перформанс?
– Онај који осетиш на властитој кожи, који својим постојањем мења твоју перцепцију тебе и друштва у ком живиш. Који те подстиче на рефлексију и на редефиницију
односа према другом. Сваки
перформанс у суштини јесте
комуникација с другима. И начин на који се та комуникација остварује или не остварује,
колико је он телесан па те додирује или остаје само на некој апстрактној разини. Можда
бих то ставио као критеријум:
комуникативност и интензитет. Колико интензивно и како
делује на мене као психофизичко биће?
• Колико ће перформанса бити на Бијеналу?
– Имаћемо пет перформанса
који ће се одиграти на отварању. Они ће бити документовани, па ће остали посетиоци моћи да их погледају и накнадно.
• Да ли је било лако одабрати уметнике?
– То је процес који траје, а
како је време пролазило, откривао сам нове интересантне
уметнике, па у том смислу пројект сматрам отвореним. То може бити полазна тачка за неко
даље истраживање и за даље
реинтерпретације. Ко зна, може ће бити и почетак неког даљег пројекта. Перформанс се
веома ослања на контекст, а он
се мења сваког дана. У том смислу, политика је ултимативни
перформанс.
• Шта ће бити најинтересантније на Бијеналу?
– Могла би бити занимљива
серија перформанса на отварању. Желимо да покажемо неколико извођења која отварају
занимљиве теме: сексуалност,
однос државе и појединца, државе и моћи, проблем репрезентације, потискивања, политичке коректности и сл. Тај однос према сексуалности и телесности постао је поприлично проблематичан и надасве
субверзиван. Понекад имам утисак да смо се вратили у средњи
век када је реч о томе како гледамо на тело и телесно. Уметност је доста захвалан медиј да
поставља неугодна питања.
• Да ли се уметници радо
одазивају оваквим манифестацијама?
– Да, јер је то прилика да
покажу свој рад, с обзиром на
то да велику пажњу полажемо
на продукцију каталога. Он је
увек тај који остаје као документован траг када се манифестација заврши.

ИЗЛОЖБА У НАРОДНОМ МУЗЕЈУ

Ритам спирале
У Народном музеју Панчево у
уторак, 8. маја, отворена је гостујућа изложба Градског музеја из Сомбора, под називом
„Ритам спирале – реконструкција костима и накита средњег
бронзаног доба” ауторке Анђелке Путице, вишег кустоса археолога. Изложба је инспирисана
модом, накитом и уопште начином одевања тог давно про-

Страну припремила

Мирјана Марић
Величковић

шлог времена, од кога нас дели
више од 3.500 година.
На изложби је представљена
култура гробних хумки, такозвана хигелгребер култура, која је једна од карактеристичних култура средњег бронзаног
доба, а ради се о периоду између 15. и 14. века пре нове
ере. Према њеним речима, овде је урађена реконструкција
изгледа мушкарца и жене на
основу свих доступних података и на основу реконструкција
које су већ рађене на простору
средње и северне Европе. Ауторка истиче и да су на основу

фрагмената бронзаног лима дошли до закључка да се ради о
једном специфичном предмету, такозваној наногвици, која
је красила женске чланке и за
коју се поуздано не зна да ли
су је жене тадашњег времена
носиле и у свакодневном животу или је она коришћена само приликом погребних ритуала. С обзиром на то да је пронађен мали број ових наногвица, претпоставља се да је она,
ипак, коришћена приликом погреба. Један карактеристичан
примерак таквих наногвица налази се у Сенти. Ауторка је ис-

такла да су за потребе ове изложбе позајмили одређене
предмете из Музеја Војводине
који припадају култури средњег бронзаног доба, те да је ово
једна мултидисциплинарна изложба у чијој изради је учествовало више људи. Саставни
део изложбе представља и реконструкција изгледа наногвице која је урађена на 3Д штампачу.
Анђелка Путица је објаснила да су овом изложбом покушали да покажу и статус појединца у средњем бронзаном
добу.
Н. П.

Петак, 18. мај 2018.

ОГЛАСИ

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
октавију 1.9 ТДИ, 2008,
за јефтинији. 065/61045-67. (259855)

ПУНТО 1.3 мултиџет,
дизел, 2004, петора врата, фул опрема, на име.
064/587-50-24. (260143)

ГОЛФ 6, 1.6 ТД, 2010,
8.500 евра, одличан, регистрован до средине
маја 2019. Могућ договор. Тел. 063/156-44-20.

ПРОДАЈЕМ југо 45,
1997. годиште, регистрован до краја 2018.
године. 062/245-726.
(259863)

ШКОДА фабија 1.4
МПИ, 2002, 105.000 км,
фул опрема, караван.
064/587-50-24. (260143)

ОПЕЛ корса еnjoy,
2007, 133.000 км, пуно
опреме, сређен, 3.100
евра. Могућ договор.
Први власник, купљен
нов у Србији, регистрован до 1. јуна 2019. Тел.
063/232-757.

ЈУГО корал ин 1.1, 2007,
металик плав, власник,
одличан. 064/142-55-93.
(260022)

ВОЗИЛА
ПОНУДА

АСТРА Г, 1.6, бензин,
1999. 331-586,
063/805-74-60. (259448)
РЕНО 4 ГТЛ (1989).
062/151-41-98. (259789)
ПУНТО 2009, први власник, гас, музика, без
климе, 2.800 евра.
064/240-93-84. (259813)
ФОЛКСВАГЕН ПОЛО,
производња 1996. годиште, одржаван, гаражиран, повољно, власник.
064/191-62-20. (259829)
ПРОДАЈЕМ сузуки
свифт 1.0, 1998. годиште, у одличном стању.
063/870-64-70. .
(259866)
ОПЕЛ вектра 2001, 1.6
Б, фул опрема, 900
евра. 061/665-49-48.
(259867)
ПРОДАЈЕМ скутер 49
кубика, беле таблице.
063/874-70-77. (259899)
ДАЧИЈА логан 1.4, бензин/плин, атест до 2021,
власник, 2.999 евра.
064/144-27-40.
(259898)

АУТО-КЛИМЕ за све типове возила, сервисирамо и пунимо гасом дигиталном машином, пуњење 2.500 динара.
„Фриготехник”,
013/361-361, 064/12268-05. (260025)

КАМИОН ивеко, повољно, 40/10 Х, 2,2 тоне.
062/465-777. (260168)
ВОЗИЛА
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ аутомобиле у
било ком стању, 90 до
1.000 евра. 063/892-0825, 064/230-52-21.
(259930)

ПРОДАЈЕМ опел корса,
1.4, 64.000, бензин,
2010, први власник, зедер. 063/354-221.
(260026)

КУПУЈЕМ мотоцикл томос електроник и томос
јуниор, цео или делове.
064/305-80-73. (260081)

ВАРТБУРГ, голфов мотор, истекла регистрација, атест за плин, куку
комлетан вартбург, други за делове и застава
101, комплетна за делове. Панчево. 061/24016-52. (260031)

МАШИНЕ

ОПЕЛ астра караван,
1.7 ТДИ, 2003.годиште,
регистрован, 1.600 евра.
063/801-69-98. (260039)
ЈУГО 2006, 1.1, ин, плин
атестиран, нерегистрован, 500 евра фиксно.
063/858-47-55. (260043)
ПРОДАЈЕМ југо 2004.
годиште. 069/355-70-80,
355-709. (260064)
РЕНО клио, 2009. 1.2,
бензин. 065/336-76-84.
(260047)

КАМИОН турбо зета 84
кв, са дизалицом палфингер 7 м.
061/195-19-10. (259429)

ЗАСТАВА 10, 2008, 1242
цм, у одличном стању,
плин, клима, аларм.
065/320-85-51. (260126)

КЛИО 1.5 ДЦИ, петора
врата, на име купца,
клима, 2004, серво, ц.
Брава. 064/158-15-90.
(259336)

ФОЛКСВАГЕН ФОКС,
1.2, 2005, фул опрема,
100.000 км, на име.
064/130-36-02.
(260143)

ПИК-АП теретни, пежо
1.9, дизел, 2002, регистрован, може замена.
064/158-15-90.
(259336)

ПУНТО 1.2, 8 В, 2009,
петора врата, атестиран
плин, 120.000 км.
064/130-36-02.
(260143)
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ПРОДАЈЕМ гаражу на
Котежу 2. Тел. 063/19959-49. (259985)
АПАРАТИ

КИНО-ФИЛМОВЕ 8 мм,
16 мм и све врсте видео
касета квалитетно преснимавам на ДВД. 343563, 063/288-278.
(259801)
СЕРВИС телевизора, дигиталних рисивера, монитра, даљинских.
„Плус”, Д. Туцовића 28.
013/353-463. (260011)
ВЕШ-МАШИНА, фрижидер и половни делови
од веш-машина. Тел.
013/252-05-10, 063/70376-07. (260050)
КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ сетвоспремач 3.20 м, дупле фрезе, могућа надоградња
са стране. 063/874-7077. (259899)
ПРОДАЈЕМ четвороредни шпартач са кутијама
за вештачко ђубриво,
марке олт, дрљачу четири метра, са роторима
марке „тупањац”.
063/321-707. (259906)

ПРОДАЈЕМ дуплу фритезу, тостер, касу и
остало. Тел. 063/741-6400. (259155)
ПРОДАЈЕМ стару швапску циглу велики формат. 064/370-79-47.
(259157)
ПРОДАЈЕМ веш-машину, замрзивач вертикални, шиваћу машину,
хармонику. 013/346790, 064/129-73-60.
(260185)

ПОВОЉНО уградни
шпорет, АЕГ, ТВ самсунг, метални гардеробни орман. 069/504-5593. л(259845)

ПРОДАЈЕМ дуплу фритезу, тостер, касу и
остало. Тел. 063/741-6400. (259155)

ПРОДАЈЕМ компјутерски сто, каду, дрвена
врата и везене пешкире
за свадбе. Тел. 062/96595-07. (259508)

ПРОДАЈЕМ Томо Винковић 821. 063/325-535.
(2601349

РАСПРОДАЈА новог намештаја: столице од
2.000, столови од 4.500.
060/600-14-52. (258991)

ПРОДАЈЕМ угаону гарнитуру. 013/352-833,
064/372-94-09.
(260020)

ГАРАЖЕ

КЛИК-КЛАК лежајеви,
од 12.900, избор мебла
по жељи. 060/600-14-52.
(258991)

КРЕВЕТ болнички, метални, подесив за лежање и седење, 18.000.
063/894-84-23. (259870)

КАЗАН за ракију, ложишта, табарке, луле, дна,
мешачи. 331-586,
063/805-74-60. (259448)

ПРОДАЈЕМ домаћу живину: кокошке, гуске,
патке мутаве, морке, ћуране. 063/894.-84-23.
(259870)

БЕРАЧ змај 222, дворедни, бункераш, леватор за кукуруз, дужина
девет метара. 064/27140-87. (260163)

ПРОДАЈЕМ укњижену
гаражу на Котежу 2, на
углу код Пиваре.
063/354-221. (260026)
ПРОДАЈЕМ гаражу зидану са роло.вратима,
струја, укњижена, Светог Саве 59, власник.
063/449-798. (259851)

ПОВОЉНО продајем
бибер цреп. 013/629177, 064/160-10-65.
(259771)
КУТИЈАСТИ материјал,
поцинковани лим, повољно. 064/089-62-80.
(259759)
ДРВЕНИ тросед на развлачење. 063/386-323.
(259758)
ОГРЕВНО дрво, буква,
багрем, храст, бесплатан превоз, мерење кући. 065/501-56-51.
(259779)
ПРОДАЈЕМ пчеле, ројеве, друштва на ЛР рамовима. 063/866-78-24.
(259783)
ПРЕОСТАЛО огревно
дрво, прве класе, превоз
бесплатан, цена договор. 064/528-86-42.
(259780)
АНТИДЕКУБИТ душек,
тоалетна колица и друго. Тел. 064/159-49-26.
(259821)
ТОПЛОТНЕ пумпе (70 –
350 м2), најекономичнији грејање, гаранција.
062/118-26-81.
(259839)
ПРОДАЈЕМ регал из четири дела и шиваћу машину „вишња”.
063/823-44-75.
(259844)

ПРОДАЈЕМ ТА пећ
елинд, 2.5 кв. 065/26082-60. (259880)

ЧАМОВА врата са арагастовима, повољно.
Прекрупар за кукуруз.
065/654-88-10. (259873)
СВЕЖА јаја на велико,
повољна цена и балирана детелина. Тел.
063/744-68-09. (259894)
ЕЛЕКТРИЧНЕ шпорете,
тестере, косилица, лустер месингани, ТВ, тепих, тенду, колица.
064/635-77-42.
((259903)
ПРОДАЈЕМ комплетну
лимарску радионицу
апипонг од 2 м, зит. Машина, рунд машина,
стубна бушилица, тоцило за оштрење, мердевине 3 х 3 м, ситан алат.
063/760-24-01. (259909)
ПРАСАД за клање и тов,
могућност клања и резервисања. Тел.
063/311-277. (259981)

НА ПРОДАЈУ прекрупар, круњач пољострој
оџаци, кукћа у Сремској, 1/1, нова Миса и
12 ари земље, Кајмакчаланска преко пруге.
063/831-47-76. (259940)
ВЕШ-МАШИНА, фрижидер, судопера с радним висећим, угаона
гарнитура, трокрилни
орман, двосед, кревет,
сточићи, брачни душек,
ТВ сто. Тел. 063/861-8266. (259944)
АКВАРИЈУМ за рибице,
хаубу за косу, два браника, инструмент таблу
за југа 55, 1991. годиште. 065/417-50-35.
(259953)
ПРОДАЈЕМ два једнокрилна прозора са шалонима, димензије 1,35
х 1.35. Тел. 063/875-5409. (259985)

14

Петак, 18. мај 2018.

ПОНУДА

ТЕПИХЕ, пецарошке столице, шерпе комплет
ростфрај, фотеље терасне, чиније за супу, тегле, фимизол експрес.
064/955-51-85. (259991)
ПРОДАЈЕМ два ПВЦ светларника 147 х 153, пећ
тучана на чврсто гориво,
до 100 м2. 063/214-387.
(260012)

КУПУЈЕМ полован намештај, плинске боце, старо гвожђе и остало покућство. 066/900-79-04.
(259781)

ПОТРЕБНЕ раднице за
продају кокица. Пристојна дневница. 065/57717-25. (260090)
ПРОДАЈЕМ дечји ауто
на акумулатор. Тел. 355039. (260093)

СТАРЧЕВО, кућа са поткровљем, 150 м2, усељива. Тел. 064/276-09-58,
063/828-61-46. (258866)
ДЕВОЈАЧКИ бунар, викендица-кућа, 200 м од
центра, легализовано.
061/206-30-46. (258791)

ПРОДАЈЕМ машину за
производња папирних
џакова. 064/424-95-10.
(260151)
ПРОДАЈЕМ лед ТВ вивакс ДВБ, Т 2, 32 инча,
100 евра. 066/952-42-19.
(260161)
ТА ПЕЋ 7.000, токи воки
пар, не треба дозвола,
5.000. 063/809-34-18.
(260166)

ПРОДАЈЕМ кућу, Омољица, 6 ари плаца, новија кућа. 064/168-8432, 013/618-652.
(259467)

СТАРЧЕВО, 106 м2, 9,2
ара плац, на углу,
22.000, договор. (677),
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.

КУЋА на Стрелишту и
плац на Баваништанском путу. Тел. 066/363454. (260027)

КУПОПРОДАЈА
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ фрижидере,
веш-машине, старо гвожђе, замрзиваче и остали отпад. 064/158-44-10,
063/101-11-47. (259734)
КУПУЈЕМ полован намештај, гарнитуре, кухиње,
столове, столице, ТА пећи и остало покућство.
062/148-49-94. (259802)

ПРОДАЈЕМ два ланца у
Лапу. 065/966-23-22.
(260035)
ПОЧЕТАК Кудељарца,
новија, 130 м2, 2,3 ара,
60.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64.
(2560036)
БЛИЗУ центра прелепа
новија кућа 190 м2,
125.000. „Лајф”,
061/662-91-48. (260038)

У СКОРЕНОВЦУ кућа са
плацем на продају.
064/366-92-92
(СМС)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ кућу у Омољици, за мањи
двособан стан у Панчеву. 064/970-01-75.
(259487)

ПРОДАЈЕМ кућу у центру Мраморка.
069/255-87-86.
(259428)

ПРОДАЈЕ се кућа у Иванову. 062/415-359.
(255753)
КУЋА на продају, на Тесли. 063/849-94-07.
(259831)
ПЛАЦ, Миса, Златиборска улица, 5 ари, 22 х
24. Струја, вода, гас,
власник. 063/449-798.
(259851)
ДВОСПРАТНА кућа, 150
м2, гаража, помоћни
објекти, сређена, велико
двориште. 065/361-6011, 064/396-18-07.
(295956)

КУЋА, Тесла, сређена,
две јединице, ЦГ, укњижена, 3.8 ари. 063/74303-71. (259128)

ПРОДАЈЕМ 53 ара градског грађевинског земљишта, Караула, Рибарска, 32.000 евра.
060/555-69-35.

ПЛАЦ 33 ара, Скробара,
пут за Црепају, 12 м ширина, 6.500 евра.
065/852-71-99. (259158)

ПРОДАЈЕМ кућу 102 м2,
на 7,6 ари плаца, фронт
15 м, Уроша Предића,
Панчево. 060/555-69-35.

КУЋА, Старчево, Петра
Драпшина, 17 ари плаца,
одмах усељива, власник,
1/1. 064/370-79-47. (259)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ кућу за стан. 061/745-5690. (259452)

ПРОДАЈЕМ плац, стара
Миса, 6 ари, дужина 33
метра. 064/418-45-66.
(258715)

БАВАНИШТАНСКИ пут,
60 ари, 49.000, 118 ари,
74.000, 58 ари, 30.000,
поред пута. 063/899-7700. (259916)
БАНАТСКИ БРЕСТОВАЦ, хитно, новија трособна, 7,45 ари, 16.500.
(49), „Мустанг”,
062/226-901. (260023)

ПРОДАЈЕМ две куће,
строги и шири центар,
повољно. 066/937-00-13.
(СМС)

ЗЛАТИБОР, мењам кућу
на Златибору за кућу
или стан у Панчеву. Тел.
069/158-63-76.
(259345)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ кућу за стан, Кудељарски
насип, легализовано.
Тел. 061/640-91-74.
(259795)
ПРОДАЈЕМ викендицу
47 м2, на Поњавици,
струја, хидрофор, 15,80
ари, укњижено 171,
9.000 евра, договор.
060/066-13-05. (259805)
МАРГИТА, 5 ари плаца,
комунално опремљен са
старијом кућом, договор. 065/357-81-38.
(259817)

КОТЕЖ 1, половина
спратне куће по вертикали, 120 м2, без посредника. 064/584-7539. (259911)
ДУБОКА БАРА, пут Београд, 30 ари, поред пута, 49.000. „Гоца”,
063/899-77-00. (259916)

ПРОДАЈЕМ две куће на
истом плацу, Јабучки
пут, непосредна близина
надвожњака, цена договор, повољно. 062/97963-62. (259418)

ПОНУДА

КУЋА, Б. Радичевића 54а, 6.9 ари, струја, вода,
канализација, плин, 1/1,
укњижено, могућност
стамбене изградње.
063/852-43-19. (259122)

БАВАНИШТАНСКИ, до
пута, новија двособна,
13,5 ари, 22.000. (49),
„Мустанг”, 062/226-901.
(260023)

ВОЈЛОВИЦА, пољопривредно земљиште, 30
ари, дозвољена градња,
Братство јединство, други просек. 366-234.

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

КУЋА, 99 м2, на плацу
4,60 ари, Власинска . Повољно, власник, 1/1, хитно, 23.000 евра.
061/558-69-71. (СМС)

СТАРА МИСА, кућа 43
м2, легализовано, 15.000
евра. 060/067-73-33.
(259830)

ЈАБУКА, двособна, 64
м2, 4 ара плаца, чврста
градња, 21.000. (677),
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.

ПРОДАЈЕМ плац на Кудељарцу, може и замена. 062/976-85-76.
(259454)

ПРОДАЈЕМ тросед
2.500, дечји креветац
3.000, тепих 3 х 3,5 2.000. 060/440-30-05.
(260101)

НОВОСЕЉАНСКИ пут,
плац за бизнис, 10 ари,
1/1, 25 х 40 м, тврди
пут, повољно. 066/385289. (259551)

ПРОДАЈЕМ грађевински
плац, 120 ари, на Баваништанском путу, ширина до асвалта 34 м.
063/389-974. (259824)

НА ПРОДАЈУ грађевински плацеви, укњижени,
Стрелиште. Тел.
064/119-04-31. (259467)

КУЋА у Старчеву, 10
ари плаца. 064/167-7593. (259524)

ЦРЕП на продају, половна кикинда. 064/923-1358. (260094)

КУЋА, гаража, башта,
воћњак 20 ари, Пелистерска. 065/251-56-89.

НОВОСЕЉАСНКИ пут,
плац за бизнис, на асфалту, 31 х 60 м, преко
од нове пумпе, повољно.
066/385-289. (259551)

КУПУЈЕМ старо гвожђе,
метале и све остало.
061/627-07-31. (259913)

АМБАЛАЖУ вина, пива,
coca-cole, флаше ракијске, тегле купујем.
061/142-23-69. (260124)

ПРОДАЈЕМ судоперу и
остале кухињске елементе, судопера, 3.000 динара, нова. 371-568,
063/773-45-97. (260060)

КУЋА, стара Миса, 55 м2
+ помоћни објекат, 7
ари плаца. 064/212-5394. (258860)

КУПУЈЕМ перје, стаарински намештај, слике, сатове, стари новац, старе
играчке, бижутерију, старо покућство. 063/70518-18, 335-930, 335-974.
(259908)

БУКВА, храст, цер, баКУПУЈЕМО гвожђе, лигремове сеченице.
мове, алуминијум, олово,
063/364-310, „Топлина” .
веш-машине, замрзиваче
(260074)
и све остало. 061/322ФОТЕЉЕ и лежајеви на
04-94. (260098)
извлачење. Екстра поКУПУЈЕМО гвожђе, оловољно. 065/512-13-91.
во, бакар, месинг, алуми(260076)
нијум, веш-машине, заПРОДАЈЕМ фрижидер
мрзиваче, телевизоре.
горење, новији, очуван.
061/321-77-93. (260098)
063/617-421. (260088)
КУПУЈЕМО обојене метале, алуминијум, акумулаторе, веш-машине, замрзиваче, телевизоре.,
061/206-26-24. (260098)

КРУЊАЧ-ПРЕКРУПАЧ,
телевизор, стари писаћи
столови, столица, бушилица, брусилица и још
много тога. 064/139-448.
(260051)
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НОВА кућа, Качарево,
170 м2, усељива без улагања. 013/601-472,
258846)

КУПОПРОДАЈА

ХИТНО продајем дневну
гарнитуру, фрижидере,
орман, комоду. 065/81971-48. (259986)

ОГЛАСИ

ПЛАЦ 11 ари, девојачки
бунар, 2.900 евра, власник. 063/865-66-21.
(260043)
ХЕКТАР грађевинског
земљишта, северна зона,
асфалт, струја, само
15.000. 063/894-84-23.
(259870)
ВЕЛИКИ избор кућа, све
локације. „Гоца” некретнине. 063/899-77-00.
(2598759

КНИЋАНИНОВА 33, 120
м2, 33.000, погодна за
издавање. (238), „Тесла
некретнине”, 064/66889-15. (259924)

ИНВЕСТИТОРИ, стара
кућа 90 м2, за рушење,
плац 3 ара, за зидање
зграде. Маргита.
0647248-90-16.
(259984)
КУЋА у Војловици на 8,5
ари плаца, папири уредни. 063/256-207.
(259996)
ОМОЉИЦА, 65 м2, 6.5
ари, помоћни објекти.
064/961-00-70. (259997)

КУЋА, Горњи град, две
стамбене јединице, 3
ара плаца. Тел. 065/51387-30. (259999)

ТЕСЛА, кућа 60 м2, плац
1.84, 38.000, договор.
(238), „Тесла некретнине”, 064/668-89-15.
(259924)
БАШТА 13 ари, 49 м2, са
зиданом викендицом са
подрумом. 060/080-3757. (259943)

ОМОЉИЦА, плац 11,6
ари, започет објекат,
струја, вода, власник.
064/260-05-34. (260001)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ кућу, 128 м2, 5 ари, Филипа Вишњића, 65.000.
069/352-15-43. (259952)

ПРОДАЈЕМ усељиву кућу, стара Миса. Тел.
069/223-24-25.
(260010)

ФАРМА за товне пилиће, викендица са воћњаком и трофазном срујом, легализовано, викенд насеље Долово.
063/760.-49-67.
(2599649

ЈАБУЧКИ пут, нова кућа
86 м2, укњижена, власник. 065/258-87-77.
(260013)

МЕЊАМ кућу у селу
Плочица, одлично стање, за стан у Панчеву.
0674/203-00-12.
(259559)
ДВЕ КУЋЕ, Скадарска,
укњижено, 7,5 ари, воће, усељиво одмах. „Дива”, 345-534, 064/24605-71. (259492)

ДЕО куће 120 м2, плац 5
ари, ЦГ, гас, Д. Туцовића, директна продаја.
063/217-087.
(260077)
ПРОДАЈЕМ спратну кућу, Максима Горког, плц
3.8 ара. 063/301-360.
(260053)
ПРОДАЈЕМ део куће у
центру града, повољно.
064/548-29-29. (260056)

ПРОДАЈЕМ плац 18 ари,
064/951-75-67, Кудељарски насип. (259896)
УЖИ центар, кућа 130
м2, 5 ари, прелепа, без
улагања, 65.000. (679),
„Трем 01”,063/836-2383. (259897)
УЖИ ЦЕНТАР, 320 м2, 5
ари, 136.000, као у филму. (679), „Трем
01”,063/836-23-83.
(259897)
БАВАНИШТАНСКИ пут,
нова кућа, ПВЦ, 5 ари,
укњижена, усељива,
27.000. 063/836-23-83.
(259897)
КУЋА, 230 м2, на 5 ари,
250 евра/квадрат, плус
плац 4 ара. 069/213-9737. (259910)

ПРОДАЈЕМ у центру
плац 2,25 ари,с а изграђеним подрумом, договор. 060/332-74-04,
065/849-09-38.
()259976)
НА ПРОДАЈУ кућа, усељива, отцепљен плац,
има гас. Тел. 062/967.66-45. (259977)
КУЋА, Бања Врујци, 60
м2, 6 ари, продајем/мењам, 064/955-51-85.
(259991)

КУЋА, Котеж 1, ПО + П
+ спрат, грејано 155 м2
(дрва, пелет, лож уље),
топла вода-соларно. Дељиво на два стана.
Две гараже, терасе,
лођа 135 м2. Тел.
062/137-81-16.
(2600619
ВОЋЊАК 15 ари, са викендицом на Баваништанском путу, други
ред, немачко поље.
064/368-04-77.
(260062)

Петак, 18. мај 2018.

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

СТАНОВИ

ПОНУДА

ПОНУДА

НА ПРОДАЈУ кућа 104
м2 + 366 ари, окретница, главни пут Старчево.
061/187-24-22. (260118)

ПРОДАЈЕМ два двособна стана, Стрелиште и
центар, повољно.
066/937-00-13. (СМС)

ПРОДАЈЕМ плац са кућом, 40 ари, на Караули, вода, струја, гаража.
064/205-53-32, 069/31604-55. (260120)

БЕЗ ПОСРЕДНИКА, повољно, продајем трособан, 73 м2, на Тесли.
Тел. 064/175-63-14
(СМС)

ПРОДАЈЕМ кућу у Иванову, спратну, са грејањем, на 15 ари плаца.
064/140-52-83. (260139)

ПРОДАЈЕМ два стана на
Котежу два и кућу у ширем центру, спратну. Весна, 066/937-00-13
(СМС)

ГРАЂЕВИНСКИ плац на
продају. Миса. 064/16902-56. (2601449
ПРОДАЈЕМ два плаца
6,2 ара и 9.5 ари, Грачаничка 19. 066/312-882.
(260155)
ПРОДАЈЕМ плац 20 ари
у Девојачком бунару.
Тел. 064/129-15-35.
(260156)
КУЋА, Ослобођења 44,
старија, продајем, власник. 062/465-777.
(260167)
ПРОДАЈЕМ плац 17,5
ари на Јабучком путу.
063/719-42-71.
(2601729)
ПРОДАЈА плацева, Пелистерска и Кајмакчаланска. Тел. 065/894-8811. (260177)
КУЋА у центру Панчева,
нова. Луксузно са сређеним двориштем, договор. 063/156-44-20.
(260179)
ПРЕСПАНСКА, 88 м2,
трособна, на 4,85 ари
плаца, два помоћна
објекта, 35.000. „Перфект”, 064/348-05-68.

ПРОДАЈЕМ комплетно
реновиран стан у центру
града, 54 м2.
063/354-429,
065/933-33-24
(СМС)
ЦЕНТАР, продаја станова, 40 – 120 м2, 650 –
850 евра/квадрат, са
ПДВ-ом. 063/323-584.
(248462)
ТРОСОБАН салонски,
први спрат, 98 м2, усељив, потпуно сређен, гаража, велики подрум.
061/662-91-48, 062/19175-35 (258558)

ОГЛАСИ

ПРОДАЈЕМ стан на Старом Тамишу, 38 м2, цена по договору. Тел.
062/815-76-31.

ТЕСЛА, двособан, 53 м2,
ВПР, ТА, 28.000. (49),
„Мустанг”, 062/226-901.
(260023)

ПРОДАЈЕМ двособан
стан 54 м2, приземље.
Тел. 066/903-28-75.

ДОЊИ ГРАД, једноипособан, ВП, 48 м2, ТА, реновиран, 25.000. (49),
„Мустанг”, 062/226-901.
(260023)

СТРЕЛИШТЕ, двособан,
53 м2, етажно, пелет, без
посредника, 24.000
евра. 064/344-74-36.
СТРЕЛИШТЕ, 43 м2, ВП,
26.000. Агенција (926),
„Купола”, 065/328-6694. (259814)
МИСА, нов, III спрат, 40
м2, 21.000. Агенција
(926), „Купола”,
065/328-66-94. (259814)

ЦЕНТАР, станови у изградњи, по цени од 700
до 740 евра. 063/389974. (259824)

КОТЕЖ 1, двоипособан,
62 м2, II, ЦГ, изворно,
36.500. (49), „Мустанг”,
069/226-66-58.

70 КВМ, 24.000; 34 м ,
14.800, Миса. 063/377835. (258330)
НОВА МИСА, стан 85
м2, продајем. 063/272594, 063/225-928.
(259511)

ПРОДАЈЕМ стан на Содари, укњижен, 67 м2,
36.000 евра. 060/07778-20. (260021)

ТЕСЛА, трособан, ЦГ,
терасе, IV, 86 м2, сређен, усељив, власник.
013/331-079.
(259135)

ШИРИ ЦЕНТАР, дуплекс
53 м2, два купатила, усељив. Власник. 063/395359. (260019)

ПРОДАЈЕМ двособан
61,8 м2, III спрат, Котеж
2. Тел. 064/886-51-81.
(259764)

Д. ТУЦОВИЋА, новији
једноипособан, II, плин,
42 м2, 36.000. (49), „Мустанг”, 062/226-901.
(260023)

ГАРСОЊЕРА, Самачки,
III спрат, 14.500. Агенција (926), „Купола”,
065/328-66-94. (259814)

ПРОДЈЕМ једнособан
стан на Карабурми, 34
м2, 26.000 евра.
060/077-78-20. (260021)

2

ТЕСЛА, трособан, 69 м2,
тераса, ТА, IV, 30.000.
(49), „Мустанг”,
062/129-94-67 (260023)

ПРВОМАЈСКА, једноипособан, 48 м2, ТА, ВП,
реновиран, 25.000. (49),
„Мустанг”, 069/226-6658. (260023)

ПРОДАЈЕМ, зграда у темељима, П + 3 + ПК,
бруто површине 1.250
м2, са плаћеним комуналијама, центар града.
063/389-974. (259824)

ЦЕНТАР, Д. Туцовића,
дворишни, 20 м2, усељив, 11.000. (49), „Мустанг”, 062/226-901.
(260023)
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СТРЕЛИШТЕ, трособан,
VII, није последњи, ЦГ,
65 м2, 30.500. (49), „Мустанг”, 069/226-66-58.
МИСА, једнособан, 37
м2, 20 м2, тераса, III,
(IV), 1/1, 20.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-64.
КОТЕЖ 2, прелеп трособан, II, 79 м2, сунчан,
сређен, 55.000, има договора. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (260036)
РОБНА кућа, двоипособан, 63 м2, V, 42.500.
(398), „Кров”, 060/68310-64. (260036)
КОТЕЖ 2, приземље, 49
м2 + Т, 31.000; двособан, 69 м2, IV, почетак
Војвођанског булевара,
40.000. „Лајф”, 061/66291-48. (260031)

КОТЕЖ 2, приземље, 59
м2 + Т, 31.000, код Водне заједнице, двособан,
ТА, III, 30.000. „Лајф”,
061/662-91-48. (260031)

ТЕСЛА, двособан, 53 м2,
други српат, ТА грејање,
30.000, договор. (677),
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (259834)

ПЕПЕЉАРЕ, трособан,
договор, Зеленгора, II,
једноипособан, ТА,
23.500. „Лајф”,
061/662-91-48.
(260031)

ВОЈЛОВИЦА, дворишни
стан, 61 м2, гаража,
укњижен, власник,
16.500. 061/147-82-23.

СОДАРА, леп трособан,
договор; једнособан
25.000, једноипособан,
45 м2, V, без лифта,
23.500. „Лајф”,
061/662-91-48.
(260031)
СТРЕЛИШТЕ, центар,
трособан, 80 м2, седми
спрат, 38.000. (677),
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.
(259834)
ЦЕНТАР, 63 м2, други
спрат, новија градња,
39.000. (677), „Нишић”,
362-027, 064/206-55-74.
(259834)
КОТЕЖ 1, двоипособан
62 м2, трећи спрат, сређен, усељив, 41.000.
(677), „Нишић”, 362027, 064/206-55-74.
(259834)
ЦЕНТАР: двособан, 45
м2, ТА, IV од V, усељив,
27.000. (677), „Нишић”,
362-027, 064/206-55-74.
(259834)
ТИП СТАНКО, двособан, 48 м2, ТА, други
спрат, реновиран,
25.000. (677), „Нишић”,
362-027, 064/206-55-74.
(259834)
КОТЕЖ 2, двособан, 58
м2, седми, ЦГ, тераса,
26.000. (677), „Нишић”,
362-027, 064/206-55-74.
(259834)

ЦЕНТАР, 47 м2, II спрат,
лифт, нова градња, гас,
укњижен, власник, усељив одмах. 063/449798. (259851)
ТЕСЛА, трособан, 71 м2,
IX спрат, коси кров, договор. 064/822-17-72.
ЦЕНТАР, 64 м2, двоипособан, леп, сређен,
48.000. „Гоца”,063/89977-00. (259875)
СОДАРА, 56 м2, двособан, 32.000; 61 м2, двособан, 39.000, двоипособан, 68 м2, 41.000.
„Гоца”,063/899-77-00.
(259875)
2

ТЕСЛА, 40 м , двособан,
сређен, 26.000; 71 м2,
трособан, 41.000. „Гоца”,063/899-77-00.
(259875)
КОТЕЖ 2, 71 м2, хитно,
42.000; 83 м2, 48.000.
„Гоца”, 063/899-77-00.
(259875)
КОТЕЖ 1, 50 м2, двособан, нова столарија,
струја, 31.000. „Гоца”,063/899-77-00.
(259875)
ЦЕНТАР, 174 м2, дуплекс, нов, 105.000. „Гоца”,063/899-77-00.
ПРОДАЈЕМ ограђен
дворишни стан, Улица
Светог Саве (близу „бувљака), без посредника,
13.000 евра, 54 м2.
063/192-63-93. (259882)

СОДАРА, 37 м2, ЦГ, VII,
лифт, ПВЦ, 25.000.
(679), „Трем 01”,
063/740-79-95. (259897)
ГАРСОЊЕРА, ЦГ, III,
10.500. (679), „Трем
01”, 063/836-23-83.
(259897)
КОТЕЖ 1, 63 м2, ЦГ, IV,
лифт, Радова зграда,
38.000. (679), „Трем
01”, 063/836-23-83.
(259897)
СОДАРА, 74 м2, ЦГ, I,
ПВЦ, 43.000.(679),
„Трем 01”, 063/836-2383. (259897)
УЖИ ЦЕНТАР, нов,70
м2, I, са новим намештајем, 70.000. (679), „Трем
01”, 063/836-23-83.
(259897)
СОДАРА, мењамо двоипособан, 63 м2, за јднособан, уз доплату. Тел.
344-254. (259914)
КОТЕЖ 2, 50 м2, двособан мањи, 30.000. „Гоца”,063/899-77-00.
(259875)
ЦЕНТАР, 50 м2, дворишни, 22.000, 40 м2,
21.000. „Гоца”,063/89977-00. (259875)
ПРОДАЈЕМ једнособан
стан у центру Панчева.
060/505-54-25. (259918)
ЦЕНТАР, нов укњижен,
усељив, 37 м2, власник.
063/208-352. (259919)
СТРЕЛИШТЕ, двособан,
56 м2, II, ЦГ, тераса,
28.500. (238), „Тесла некретнине”, 064/668-8915. (259924)
ТЕСЛА, једнособан, II,
33 м2, тераса, 23.000.
(238), „Тесла некретнине”, 064/668-89-15.
(259924)

16

Петак, 18. мај 2018.

СТАНОВИ
ПОНУДА

ЦЕНТАР, једнособан, 36
м2, V, 24.000. (238), „Тесла некретнине”,
064/668-89-15.(259924)
ШИРИ ЦЕНТАР, трособан, нов, 77 м2, II,
62.000. (238), „Тесла некретнине”, 064/668-8915. (259924)
ПРОДАЈЕМ двособан
стан, 64 м2, Котеж 2,
други спрат, лифт, топла
вода, тенда, клима, бојлер, лођа, најлепша локација. Стан очуван.
Вреди погледати. Може
договор. 065/311-40-27.
(259929)
ТЕСЛА, Нови Свет, четворособан, 100 м2, I,
ЦГ. (188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (259939)
КОТЕЖ 2, једноипособан, 44 м2, V, 26.000.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (259939)
ТЕСЛА, двособан, комплетно реновиран, усељив. (188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (259939)
СИНЂЕЛИЋЕВО насеље,
двособан, 61 м2, II, гаража, подрум, ЦГ, гас.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (259939)
ПРОДАЈЕ се стан, договор, хитно. 064/159-9945, 064/386-92-86.
(259941)
2

СТРЕЛИШТЕ, 37 м , једнособан, 23.000; центар
14.000, шири центар,
20.000. (324), „Медиа”,
315-703, 064/223-99-20.
(259962)
МИСА, 40 м2, једноипособан, нов, 25.000; Тесла, 49 м2, 25.000. (324),
„Медиа”, 315-703,
064/223-99-20. (259962)
ТЕСЛА, 55 м2, двособан,
32.000; Котеж, 28.000;
Топола 14.000. (324),
„Медиа”, 315-703,
064/223-99-20. (259962)
ТЕСЛА, најлепши део,
мирно место, стамбена
зграда 75 м2, гаража 25
м2, мало двориште. Јогвана Рајића 13. Продајем, 42.000 евра.
064/303-05-24.
(259963)

ХИТНО продајем стан у
строгом центру Панчева. Дуплекс, 136 м2, новоградња, две терасе,
ЦГ, шести спрат, укњижен. 063/858-47-53.
(259969)
ГАРСОЊЕРА, ЦГ, Котеж, 28 м2, усељива одмах. „Дива”, 345-534,
064/246-05-71. (259975)
ДВОСОБАН, Котеж,
30.000; ЦГ, 58 м2, велика тераса. „Дива”, 345534, 064/246-05-71.
(259975)
ДВОСОБАН, 60 м2, прерађен, намештај, усељив, ТА. „Дива”, 345534, 064/246-05-71.
(259975)
ПРОДАЈЕМ дворишни
стан до улице, Жарка
Зрењанина, власник.
061/382-88-88. (259978)
ХИТНО продајем стан,
нова Миса, 38 м2, поткровље, укњижен, власник, 1/1. 065/272-2987. (260003)
ЦЕНТАР, 2.0, ТА,
31.000, улично, 33,
16.000; Ослобођења, 33,
12.000. (338), „Јанковић”, 348-025. (260082)
УЛИЧНО, 2.0, I, 27.000;
Стрелиште, 2.0, 61, договор. (338), „Јанковић”,
348-025. (260082)
КОТЕЖ 2, двособан, 63
м2, II, ЦГ, 36.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951.
(260084)
ЦЕНТАР, гарсоњера, 20
м2, III, ТА, 15.000, договор. (336), „Олимп”,
351-061, 063/494-898.
(260084)
ТЕСЛА, новија градња,
једноипособан, 40 м2, II,
ЦГ, 24.000, договор.
(336), „Олимп”, 351061, 063/494-898.
(260084)
МИСА, гарсоњера, 21
м2, ВП, ТА, усељива,
12.500, договор. (336),
„Олимп”, 351-061,
064/234-36-01.
(260084)
МИСА, троипособан, 78
м2, II, TA, 42.000, договор. (336), „Олимп”,
351-061, 063/274-951.
(260084)

ОГЛАСИ

ЛАВА ТОЛСТОЈА, новоградња, 75 м2, трособан,
I, ЦГ, двостран, усељив,
880 евра/квадрат. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (260084)
ДВОСОБАН, нова Миса,
55 м2, 33.000, договор,
власник. 063/304-222.
(260079)
ЦЕНТАР, 67,5 м2, трособан, гардеробер, I
спрат, етажно грејање,
струја, гас, новоградња,
45.000 евра. 063/690603. (260057)
ПОВОЉНО продајем
стан, дуплекс, 100 м2,
преко пута „Авив парка”, новоградња.
063/183-73-65, 063/17784-30. (260069)
СТРЕЛИШТЕ, трособан,
62 м2, III, ЦГ, 31.000.
(300), „Ћурчић”, 362816, 063/803-10-52.
(260114)
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СТРЕЛИШТЕ, близина
„Авива”, 2.0, 39, ПР, ТА,
празан, укњижен, хитно,
12.000. (578), 060/53594-49. (260152)
СТРЕЛИШТЕ, близина
Авива, 3.0, 88, ПР, ТА,
празан, укњижен. (578),
060/535-94-49. (260152)
63 КВМ, Котеж 1, почетак, без посредника.
Тел. 064/475-78-16.
(260153)
ПРОДАЈЕМ станове у
центру. 060/312-90-00.
(260162)
ПРОДАЈЕМ зграде, 460
и 1.650 м2. 060/312-9000. (260162)
ПРОДАЈЕМ дворишни
стан, на Тесли, 45 м2.
063/340-073. (260163)
СТАН, кућа 80 м2, 7. јули, сређена, етажно.
064/236-68-44.
(2601674)

СТРЕЛИШТЕ, једнособан, 34 м2, III, ЦГ. (300),
„Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52. (260114)

ПРОДАЈЕМ нов усељив
трособан стан, 57 м2,
преко пута „Авива”.
065/800-90-04. (260175)

СТАН на Тесли, 64 м2.
064/866-24-48. (260109)

ДВОРИШНИ стан на
продају, Цара Душана
39. Тел. 069/351-35-25.
(260182)

КОТЕЖ 2, двоипособан
стан, 60 м2, терас, лођа,
V, 38.000. (238), „Тесла
некретнине”, 064/66889-15. (260133)
ТЕСЛА, двоипособан,
ВПР, реновиран, ЦГ,
36.000. (320), „Премиер”, 352-489, 063/80044-30. (260065)
НОВА МИСА, једноипособан, II, 46 м2, ТА,
20.000. (320), „Премиер”, 352-489, 063/80044-30. (260065)
СТРЕЛИШТЕ, једнособан, усељив, 34 м2, III,
ЦГ, 21.000. (320), „Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. (260065)
МАРГИТА, гарсоњера,
приземље, 22 м2, ТА,
16.500. (320), „Премиер”, 352-489, 063/80044-30. (260065)
КОТЕЖ 1, двособан, III,
57 м2, ЦГ, 32.000. (320),
„Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. (260065)
КОТЕЖ 1, Ослобођења,
трособан, реновиран,
III, 72 м2, ЦГ, 54.000.
(320), „Премиер”, 352489, 063/800-44-30.

КОТЕЖ 1, гарсоњера, 25
м2, 15.000; двособан, 49
м2, 24.500; трособан 71
м2, 43.000. (097), „Перфект”, 064/348-05-68.
(260180)
СТРЕЛИШТЕ, једнособан, 39 м2, 21.000; трособан, 88 м2, 22.000.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68.(260180)
ШИРИ центар, дворишни, једнособан, 22 м2,
13.000. (097), „Перфект”, 064/348-0568.(260180)
ЦЕНТАР, дворишни, 30
м2, једнособан, 16.000.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68. (260180)
МИСА, трособан, 98 м2,
46.000, једноипособан,
38 м2, 18.000. (097),
„Перфект”, 064/348-0568. (260180)
КОТЕЖ 1, двособан, 50
м2, реновиран, 32.000
евра.(097), „Перфект”,
064/348-05-68.
(260180)
СОДАРА, двособан, 52
м2, реновиран, 27.500.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68.
(260180)

ПРОДАЈЕМ стан на Тесли, 49 м2, надградња,
без лифта и ЦГ.
063/779-72-94.
(260186)
ПРОДАЈЕМ трособан
стан, Тесла, без улагања.
063/827-95-69.
(260132)
ТЕСЛА, двоипосоан, тераса, гас, поткровље,
без лифта, усељив, нов.
069/822-48-24.
(260184)
СТАНОВИ
ПОТРАЖЊА

АГЕНЦИЈИ (926), „Купола”потребне некретнине. 065/328-66-94.
(259814)
КУПУЈЕМ једнособан/двособан стан за
реновирање, исплата
одмах. 064/206-55-74,
013/362-027.
(259834)
КУПУЈЕМ стан од 45 м2,
Тесла, Котеж или шири
центар. 063/884-04-46.
(259854)
АГЕНЦИЈИ „Тесла некретнине” потребни станови. 064/668-89-15,
брза реализација.
(259924)

СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

НАМЕШТЕН једнособан,
близу Стоматолошког
факултета, режија –
1.000 динара, 120 евра
+ депозит. 060/443-3203. (и)
ПОТРЕБНА кућа, Стрелиште, Тесла, центар,
ТА грејање, приземна.
062/103-71.84, Јана.
(259736)
ИЗДАЈЕМ намештен
стан, 45 м2, три собе,
Содара, од 18. маја.
063/307-816. (259344)
ИЗДАЈЕМ стан и пословну просторију (11 х 9 м)
за шивење и друге намене – на Новосељанском
путу, вреди погледати.
064/137-48-67. (258726)
ИЗДАЈЕМ једноипособан намештен стан.
069/543-17-51. (259356)

ИЗДАЈЕМ двособан стан
у кући, празан. 064/35954-42. (259770)
ИЗДАЈЕМ мањи двособан намештен стан на
Котежу 2. Тел. 011/39723-86, 064/382-61-63.
(259825)
ЈЕДНОИПОСОБНИ луксузни, дворишни намештени стан, издајем, почетак Маргите. 064/31389-72. (260034)
ИЗДАЈЕМ двособан дворишни стан. 013/355023. (259865)
ИЗДАЈЕМ једнособан
празан стан на Стрелишту, централно грејање.
Тел. 064/421-98-15.
(259877)
ИЗДАЈЕМ стан једнособан, 39 м2, I спрат, празан, Котеж 1. Тел.
063/368-413. (259892)
ИЗДАЈЕМ мањи једнособан стан на Тесли.
062/873-62-98. (259895)

ИЗДАЈЕМ мањи стан на
Тесли. 063/849-94-07.
(259831)

ИЗДАЈЕМ полунамештену гарсоњеру, посебан
сат, улаз, Карађорђева.
064/994-13-16. (259921)

ИЗДАЈЕМ двособан намештен стан на Стрелишту, центар, IV спрат.
063/836-70-61. (259980)

ИЗДАЈЕМ једнособан
намештен стан, I спрат,
ТА, клима. 060/051-0244. (259923)

ИЗДАЈЕМ намештен
стан на новој Миси.
063/839-56-81, 013/370398. (259763)

ГАРСОЊЕРУ Самачки,
стан код школе „Свети
Сава”, Миса, издајем.
061/811-63-59. (259945)
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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
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

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕДИ
САМО СУБОТОМ

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ
СРЦА (ТТЕ и ТЕЕ)
dr sc. med.
Слободан Томић
Институт „Дедиње”

АКЦИЈE
ПАКЕТ 1
• КРВНА СЛИКА (еритроцити, хемоглобин,

леукоцити и тромбоцити) и гвожђе
Цена: 350 динара (у цену је укључено и вађење крви)

ПАКЕТ 2
• АНАЛИЗА УКУПНОГ ХОЛЕСТЕРОЛА, HDL, LDL,
ТРИГЛИЦЕРИДИ И АТЕРОГЕНИ ИНДЕКС
Цена: 500 динара

ПАКЕТ 3
• АНАЛИЗА УРЕЕ, КРЕАТИНИНА И МОКРАЋНЕ
КИСЕЛИНЕ
Цена: 90 динара по анализи

ПАКЕТ 4
• АНАЛИЗА УРИНА (физичко-хемијски преглед урина)
Цена:

200 динара

ПАКЕТ 5
• АНАЛИЗА СТОЛИЦЕ НА ОКУЛТНО КРВАРЕЊЕ

(детектовање скривеног крварења из дигестивног тракта)
Цена: 450 динара

ПАКЕТ 6
• АНАЛИЗА ТУМОР МАРКЕРА ПРОСТАТЕ:
PSA - цена: 650 динара, fPSA - цена: 750 динара
ПАКЕТ 7
• ТЕСТ НА ПЕТ ПСИХОАКТИВНИХ СУПСТАНЦИ ИЗ УРИНА

(амфетамин, кокаин, канабиноиди, морфин/хероин/кодеин,
MDMA)
Цена: 1.700 динара

ИЗДАВАЊЕ ЛЕКАРСКИХ 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

•

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

АКЦИЈА ОД МАЈА
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

др Небојша Тасић

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

КОМПЛЕТАН ГИНЕКОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД
др Јован Рудић
ГАК „Народни
фронт”
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
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СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

ИЗДАЈЕМ двособан намештен стан на Стрелишту на дужи период.
064/153-32-78. (259967)
ИЗДАЈЕМ нов празан
стан, 40 м2, Ђердапска
23. Тел. 065/829-41-91,
013/371-551. (259980)
КОТЕЖ 2, двособан стан
на самом почетку Војвођанског булевара.
063/156-76-57. (259989)
ИЗДАЈЕМ мањи стан у
кући на Стрелишту.
063/101-28-16. (259998)
РЕНОВИРАН дворишни
једнособни стан за издавање, самцима и паровима. 062/801-55-43.
(260008)
ИЗДАЈЕМ једнособан
стан са грејањем, нова
Миса., 063/532-389.
ИЗДАЈЕМ двособан намештен стан, Тесла,
зграда, ТА пећ, на дуже.
062/149-16-36. (260010)
ИЗДАЈЕМ двособан комфоран намештен стан,
ТА пећ. Тел. 066/352710. (260078)
ИЗДАЈЕМ стан, 30 м2,
намештен, центар.
063/712-34-11. (260054)
ИЗДАЈЕМ намештену
кућу у Старчеву. Тел.
061/322-90-19, 063/19173-60. (2600559
ИЗДАЈЕМ стан на новој
Миси, грејање, кабловска, интернет. 062/371619. (260059)
ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру, центар, wi/fi,
паркинг, одмах усељива,
повољно. 065/691-8823. (260063)

ПОВОЉНО издајем мањи – гарсоњеру стан
(намештен), ужи центар.
063/810-92-39. (260067)
ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру у строгом
центру, I спрат, ЦГ, клима, телефон, интерфон,
депозит. 061/288-45-51.
(260092)
ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру код „Авива”
на Тесли. 064/595-9801. (260096)

ИЗДАЈЕМ полунамештену гарсоњеру, слободна
од 1. јуна 2018. Тел.
061/150-07-00.
(260105)
ИЗДАЈЕМ кућу са доста
стамбеног простора,
стара Миса.
060/011-96-66.
260107)
2

ИЗДАЈЕМ стан 65 м , на
новој Миси, цена 100
евра. 063/700-70-63.
(260119)

ПОТРЕБАН намештен
једноипособан или двособан стан, по могућству са централним грејањем и терасом. Стрелиште, Тесла, Котеж.
Звати после 18 сати.
064/305-72-83, 013/23165-73. (260140)
КОМПЛЕТНО намештен
стан, Стрелиште, близу
„Авива”, 45 м2, ЦГ,
лифт, клима. 063/85483-40. (260147)

ДВОСОБАН стан, Котеж
1, намештен, IV спрат,
на дуже, повољно.
069/731-168.
(260158)
ПОЛУНАМЕШТЕНА гарсоњера, дворишни стан
у центру за самце.
063/733-02-53.
(260159)
ИЗДАЈЕМ гарсоњњеру у
центру, намештена.
063/768-28-95. Мића.
(260177)

ПОТРЕБАН једноипособан стан за изнајмљивање у центру или ширем
центру на дужи период.
Позвати на 069/236-6810. (4764)

ПРОДАЈЕМ леп локал,
укњижен, или мењам за
стан.
Тел. 063/741-64-00.
(259155)

ЛОКАЛИ

ЛОКАЛ за издавање, 17
м2, Стрелиште.
063/478-480.
(259346)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
локале од 39 и 81 м2,
центар Стрелишта. Тел.
064/267-71-74. (259794)

ПРОДАЈЕМ локал за ауто-механичара, електричара или перионицу у
Панчеву. 064/226-81-91.
(259369)
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МАГАЦИНСКИ простор
200 м2, са великим двориштем. 061/139-28-10.
(260099)

ЈНА, стамбени простор,
комплетно реновиран,
погодан за канцеларију,
агенцију. 064/474-99-11.
(259887)

ИЗДАЈЕМ два локала у
Његошевој, Панпројектова згрда. 063/314-907.
(260141)

ИЗДАЈЕМ нов локал, велики излог, близина пијаце и више школа. Кочина 4, 063/617-421.
(260089)

ИЗДАЈЕМ локал, Банатско Ново Село, на главном путу, опремљен за
месару. 062/616-869.
(260163)

ИЗДАЈЕМ халу 200 м2,
Панчево, Рибарска бр.
22, опремљена је са канцеларијом, мокрим чвором, тоалети, купатило,
хидрантска мрежа, клизна капија висине 4 м.
Тел. 063/321-707.
(259906)

ПОТРЕБНА педантна
жена за спремање стана, са искуством.
062/676-467 (СМС)

ЦЕНТАР, продајем локал са станом, ЦГ и реновирано, власник. те.
063/716-14-21, од 17 до
19 сати. (259912)

ПРОДАВАЦ у киоску кокица потребна. СМС поруке са личним подацима слати на контакт тел.
062/772-787.

ИЗДАЈЕМ локал, код
улаза у Зелену пијацу.
060/351-03-56. (259928)

ПОТРЕБНЕ искусне жене за рад на индустријским шиваћим машинама. 064/191-64-95.
(256771)

ИЗДАЈЕМ локал 17 м2,
Зелена пијаца, главна
улица, најбоља локација. 064/140-88-36.
(259961)
ИЗДАЈЕМ комплетну пекару са машинама у
Панчеву. 063/892-38-33.
(259970)
ИЗДАЈЕМ локал у Жарка
Зрењанина 32, 25 м2 + 8
м2. 345-534, 064/246-0571. (2599759
ИЗДАЈЕМ локал 110 м2
и канцеларијски простор. „Звезда”, Стевана
Шупљикца 88. 063/278250. (260028)
ИЗДАЈЕМ локале 15 и
25 м2, у пролазу , Војводе Путника 29. 063/278250. (260028)
ПОТРЕБАН локал, центар Београда, код Дома
омладине, 12 м2, подземни пролаз. 063/217087. (260077)
ПРОДАЈЕМ/ИЗДАЈЕМ у
центру Зелене пијаце.
063/858-86-97, 013/341697. (260048)
2

ИЗДАЈЕМ локал 12 м , у
центру. 063/882-23-77.
(260052)
ИЗДАЈЕМ локал 23 м2,
код Аутобуске станице.
352-105.
(1260058)

ПОСАО
ПОНУДА

ПОТРЕБАН помоћни
радник у кухињи. Прославе и кетеринг.
069/822-48-23.
(2601849
ПОТРЕБАН роштиљ мајстор на дневницу у сали
за прославе.
069/822-48-23.
(2601849
ПИЦЕРИЈИ „Попај” потребан пица-мајстор и
раднице за палачинке.
063/820-87-61.
(259067)
ПОТРЕБНИ радници за
рад у месари, са искуством. Контакт,
063/470-009.
(259493)
ПОТРЕБНИ возачи са Б
категоријом у дистрибуцији пића Weifert.
062/446-285. (259684)
КРОЈАЧКОЈ радњи потребна шивара са индустријским шиваћим машинама, да шије услужно шивење – мајице,
шортсеве, на велико.
064/147-57-01. (259676)
ПОТРЕБНИ конобари и
кувари. „Magnolija lux”,
064/393-56-90. (ф)
ПОТРЕБНЕ раднице у
слот клубу „Kentucky”.
064/474-74-47. (259792)

ОГЛАСИ

ПОТРЕБАН конобар и
аниматор за рад у играоници „Острво са благом” у „Авив парку”.
062/333-502. (259800)
ПОТРЕБНИ момци и девојке за рад на шалтеру
и роштиљу, Ћевабџиници „Хало Лесковац”.
063/897-55-04. (259811)
ПОТРЕБНЕ жене за рд у
кухињи Ћевабџиници
„Хало Лесковац”.
063/897-55-04. (259811)
ПОСАО за пензионерке
и жене инвалиде, интернет, страни језик.
063/878-40-52. (259416)
ПОТРЕБНА продавачица за пекару и пицериjу.
063/130-75-40. (259816)
ПОТРЕБАН кувар са жељом да ради у ресторану. 063/316-857.
(259883)

ПОТРЕБНА продавачица у пекари. 062/404144. (260032)
ПОТРЕБНА особа за телефонску продају услуга. CV слати на mail:
pontedirekcija@
gmail.com (260006)
ПОТРЕБАН радник у пекари. CV слати на mail:
pekarasmiljanic@mts.rs
(260006)
МЕЊАЧНИЦА потребан
радник/радница. За
радника пожељна Б категорија. 064/637-11-96.
(260009)
РЕСТОРАНУ Poco-Loco
потребни радници упродаји, помоћно особље,
шанкери, кувари.
064/874-03-01. (260017)
ПОТРЕБНИ радници за
ауто-перионицу.
063/135-28-32. (260024)

ПОТРЕБНА помоћна
радница за рад у кухињи и ресторану.
063/316-857. (259883)

ПОТРЕБНЕ раднице за
рад у локалу брзе хране,
са или без искуства.
065/900-50-08. (260029)

ШТАМПАРИЈИ потребни сито-штампари. CV
послати на office@artvision.rs 060/364-36-50.
(259876)

ВЕЛЕПРОДАЈИ воћа и
поврћа потребни радници. Обавезна Б категорија. 060/465-55-00.
(260030)

ПОСЛАСТИЧАРНИЦИ
специјал потребни радници: посластичари, декоратери, конобари.
065/232-16-70. (259937)

ПОТРЕБАН пекар и радница. 062/404-144.
(260032)

ШТАМПАРИЈИ потребна радница (оператер)
за сито-штампу на текстилу., Услов да има између 20 и 35 година.
Радно искуство није потребно. Пријаве на телефон, 064/874-07-70.
(259950)
ПОТРЕБНА жена за чување детета од дванаест
година. Звати од 17 до
18 сати. 064/198-50-13.
(259973)
ПОТРЕБНЕ раднице,
радници за бербу малина у Ариљу. Стан и храна обезбеђени. 061/20015-32, Љубе. (259982)
ПОТРЕБНИ помоћни
кувари, шанкери, конобари, достављачи за рад
у ресторану у Београду.
Младен, +38160/05278-99. (259994)
GOLDEN BEAUTY
SHOP-u потребан фризер. Пријаве слати на
email: sena.vukadinovic
@gbs.rs (f)
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ПОТРЕБНО је десет
радника за рад у фабрици: пет жена и пет мушкараца. Звати на телефон 062/365-414, радним даном од 11 до 16
сати. (260040)

ПЕКАРИ потребна продавачица. Тел. 063/19375-30. (260103)
ГРАЂЕВИНСКОМ предузћеу „Still-Net” потребни мајстори са искуством (зидари, тесари,
армирачи, молери. Тел.
013/333-311.
ПОТРБНЕ девојке за рад
у Маркету „Идеал”.
063/106-02-81, 062/82665-02 или доћи лично.
Вељка Петровића 12-а,
Стрелиште. (260112)

МИСА, нова пекара, пекар хлеб, продавачица,
две смене. 064/120-0942. (260183)

CAFFE „Flamingo” тражи
девојку за рад, са искуством. 069/364-10-04.
(260122)

ПИЦЕРИЈИ „Попај”, потребан возач. 063/82087-61. (260070)

ПОТРЕБНА жена за чување деце у Панчеву, по
договору. 065/670-0436. (260128)

ПОТРЕБНА радница на
Зеленој пијаци на тезги.
064/122-69-78.
(2600719
КАФАНИ „Ђерам” потребна куварица са искуством. 062/478-394,
013/631-872.
(260067)
АУТО-ПЕРИОНИЦИ
„Бибац” потребан искусан радник. 060/001050. (4764)
ПОТРЕБНИ радници за
грађевинску лимарију,
висински радови. Лимарија Бобан, 063/663464. (260102)

КРЧМИ „Шареница”,
Баваништански пут 309,
потребне конобарице за
„Дане радовања”.
064/349-93-43. (260160)
ШИШ ЋЕВАПУ у Жарка
Зрењанина, потребне
раднице са искуством.
064/960-44-21. (260150)
ПОТРЕБНИ конобари за
кафе клуб. 060/043-5298. (260162)
ПОТРЕБНА радница у
трафици за слободне
дане и годишње одморе.
062/146-27-93.
(260175)

ПОТРЕБАН радник за
рад у трафици у центру
града. 064/149-99-73.
(260176)
ПОТРЕБНИ радници у
Винарији „Ђурић”.
063/329-340. (260178)
ПОТРЕБАН сервисер беле тенике, Сервис „Горење. 063/329-340.
(260178)
ПОСАО
ПОТРАЖЊА

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

КОСИМ траву, коров,
воћњаке и баште, врло
повољно, тримером. Зоран, 061/683-67-48,
064/438-12-46. (258069)
ЕЛЕКТРИЧАР, поправке
бојлера, шпорета, индикатора, разводних табли, инсталација. Мића,
064/310-44-88.
(259370)
АЛУ ПВЦ столарија, комарници, ролетне, венецијанери, уграђујем, поправљам, замена гуртни.
064/181-25-00.
(258060)

БАШТЕ орем и култивирам. 063/855-92-70.
(258340)

ХИДРОИЗОЛАЦИЈА:
Панчево, машински сечемо, влажне зидове, гаранција. 060/691-01-13.
(257640)

СЕЛИДБЕ, превоз друге
робе, Панчево-даље, цена договор.
013/366-843,
063/193-22-29.
(258828)

АЛУ, ПВЦ столарија, ролетне, комарници, венецијанери, тракасте завесе, радим, уграђујем,
поправљам.
063/882-25-09. (259538)

АНТИБАКТЕРИЈСКО и
дезинфекционо прање
тепиха. Бесплатан превоз. 066/001-050.

ДУБИНСКО антибактеријско и дезинфекционо
прање намештаја у Вашем стану. 066/001-050.

МАЛТЕРИСАЊЕ, зидање, реновирање свих врста, кровови, стиропор,
бавалит, фасаде.
063/865-80-49.
(259114)

ПРАЊЕ тепиха, дубинско прање намештаја,
душека. Наташа, 361474, 060/361-47-41,
066/361-474.
(259557)
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ПОСАО
ПОТРАЖЊА

МАШИНСКИ цепам и
уносим дрва + угаљ, пелет, брикет, јефтино, брзо. 066/930-31-25, Марко Маре. (259432)
ДИМНИЧАР, чишћење
димњака, котлова и каљевих пећи. 063/155-8595. (259350)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, поправка старих, уградња
нових цеви, одгушења,
монтажа санитарије.
063/812-48-62. (260073)
МЕДИЦИНСКИ педикир,
урасли нокти, курје очи,
терапеутска, релакс масажа. 061/308-95-86.
(260049)

ШЉУНАК, песак, сејанац, одвоз шута малим
кипером до два кубика.
065/334-23-38. (260068)
РУШЕЊЕ, разбијање зидова, подова и свих врста објеката. Чишћење
подрума и тавана, утовар шута и одвоз. Изградња нових и адаптација старих објеката.
062/179-67-25. (260097)
ЧИСТИМО таване, шупе, шут, подруме.
061/321-77-93. (260098)

СЕЛИДБЕ, превоз робе
пик-апом, комбијем, камионом. Са утоваром и
истоваром или без. Дејан, 061/626-14-50.
(259799)
СВЕ врсте физикалија –
утовар, истовар, селидбе,
копање, чишћење, рушење, кошење траве, обарање стабала и сви слични послови. Дејан,
061/626-14-50. (259799)
МАТЕМАТИКА, физика,
хемија, механика, часови: Тел. 251-19-81,
063/852-22-43. (259810)
БЕТОНИРАЊА стаза,
дворишта, разбијање бетона, рушења кућа, одношење ствари, итд.
060/035-47-40. (259822)
РАДИМО све физичке
послове: рушења кућа,
шупа, бетона, кошење,
обарање стабала, одношење. 064/122-69-78.
(259822)
МОЛЕРАЈ, глетовање,
кречење, фарбање столарије, пензионерима попуст. 013/235-78-82,
062/856-64-94. (259827)
УСЛУЖНО копање канала 80 х 15, продајем рено 4. 064/568-95-76.
(259774)

ПОСТАВЉАЊЕ новог
паркета, бродског пода,
хобловање, фуговање,
лакирање старог, поставка ламината.
060/476-81-55. (259837)
ХЛАДНА депилација руку, ногу и лица и чупање
обрава топлим воском,
интима заказивање на
број 061/663-92-66.
(259846)
БЕТОНИРАЊЕ, кречење
фасада, и остлаи грађевински радови. 064/86625-76, 013/361-601.
(259848)

АУТО-ПРИКОЛИЦЕ, издавање, 10 евра дан, позовите. 064/235-08-15.
(258704)

СПРЕМАМ станове, ако
вам треба позовите.
064/278-71-20. (259796)
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БЕТОНИРАЊА дворишта, рушења кућа, чишћење, одношење, кошење траве, итд.
064/122-69-78. (260071)

ЕЛЕКТРИЧАР, поправке
бојлера, шпорета, индикатора, разводних табли,
инсталација. Мића,
064/310-44-88. (259370)

КОМБИЈЕМ превозим
робу, ствари, селидбе и
све остало. Најповољније. 065/361-13-13.
(259281)

ОГЛАСИ

МАШИНСКО одгушење
судоепра, ве-це шоља,
када, лавабоа, сливника,
главних вертикалних и
хоризонталних цеви, брзо, повољно, 0-24 сата.
064/552-41-46, Кнежевић. (260104)
ПОПРАВКА, столарија,
браварија, санитарије,
монтажа бојлера, шпорета, грејача. Слободан.
063/865-80-74. (260113)
КАМИОН, мали кипер,
превоз шљунка, сејанца,
песка, ризле, утовар шута. 060/474-74-57.
(260130)
КЛИМА сервис, допуна,
уградња, повољно.
064/520-48-80. (260116)
ПОМАЖЕМ старим људима (спремање, кување, набавка). 062/15060-99. (260154)
КЕРАМИЧАР с дугогодишњим искуством квалитетно, педантно, повољно. 064/252-51-75,
062/153-37-06. (260171)
ИЗДАЈЕМ нову плусну
хладњачу, 620 м³, прилаз камиона, Панчево.
065/800-90-04.
ДРВОСЕЧА, исећи ће
моторном тестером свако дрво које вам смета.
063/369-846
(259917)

ТАПЕТАР који пресвлачи намештај, са искуством, тражи посао.
064/120-77-64.

ЧИСТИМ шут, подруме,
таване, чистим двориште, рушим старе објекте, повољно. Златко.
061/144-82-80, 063/19654-56. (259948)
ВРШИМ откуп старог
гвожђа и белу технику.
Златко, 063/196-54-56,
061/144-82-80. (259948)
КРЕЧЕЊЕ, глетовање,
обрада око прозора,
врата. 061/288-20-19.
(255955)

КОШЕЊЕ траве, корова,
дворишта, викендице,
воћњаци, шишање ограде, све дестинације.
063/844-61-13. (260045)

ЕНГЛЕСКИ свим узрастима, долазим, јефтино, 23 године искуства.
013/251-78-97, 063/78251-48.

ОДГУШЕЊЕ купатила,
кухиња, канализационих
цеви машинским путем.
062/640-741. (260046)

ЗИДАРСКЕ радове обављам, поправка крова.
064/337-18-97. (260014)

ИЗРАДА/МОНТАЖА хала, биндера, кованих капија, ограде, тенде, грађевинска лимарија.
064/068-10-85.
(2159888)
МАТЕМАТИКА, статистика, физика, информатика, могућност месечног плаћања, професор. Центар, 013/353569, 066/405-336,
061/603-94-94. (259886)
ОДГОВОРНА жена водила би домаћинсетво
старој особи и неговала
24 сата. 061/189-97-38.
(259902)
НЕГА старих болесних и
инвалидних лица.
063/868-04-51. (259905)
ЧИСТИМ шут, таване,
подруме, дворишта, селидбе и све остало.
061/627-07-31. (259913)
СТОЛАРСКЕ услуге, кухиње, плакари по мери,
поправке, препраке.
371-274, 064/176-88-52.
(259915)
ВОДОИНСТАЛАТЕР, реновирање купатила, славине, одгушење канализације одмах. 061/19346-42. (259920)
КОМПЈУТЕРИ, поправка, сервис, одржавање,
уград, уградња нових
компоненти, брзо, повољно. 060/351-03-56.
(259928)

ДЕПИЛАЦИЈА модерном
техником и модерним
препаратима. заказивање од 9 до 12. 061/20994-83. (256718)
ШЉУНАК, песак, сејанац од 1 до 5 м³, одвоз
шута са утоваром, руше- ПОПРАВКЕ беле техниње. 063/771-55-44.
ке, монтажа, сервис кли(259515)
ма уређаја.Овлашћени
сервис „Фриго Пеђа”,
064/771-24-16, 013/301300. (259869)
ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгушење судопере купатила, адаптације, поправке, замене одмах.
013/331-657, 064/49577-59. (260042)

АУТО-СЕДИШТА, поправка и пресвлачење
седишта, свих возила.
062/102-02-53. (260015)
УРЕЂИВАЊЕ зелених
површина тримером,
квалитетно, брзо, јефтино. 061/299-54-66.
(260017)
УСЛУГЕ

ПАРКЕТ постављам и
хоблујем, мајстор с дугогодишњим искуством
из Дебељаче, с материјалом или без њега. Ноле (имам и паркет),
013/665-220, 063/84774-38.
ПРЕВОЗ малим и великим кипером: шљунак,
песак, сејанац, ризла,
шут. 063/246-368.
(258375)
СЕЛИДБЕ, превоз робе
мерцедес камионом,
радници, повољно. Вук.
063/278-117, 064/17691-85. (259234)
ПРЕВОЗ малим и великим кипером: шљунак,
песак, сејанац, ризла,
шут. 063/246-368.
(258375)

СТОЛАРСКЕ и браварске услуге. Александар.
351-073, 064/157-20-03.
(259931)

АНТИБАКТЕРИЈСКО и
дезинфекционо прање
тепиха. Бесплатан превоз. 066/001-050.

СЕЛИДБЕ, превоз беле
технике, намештаја, откуп секундарних сировина. Јован. 061/616-2789. (259931)

БАЛТОКАД када, обнова глазуре, пластифицирање, 28 година с вама,
гаранција. www.baltokad.co.rs. 065/347-5502, 011/288-30-18. (и)

СЕЛИДБЕ, превоз, повољно износим стари
намештај. Повољно,
Златко. 063/196-54-56,
061/144-82-80. (259948)

ДУБИНСКО антибактеријско и дезинфекционо
прање намештаја у Вашем стану. 066/001-050.

КАМИОНСКИ превозкипер, шљунак, песак,
сејанац, шут, 1.300 динара. 062/355-154.
(258029)

СЕЛИДБЕ „Бомбончић”
Борис, све релације по
Србији с комбијима, камионима, екипа радника, кутије, фолија за заштиту намештаја, 0-24,
сваког дана и недељом.
Бесплатан долазак и
процена посла. Плаћање
могуће чековима и преко рачуна. Борис.
013/352-536, 063/253028, 064/444-66-74.
bomboncicb@gmail.com ,
www.selidbe-bomboncic.com (259942)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић”
– Борис, комбијем и камионом, Војводина, Србија, са или без радника. 013/352-536,
063/253-028, 064/44466-74.(259942)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић”
– Борис – комбијима,
камионима, професионално, екипа радника,
све релације по Србији,
откуп намештаја.
013/352-536, 063/253028, 064/444-66-74.
(259942)
СЕЛИДБЕ и превоз робе
„Бомбончић” – Борис –
комбијима, камионима,
екипа радника, монтажа, демонтажа, паковање ствари, кутије за паковање, фолија за заштиту намештаја. Селите се без стреса!!! Борис, 013/352-536,
063/253-028,
064/444-66-74.
bomboncicb@gmail.com
, www.selidbe-bomboncic.com (259942)
РОЈАЛ МГ: уградња/поправка; ролетне, комарници, венецијанери, све
завесе, тенде, хармоврата, роло-заштита.
063/816-20-98, 013/351498. (260157)

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,
061/348-20-00,
062/845-96-26.
(259956)
СЕЛИДБЕ комбијем и
камионом, Војводина,
Србија, са или без радника. Најповољније.
Иван. 063/107-78-66.
(259942)
СЕЛИДБЕ робе и ствари
комбијем и камионом,
професионално, екипа
радника, све релације по
Србији, откуп намештаја. Иван. 063/107-78-66.
(259942)
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, 061/34820-00, 062/845-96-26.
(259956)
СЕЛИДБЕ, транспорт робе, монтажа и демонтажа намештаја, паковање
и заштита ствари, одношење непотребних ствари са радницима и без
њих, 00-24 сата.
064/047-55-55.
(259580)
ПРЕВОЗИМ кипером повољно: песак,, шљунак,
сејанац, одвозим шут.
064/354-69-94.
(259959)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгушење купатила и канализације, водоводне
адаптације, замена вирбли, батерија, вентила и
санитарија, све за воду,
0-24, пензионерима екстра попуст, долазим одмах. 013/348-139,
064/493-44-63, 061/63151-41. (259993)

РОЛО-НАЈ вам нуди поправку,уградњу ролетна,
венецијанеа, тракастих
завеса, хармо-врата,
туш-кабина, роло-комарника, роло-челична
заштитна врата, тенда.
Ми смо најквалитетнији,
најјефтинији са највећом гаранцијом. Проверите. 013/344-594,
063/894-21-80. (260002)
ХИДРОИЗОЛАЦИЈА равних кровова, тераса, подрума, осталих објеката,
гаранција. 013/344-594,
063/894-21-80. (260002)
СЕРВИС телевизора, ЦО
2 апшарата, ауто-електрика, корекција километраже, разних електроуређаја. 063/800-0196. (260007)
ВЕШ-МАШИНЕ, фрижидере, замрзиваче, климе,
шпорете, бојлере, поправљамо с гаранцијом.
„Фриготехник”, 013/361361, 064/122-68-05.
(260025)
ИЗДАЈЕМ рамске скеле,
металне подупираче, мешалице за бетон.
064/351-11-73. (260041)
ПВЦ столарија, израда,
уградња, поправка, ролетне, комарници, завесе, хармо-врата, повољно, квалитетно. 065/88685-95, 013/352-967.
(260136)
РАЗНО

ПАРКИНГ на месечном
нивоу у паркинг гаражи.
069/676-467 (СМС)
ОГЛАШАВАМ неважећим сведочанство 5. разреда ОШ „Јован Јовановић Змај” на име Ања
Стаменковић.
(259760)

Петак, 18. мај 2018.

РАЗНО

ОГЛАШАВАМ неважећом пензионерску карту
на име Милан Марсенић.
(259776)
ПЕНЗИОНЕР без икаквих
обавеза. Не пије, не пуши, миран, тих, скроман
у свему тражи жену за
брак. Пензија у еврима,
довољна за двоје.
062/212-082. (260121)
ОЗБИЉНА жена, велико
искуств, чувала би децу.
По потреби чувам на сате. 064/475-73-93.
(260170)
УПОЗНАЛА бих родитеље чија су деца такође у
иностранству, ради дружења. „Добро разумевање”. (260181)
ОГЛАШАВАМ неважећим индекс бр. Д09/2016. Високе школе
струковних студија за
васпитаче „Михајло Палов” у Вршцу, на име Биљана Ока. (260080)
ТУРИЗАМ

ИЗДАЈЕМ апартман, море Котор Доброта, четворокреветни, ТВ, клима,
интернет. Тел. 069/17275-43, 063/150-80-99.
(259473)
ИЗДАЈЕМ апартман у
центру Златибора. Повољно. 063/709-44-97.
(259838)
СОКОБАЊА, нови
апартмани код парка Борићи. Резервишите на
време. 064/507-20-84.
(259966)
ХЕРЦЕГ НОВИ, издајем
апартмане и студије.
063/827-23-63. (260137)
ИЗДАЈЕ се смештај у
центру Сокобање. Контакт, 062/804-84-43.
(260145)

ОГЛАСИ

На основу чланова 54. и 98. став 2. Статута града
Панчева („Службени лист града Панчева” број 25/15пречишћен текст и 12/16), Одлуке о буџету Града
Панчева за 2018. годину („Службени лист града Панчева” број 32/17 и 6/18), Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се
финансирају и суфинансирају из буџета Републике
Србије, Аутономне Покрајине односно јединица локалне самоуправе („Службени гласник Републике Србије” 105/16 и 112/17), Одлуке о начину, критеријумима и мерилима за избор пројеката у култури који се
финансирају и суфинансирају из буџета Града Панчева („Службени лист Града Панчева” број 2/17), градоначелник Града Панчева
расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА СУ/ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА АМАТЕРСКОГ
СТВАРАЛАШТВА У КУЛТУРИ
ЗА 2018. ГОДИНУ
Конкурс је намењен за пројекте који се тичу аматерског стваралаштва у областима књижевности, музике,
ликовне уметности, филмске и позоришне уметности,
уметничке игре као и осталих извођења културних
програма и културних садржаја.
Право учешћа на Јавном конкурсу за су/финансирање пројеката аматерског стваралаштва у култури
за 2018. годину (у даљем тексту: Конкурс), имају установе, уметничка и друга удружења регистрована за
обављање делатности културе, као и други субјекти у
култури, осим установа културе чији је оснивач Република Србија, Аутономна Покрајина или Град Панчево, с тим да се пројекат реализује на територији града
Панчева.
Пројекти који су већ подржани на некима од конкурса које расписује Град Панчево, неће бити разматрани.
Пријава на конкурс, уз пратећу документацију, подноси се на посебно попуњеном и овереном обрасцу.
Пријава се може добити у Секретаријату за јавне службе и социјална питања, II спрат, соба 204, зграда
Градске управе Града Панчева, Трг Краља Петра I 2 4, или преузети са званичне интернет презентације
града Панчева www.pancevo.rs
Нетачно и непотпуно попуњене, као и неблаговремено достављене пријаве, неће бити разматране.
Предлози пројеката и буџет пројекта достављају се у 2
електронски попуњена штампана примерка лично у
Услужном центру Градске управе Града Панчева или поштом на адресу Трг Краља Петра I 2 - 4, Панчево, са назнаком „Јавни конкурс за су/финансирање пројеката аматерског стваралаштва у култури за 2018. годину” и електронском поштом на емаил nevenka.kljajic@pancevo.rs.
Рок за подношење пријава је 07. 06. 2018. године.
Додатне информације се могу добити на телефоне
308-906.
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АУТО-ЦЕНТРУ „ЗОКИ”

потребни радници
HIPRA d.o.o. 26000 Pančevo - Cara Dušana 17, Srbija*
PIB 103641986 * Tel / Fax: 013 / 32 06 76
E-mail: office@hipra.rs * Banca Intesa P.J. Pančevo, broj
tekućeg računa: 160-141271-56 * Broj Reg. Ul. PS Pančevo 1-7725 * Matični broj 08829853 * Šifra delatnosti
74203
„HIPRA” doo., Cara Dušana 17, Pančevo,

oglašava potrebu za zaposlenjem:
radno mesto – građevinski inženjer – statičar
sa ili bez iskustva.
Poželjno znanje nekog od softvera za statičke proračune.
Prijave (radnu biografiju) slati na: office@hipra.rs

Na osnovu odredbi Pravilnika o bližem uređivanju postupka nabavki na koje se Zakon o javnim nabavkama ne
primenjuje, broj 884 od 05. 06. 2014. godine i Odluke direktora Instituta broj 340-0-XIX od 26.03.2018. godine,
raspisuje se

KONKURS ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA
USLUGU IZNAJMLJIVANJE MAGACINSKOG
PROSTORA (300-700m²) U PANČEVU ZA POTREBE
SEKTORA PROIZVODNJE INSTITUTA ZA
PROUČAVANJE LEKOVITOG BILJA „dr JOSIF PANČIĆ”
Nabavka usluge iznajmljivanje magacinskog prostora za skladištenje biljnih sirovina u suvom stanju upakovane u slamarice ili natron vreće,koje se slažu na paletama po visini za potrebe Sektora proizvodnje Instituta za
proučavanje lekovitog bilja „dr Josif Pančić”
sprovodi se prema elementima koji su navedeni na sajtu
Instituta: www.mocbilja.rs
·
U pogledu izgradnje i ostalih zahteva, prostorije magacina moraju ispunjavati uslove Prema Pravilniku
o sanitarno-higijenskim uslovima za objekte u kojima se
obavlja proizvodnja i promet životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe („Sl. glasnik RS” 06/97, 52/97)
Rok za dostavljanje ponuda je 23. 05. 2018. godine
do 14 sati. Otvaranje ponuda je 24. 05. 2018. godine u 9
sati, Ul. Zeleni Venac 2/III, Beograd.
Ponude se dostavljaju lično ili poštom sa naznakom:
Ponuda za Uslugu iznajmljivanje magacinskog prostora u Pančevu za potrebe Sektora proizvodnje Instituta za proučavanje lekovitog bilja „dr Josif Pančić”, na adresi: Institut za proučavanje lekovitog bilja „dr Josif Pančić”, Ul. Zeleni venac 2/III, 11000 Beograd

Аутомеханичар, техничар друмског
саобраћаја и машински техничар,
пожељна возачка дозвола Б, Ц и Е
категорија – више извршиоца.
CV послати на адресу:
Книћанинова 1а или на мејл адресу:
autocentarzoki@mts.rs

BERMILTON P. M. d. o. o. тражи раднике
за одржавање чистоће у „Авив парку” Панчево.

РАДНИЦИ НА ПОСЛОВИМА
ОДРЖАВАЊА ХИГИЈЕНЕ
(више извршилаца, оба пола)
Контакт тел. 060/033-56-69

Ukoliko IMAŠ:
· diplomu IV stepena stručne spreme
· želju za radom na terenu i
· vozačku dozvolu B kategorije
i SPREMAN SI DA:
· obilaziš domaćinstva/preduzetnike i
· promovišeš naše proizvode i usluge namenjene
klijentima sa otežanim pristupom finansijskim
sredstvima
PRIJAVI SE za poziciju Saradnika prodaje na terenu na
teritoriji Pančeva i POSTANI DEO USPEŠNOG OBS
TIMA!
Nudimo:
· Fiksnu zaradu+varijabilni deo u zavisnosti od
rezultata
· Mogućnosti napredovanja i usavršavanja

DOO „PAVLE” PANČEVO
Stevana Šupljikca br. 16
013/310-934; 313-111
E-mail: office@pavle.rs
m.jovicevic@pavle.rs
objavljuje

Biografiju pošalji
Mejlom na zaposlenje@obs.rs
Dobrodošli u naš tim!

OGLAS
za prijem u radni odnos
1. Elektrotehničar – SSS – 2 izvršioca
2. Mašinski tehničar – SSS – 2 izvršioca
3. Administrativni radnik – SSS – 1 izvršilac
4. Diplomirani mašinski inženjer – VII stepen stručne spreme – 1 izvršilac

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

Последњи поздрав мојој

Bez obzira na radno iskustvo
Zainteresovani kandidati mogu dostaviti svoj CV-I na email adrese m.jovicevic@pavle.rs ili poštom na adresu:
DOO „Pavle” Pančevo, Stevana Šupljikca br. 16, u roku
od 8 dana od dana objavljivanja oglasa.

МИРИ
Хвала за искрено пријатељство.

МИРЈАНИ
ИЛИЋ
Хвала за све.

Вољеној

14. маја 2018. престало је да куца племенито срце

Учитељици

РУЖИЦА
МИЛОШЕВИЋ
с породицом

Ваш ученик САВА
РАДОГОСТИЋ

(113/260131)

(82/269960)

Наш вољени

МИРЈАНЕ ИЛИЋ

МАМИ

рођ. Јаношев
учитељице у пензији
Хвала за сву љубав и незаборавне тренутке.
Успомену на њу чуваће вечно њени најмилији.
ДРАГАНА, ЖИЖА и МИЛИЦА с породицом
(76/1259946)

Твоја ДАЦА
(77/259946)

ВЛАДЕТА ТРИВУНАЦ
1939–2018.
Преминуо је 9. маја 2018. године. Сахрањен је на католичком гробљу у Панчеву, 11. маја 2018. године.
Увек ће га много волети ћерка КАТАРИНА,
супруга ЈОЗЕФИНА, НЕВЕНКА, ВИШЊА,
ЕМИЛИЈА, ЛИДИЈА, РОБЕРТ и СУЗАНА
са својим породицама и ташта ЉУБИЦА
(62/259901)
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ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Наша срца и наше успомене су места у којима ћеш заувек живети

Последњи поздрав за

14. маја престало је да куца срце нашег

СВЕТЛАНУ
ЋИРКОВИЋ

СВЕТЛАНА ЋИРКОВИЋ
1963–2018.
Сахрана ће се обавити 17. маја 2018. године, у 13 сати, на Новом
гробљу у Панчеву.
Ожалошћени: супруг МИОДРАГ, синови МИЛОШ, ИВАН
и ЉУБОМИР, снаје и унуци
(109/260125)

од породице БУНЧИЋ
(114/260135)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

МИЛАНА ВИТАСА
1939–2018.
Вољени никад не умиру, увек ћеш бити у нама и са нама.
Твоји: син ДРАГАН, кћери МИЛКА и ДРАГАНА, снаја НАТАША,
зетови МИРКО и ДРАГАН, унучад БИЉАНА, МИЛАН, МИОДРАГ,
СРЂАН, ЈОВАНА, ЕМИЛИЈА и НАЂА и праунучад ИТАНА,
АТАНАСИЈЕ, АНАСТАСИЈА и МИХАЈЛО
(106/260103)

013/301-150

Брате, нека те анђели чувају

МИЛАН ВИТАС

ВАСА ВУЈИЧИЋ
1950–2018.

СВЕТЛАНА ЋИРКОВИЋ
Прерано си нас напустила, али живиш и
живећеш вечно у нама. Нисмо те могли
сачувати од смрти, аи ћемо те сачувати од
заборава.

Драги наш вољени оче, деда, отишао си са
овог света, напустио си нас и отишао тихо
и нечујно а оставио тугу и неизмерну бол.

ВЕРА

Сувише је тешко наћи праве речи... Сву љубав ка
теби коју носимо у себи нам нико не може одузети.
Брат НИКОЛА, снаја МИРА, синовица
СЛАВИЦА и синовац МИЛАН с породицом
(107/260108)

ВЛАЈКОВИЋ
Заувек ћеш бити у нашим срцима.
ЗЛАТА, САЊА
и МИЛАН
(93/259994)

Нека те анђели чувају.
Твоји: супруга ЉУБИЦА, синови ГОРАН

Заувек твоји: мајка БУДИМИРКА и брат
ПРЕДРАГ с породицом

и ДУШАН, снаје БИЉАНА и ТИЈАНА
и унуци МАРИЈА и СТЕВАН

(118/260149)

(39/259856)

Последњи поздрав

11. маја 2018. напустио нас је наш драги

Последњи поздрав колеги

Последњи поздрав од
свастике ЂЕКЕ

Последњи поздрав од

и ДРАГАНА

свастике МАРЕ

с породицом из Берлина

и ХЕНКА из Холандије

(42/259817)

(41/259857)

9. маја 2018. године, напустила нас је наша

СТАНКО ОБРАДОВИЋ
1934–2018.

ГОРАНУ
ДЕКИ

ВАСА ВУЈИЧИЋ
Брате мој вољени, ујаче
драги, напустио си нас, а
тугу и бол оставио за собом.
Нека те анђели чувају.
Воле те твоја сестра
МИЛИЦА и сестричина
ИВАНА из Неготина
(40/259856)

ПАНТИЋУ
4. маја 2018. умро је

Вечно ће те волети и памтити породице
ОБРАДОВИЋ и ВЛАДИСАВЉЕВ

од унука МАРКА
и МИШЕ с породицама

од ЗОРАНА
с породицом

(8/259791)

(21/259818)

(7/259791)

11. маја напустио нас је
наш

Последњи поздрав

Последњи поздрав за нашег колегу

СЛОБОДАНКА ГЛИШИЋ
1940–2018.
рођ. Перовић, из Старчева
Успомену на њу чуваће од заборава:
брат НИКОЛА ПЕРОВИЋ, породице ПЕРОВИЋ,
АНЂЕЛКОВИЋ, ЈОВОВИЋ, МАРКОВИЋ,
МИТРОВИЋ и ШАЈИЋ
(14/259804)

Последњи поздрав драгом

Последњи поздрав драгом

СТАНКУ
ОБРАДОВИЋУ

ДЕДА

Унуци ИГОР и НИКОЛА

од прије ПРОДАНЕ,
ЛАЛЕТА, ВЕСНЕ,
ВЛАДЕ и ЂОЛЕТА

(9/259791)

(92/259990)

ЛАЗАР
НЕДЕЉКОВИЋ
пензионер
и сахрањен на Старом
православном гробљу.
Ожалошћени: брат
МИРОСЛАВ
с породицом
(1/259756)

ПАВЛА ОРЛОВА

РАДНО ВРЕМЕ
БЛАГАЈНЕ:

Црвени крст Панчево
(108/ф)

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

САШИ

САШИ

Нека те анђели чувају.

Вечно ћеш остати у нашим срцима.

Брат МАРКО, стриц
ДУШАН
и стрина РЕНАТА

Твоји: кумица САЊА,
СЛАЂА и ПЕЦА

(4/259785)

(3/259784

понедељком и
уторком од 8 до 18,
средом од 8 до 15,
а четвртком
и петком
од 8 до 13 сати
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ЗОРИЦА АПОСТОЛОВСКИ
Прерано и неочекивано си нас напустила, била си нам све, добре и племените
душе. Без тебе више ништа није исто.
Остали смо у дубоком болу са сећањем на
срећне године које смо провели заједно.

ЗОРИЦА АПОСТОЛОВСКИ
1955–2018.
Нисмо те могли сачувати од смрти, али ћемо те сачувати
од заборава, јер смрт је јача од живота, али не и од љубави према теби.

Последњи поздрав: син ГОРАН, снаја
МАРИНА и унука КАТАРИНА
(27/259832)

Последњи поздрав супрузи, мајци и баки од супруга
ЖИВИЦЕ, синова ГОРАНА и АЛЕКСАНДРА,
снаје МАРИНЕ и ИВАНЕ, унуке КАТАРИНЕ, МАРИЈЕ
и СОФИЈЕ и свекра ТРАЈКА

ЗОРИЦА АПОСТОЛОВСКИ
Сваки дан без тебе је све тужнији, све тежи...

Последњи поздрав брату

Свако сећање на тебе буди топлину у нашим срцима и бескрајну љубав према теби која никада неће нестати.

(26/259832)

Последњи поздрав драгој колегиници

ВАСА БОГИЋ

Последњи поздрав од сина
АЛЕКСАНДРА, снаје ИВАНЕ, унуке
МАРИЈЕ и СОФИЈЕ
(28/259832)

ВАСИ БОГИЋУ
Последњи поздрав колеги
и другу. Почивај у миру.

МИРЈАНИ КОСТИЋ
1963–2018.
Остаће заувек у нашем сећању.

Заувек у сећању сестре
МИЛИЦЕ ЂОКИЋ
с породицом

ЈЕФТА с породицом

(51/259874)

(79/259952)

Последњи поздрав

Последњи поздрав комшиници

Последњи поздрав брату

„ХИП-ПЕТРОХЕМИЈА” а. д. ПАНЧЕВО
(120/Ф)

ЗОРИЦИ
АПОСТОЛОВСКИ

ЗОРИ
10. маја 2018. године напустио нас је наш супруг, отац и син

ВАСИ БОГИЋУ
1950–2018.
МИЛАН ПАВЛОВ с породицом

од ДАНЕ и СОЛА
с децом

од комшија
у В. Влаховића 15

(36/259849)

(96/4764)

(57/259890)

12. маја 2018. године преминула је наша вољена
ћерка и мајка

Прерано си заувек заспала драга Зоко

Мила наша

СТЕВАН ЖАЛАЦ
1960–2018.
С љубављу и поштовањем чуваћемо успомену на њега.
Његова породица и родбина
(104/160090)

ДАНИЦА
НИКОЛИЋ

Четворогодишњи помен
Последњи поздрав
од комшија
у Кикиндској 21

ПОПУСТ

(70/259927)

МИЛОШУ
ШАПИЋУ
Породица
(54/259880)

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

8. маја изненада је престало да куца срце нашег

СВЕТИСЛАВА В. ЖИВКОВИЋ

из Присјана
23. II 1954 – 2018.
Ожалошћени: супруга РАДОЈКА и ћерка МАРИЈА
с породицом
(24/259822)

Два на ест го ди на ти хо
плачемо и тугујемо за тобом.
Твоји: ВЕЦА, ујка и ујна
(97/260018)

1935–2018.

(46/2598649

1956–2018.

1955–2018.

Мајка БОСИЉКА и син
БОЈАН

Била си другачија, била
си храбра, упорна, смела,
весела. Била си јединствена.
Хвала ти за љубав и доброту које се не заборављају.
Твоји ДИМКОВИЋИ
и МАТЕЈА

(33/259849)

(99/260037)

Успомена и сећање на
њен драги лик живеће у
срцима њених најмилијих.

Последњи поздрав нашој драгој

ДРАГИЦА
СТОЈАНОВИЋ

Напаћена душа наше вољене нашла је свој мир и
спокој. Достојантвено је
живела, волела и великодушно праштала.
Многе животне битке је
водила, добијала и губила.
Изгубила је рат са опаком болешћу, која нам је
отела 9. маја 2018.
Неутешна породица

МИРА ТУЛИЋ

ЗОРИЦА
АПОСТОЛОВСКИ

СНЕЖО

После дуге и тешке болести преминула је наша

РАДМИЛА
ТАДИЋ

МИРИ ТУЛИЋ

1961–2018.

1956–2018.

Последњи поздрав
мајци од ћерке
ДРАГАНЕ с породицом

Живот пролази, успомене и сећања остају...
Комшије: НЕДИЋ,
БАБИЋ и БАРБИР

Ожалошћени: МАЈА, ЉИЉАНА, БИСЕРКА и ВАСА

(80/259956)

(34/259842)

(25/259828)

МИРЈАНА ПЕШИЋ
1949–2018.
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Драгом супругу, тати и деди

14. маја 2018. године, после дуже болести,
преминула је наша драга

19. маја 2018, у 11 сати, на гробљу у Омољици,
молитвено ћемо обележити четворогодишњи
помен нашем најдражем

ДАНИЦА НИКОЛИЋ
1933–2018.

Нема речи којом се ова празнина и бол могу
описати.
Твоја доброта којом си нас обасипао дају нам
снагу да се боримо са стварношћу.
Мајка СТОЈА и брат ЗДРАВКО с породицом

СТЕВИЦА
МИЛИЋЕВ

СТЕВИЦИ МИЛИЋЕВУ
1946–2018.
Тешко је живети са раном у души, видети
те свуда, а нигде те не наћи. С љубављу коју смрт не прекида живет ћеш вечно у срцима нашим.

Последњи поздрав Стевици од другара.
МИКИ, ПЕРА, ПИШТА,
СЛАВКО, ЂОЛЕ, РЕГА
и БАТА ДЕКИ
(87/259971)

НИКОЛИ ГВОЗДЕНОВИЋУ

Сахрана је обављена 16. маја 2018, у Панчеву.

(60/259893)

Захвални за сву љубав коју нам је несебично пружала.
Последњи поздрав драгом брату

Твоји најмилији

Ћерка СНЕЖАНА
и зет ЉУБИША РАДОВАНОВИЋ

(16/259806)

(50/259871)

У суботу, 19. маја 2018, у 11 сати, , на Новом гробљу,
даваћемо шестомесечни помен нашем вољеном сину

Драгом куму

Драгом брату

ЗОРАНУ ТОДОРОВИЋУ

СТЕВИЦИ
МИЛИЋЕВУ
Последње збогом од куме СЛОБОДАНКЕ с децом
МАЈОМ и ЗОРАНОМ и њиховим породицама

9. IV 1967 – 24. XI 2017.
Дани пролазе, а ниједан без суза и сећање на тебе. Постоји љубав коју смрт не прекида и туга
коју време не лечи..
Твоји: мама РАТКА, тата ЗАРЕ, супруга
МИЛЕНА, син ЛУКА, ћерка МИЛИЦА, брат
ДЕЈАН, снаја ИСИДОРА и братаница МАША

(68/259922)

(56/259886)

СТЕВИЦИ МИЛИЋЕВУ

СТЕВИЦИ МИЛИЋЕВУ

од сестре ЗЛАТЕ
(73/259933)

Брате, смрт не постоји. Људи умиру тек када их
сви забораве. И зато буди звезда и сијај, небо
нек ти буде други дом и да нам никад више не
осетиш бол.
Брат ЂИЂА и снаја ДРАГА

Последњи поздрав Моњи

18. маја навршава се пет
година од смрти нашег
драгог

Сећање за драге родитеље и сестру

(17/269807)

Последњи поздрав драгом

ДРАГАН
МИЛЕВСКИ
СТЕВИЦА
МИЛИЋЕВ

СТЕВИЦИ МИЛИЋЕВУ

ВЛАДЕ
БИЈЕЉИЋА

Ево, већ пола године откада ниси с нама, али си
у наим срцима.

ЧАСЛАВ
ПАНИЋ

МАРИЦА
ЛАЗИЋ
БУЦА

1916–1958.

ЖИВКА
ПАНИЋ
1921–2012.

Твоји: МАРКО, МИРА,
мама и брат

1946–2016.
из Омољице
Неизмерно вас воле и чувају од заборава.
Ћерка и сестра ЗЛАТА с породицом

(112/260127)

(111/260123)

(116/260142)

Последњи поздрав драгом

19. маја 2018. године одржаће се једногодшњи помен

У недељу, 20. маја, у 12 сати, на Новом гробљу у
Панчеву, обележићемо другу годину како није с
нама наша драга мама Борка.
Сећање на драге родитеље

од НЕМАЊЕ и ЕМИНЕ

Његови: ДРАГИЦА,
ЖИВКО, ЈЕЛА
и БОЖАНА
с породицом

(74/259933)

Отишао си нам изненада вољени брате!
Братска љубав никад не престаје, траје вечно.
Твој брат ЖИКА, снаја АНЂА, братанац ДЕЈАН
и братаница ДРАГАНА с породицама

Последњи поздрав
Дебелом

(5/259776)

МАЈСТОРОВИЋ
Најдивнијем куму

СТЕВИЦА
МИЛИЋЕВ

СТЕВИЦИ МИЛИЋЕВУ
Заувек ћеш бити у мом срцу.

СТЕВИЦИ
МИЛИЋЕВУ
БАЋИ

БРАНКУ
ВУЈАСИНОВИЋУ

СВЕТА

БОРКА

од МИКЕ с породицом

од сестре ЖИЖЕ, зета
АДАМА и сестрића
ГОРАНА и ЗОРАНА

У срцима и мислима
супруге БЕБЕ и сина
ПРЕДРАГА
с породицом

Увек ће вас неизмерно волети: ЦЕЦА, БИЉА,
РАЦА, МАРИО, ЛУКА, ДУШАН, ЛЕНКА
и ЛУКИАН

(72/259933)

(61/259900)

(115/260138)

(100/260072)

Последњи поздрав зету

Прошло је шест месеци
откако није с нама

Четрдесет тужних дана
без наше драге

19. маја 2018. дајемо шестомесечни помен

ДУШАНКЕ
ЈОВИЋ

ИЛИЈИ

Воли те МАЈА
(67/259922)

Последњи поздрав комшији

СТЕВИЦИ

(18/259808)

23. V 2003 – 23. V 2018.

СВЕТОМИР и МАРИЈА
с породицом

Твој отац АНЂЕЛКО
и брат МИЛЕ
с породицом

Чувају те од заборава:
супруга ДАРА, син
ЗОРАН и ћерка РУЖА
с породицама

(20/259815)

(102/260082)

(119/260169)

СТЕВИЦИ МИЛИЋЕВУ
од комшија из зграде

ДОБРИВОЈЕ
ЛАЗИН БОБА

БОШКО
ЖУГИЋ

С тугом и поносом чувамо те заувек у нашим срцима.
Сестра ЉУБИЦА, браћа
ДАНЕ и ДУШКО
с породицама
(95/260005)

КОРАЋУ

С љубављу породица
(63/259904)
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Прошло је четрдесет дана од прераног и ненаданог одласка вољеног и јединог сина, оца, супруга, таста, свекра и деде

25. VI 1994 – 18. V 2016 – 2018.

ПЕЂА

ЖИКЕ КАЛЕЈСКОГ
С тобом смо имали и могли све. Сад треба имати снаге и наставити
даље.

За нас ниси отишао, само си тихо, тихо заспао у нашим срцима.
Са нама си и кад плачемо и кад ћутимо.

Твоја вољена породица
Твоја бака ЕЛЗА и деда БОЖА

(81/259957)

(88/259974)

19. маја навршава се једанаест година

21. маја 2018. навршиће
се шест месеци откако
није с нама

Шест година без нашег вољеног

БОЖИДАР СТОЈКОВ

ОГЊАНА МАТИЈЕВИЋА

дипл. инж. технологије
1943–2007.

Твоја породица

Успомене, дивљење и захвалност што смо те
имали.
Недостајеш нам.
Твоји најмилији

(83/259964)

(66/259912)

Увек си у нашим срцима. Недостајеш нам.

БИЉАНА
МИЈАТОВИЋ
Драга мама, заувек ћеш
остати у нашим срцима.
МАРИЈА и АЊА
(105/260095)

Прошло је пет година откад није више с нама наша драга

СЕЋАЊЕ
Прошло је осам година
откако није с нама наш
најмилији

Шест година није с нама наш вољени

ЗОРИЦА ДОДИЋ

ЂОРЂЕ УНЧЕВИЋ

Помен ћемо давати 24. маја 2018, у 11 сати, на
Новом гробљу.
Твоја породица

Поносни смо што смо те имали.
Годишњи помен даваћемо 21. маја 2018, у 11 сати, на гробљу Котеж.
Најдражи

(94/260000)

(52/259878)

СРЂАН
СТАМБОЛИЋ
Твој ћале МИЛЕ и твоји
најмилији
(65/259907)

Дође година, тог 11. јуна...

Мој ујак

Помен мојој драгој мајци
Једанаест година од смрти

ЗАРИЈА
БОГАТИНОВИЋ

ЗАРИЈЕ
БОГАТИНОВИЋ

За тебе ћу једини мој
брате плакати док сузе не
пресуше, заувек део моје душе.
Дада ОЉА, зет МИЛЕ
и МАЈА

Не постоји време које ће
да ублажи мој бол и речи
утехе за тобом.
Твој сестрић БОРКО
и РУЖИЦА

Прошла је година, а бол
и туга за тобом је сваким
даном све већа и већа.
Недостајеш Мицо моја.
Супруга ГОРДАНА
с децом

Година прође, а ја још не
могу да схватим да те нема. Чуваћу успомену на
тебе.
Твој сестрић ЖАРЕ
и ЈОВАНА

(84/259967)

(86/259967)

(103/260087)

(85/259967)

ЗАРИЈА
БОГАТИНОВИЋ

Тужно и болно сећање

ЗАРИЈА
БОГАТИНОВИЋ

18. маја навршава се шест месеци како није с нама

МИЛАН БУКУР
22. V 2016.

ПРЕДРАГ БЕЛАНЧИЋ
1951–2017.

Драги брате, нема те, а туга и бол још стежу ово моје срце.
ДРАГИЦА с децом
(101/260075)

ПРЕДРАГ ПЕЂА
ФОРГО

ИВАНКЕ
ПУРКОВИЋ
рођ. Драгић
Њена СЛАВИЦА
с породицом
(64/259906)

СЕЋАЊЕ

ПРЕДРАГ
БЕЛАНЧИЋ

Увек си у нашим срцима.
Твоји најмилији
(44/259860)

1951–2017.
Породица ВУКОВИЋ
(45/259861)

Када нам оде неко драг, не боли само
смрт, већ боли све оно што иде после.
Боли празнина која никада неће бити
попуњена. Боли немогућност да још нешто урадимо за њега. Боле речи које нисмо рекли, а могли смо. Боле сузе. Боле успомене. Боле ћутања... Боли то што
знамо да никада више нећемо бити заједно, што нећемо да га видимо и што
неће да нам се јави. Боли то што ће свуда да нам фали и што ће увек бити тај
неко који недостаје...
Када нам оде неко драг, не боли само
његова смрт већ и живот који је могао
још да траје а угасио се. Боле победе
подједнако као и порази, успеси подједнако као и неуспеси и све се поравна,
постаје бесмислено, празно...
Када нам оде неко драг, одлази и музика коју је слушао, људи које је познавао,
снови које је сањао, одлазе његове дилеме, његове тајне, његови страхови. И
све боли... Боли када поставимо питање да ли је све било узалуд? Да ли смо
погрешили? Или, да ли је могло другачије? А добро знамо да није... Боли када се сетимо да га нема. Боли свако сећање на њега. Боле фотографије. Боле
места којима смо пролазили. Боле речи кој смо рекли. Боле речи које нисмо
рекли, а морали смо. Боле његови пријатељи. Боле његове љубави. Боле свачије љубави када размишљамо о њему.
Боли све што подсећа на њега, сваки делић овог света...
Када нам оде неко драг, не боли само
бол, боли све друго. Боли што заувек нестаје и што га више нигде неће бити. Боли сазнање да никада више неће моћи
да се радује, да се смеје, машта, трчи,
плаче, воли. Боли све оно што је могао
да уради, а није. Боли све оно што је тек
требао да прође, а није. Боли пролеће,
боли сунце, боли море, боли небо, боли киша. Боли све оно што живи без њега, боли читав свет...
Кад нам оде неко драг, одлазимо и ми
заједно са њим. Одлази све што смо
имали, најлепши део живота који смо
проживели и који се управо његовим одласком завршио и претворио у сећање.
И на крају, када нам оде неко драг, не
боли смрт, већ боли све оно што иде после. А после, нажалост, не иде ништа. И
управо то ништа највише боли...
ДОБРОТО НАША
Мама, тата и сестра
(55/259881)
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Петак, 18. мај 2018.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

У четвртак, 17. маја навршава се пет година откако нас је напустио
наш дивни отац, брат, супруг и зет

СЕЋАЊЕ

IN MEMORIAM
Свако има неког кога нема

на драге родитеље

ВУЈКО

прим. др ДРАГОМИР СТЕФАНОВИЋ
мр. сц. мед. ОРЛ

АНЂЕЛКА

17. V 2013 – 17. V 2018.
Заувек си нам у мислима и причама и увек присутан.
С неизмерном љубављу и поштовањем.
Твоја породица
(43/259854)

ЈОВАН

2003–2018.
1998–2018.
Много је разлога да вас вечно памтимо и
чувамо успомене на вас.
Синови: МИЛЕНКО, НЕДЕЉКО
и СЛАВКО и ћерке РУЖА, ОЛГА и ЗОРКА
са својим породицама
(38/259853)

20. маја 2018. навршава се седамнаест година откако нас је изненада и неочекивано напустио син јединац и отац

Шест тужних месеци од смрти наше мајке и двадесет
осам година од смрти оца

ПРЕДИЋ

ЉУБИНА

др МИЛОСЛАВ СТОКИЋ

ДРАГОМИР

Синови ЗОРАН и ЖАРКО с породицама

Ни време, ни туга, не могу умањити лепоту што смо скупа постојали.
Генерација 107 (1974–78)
Гимназије „Урош Предић”

(32/259834)

( 47 /ф)

1925–2017.

1923–1990.

специјалиста ортопедске хирургије и трауматологије
27. I 1955 – 20. V 2001 – 2018.

СНЕЖАНА МАЈИЋ
ГОРДАНА ЈОКИЋ
БРАНИСЛАВ РАДИВОЈЕВ
ЗОРАН ПАНЧИЋ
ИВАН ПЕТРОВИЋ
ДРАГАН ДИМИТРИЈЕВИЋ
ДУШАН ВУЈИЧИН
БИЉАНА ЂУКИЋ
ДРАГАН ГАВРИЛОВИЋ
СТОЈАН БОЉАНАЦ
ЈОНЕЛ МЛАДЕН
СИНИША ВИТОМИРОВ
ЗОРАНА АЛЕКСИЋ
СНЕЖАНА ЗАРИЋ
БОШКО ТЕРЗИН
ЗОРАН ЧАЛИЋ
ТОМИСЛАВ БУКВИЋ
МИЛАН ПАВЛОВИЋ
ЗОРАН ЂОРЂИЈЕВСКИ
ЉИЉАНА ЗРНИЋ
ЈАНОШ ПАМЕЛ
ТАМАШ БАРАБАШ
ЕВА ЂУРИЧЕК
СИНИША СРДАНОВ
НИКОЛА ТРАЈКОВИЋ

У нашим срцима стално живиш и живећеш све док ми трајемо
Отац БОГДАН и синови ДУШАН и АЛЕКСАНДАР

20. маја навршава се десет година откада нас је
напустио наш драги

СЕЋАЊЕ

(71/259932)

ПОМЕН
Душо моја, годину дана без твоје љубави и доброте

ДУШАН ЦВИЈАНОВИЋ
2003–2018.

ЖИВКО КОВАЧЕВИЋ
2008–2018.

У срцима и мислима нашим, свакодневно чувамо те од заборава.

Сваки мај у нама буди емоције и тугу.

МИЛА ПАЊИК

ДУШАНКА ЂОРЂЕВИЋ ДУЦА
Туго наша волимо те.
Твоји: НИКОЛА, АЦА, ЈЕЛЕНА, МАРА, МИЋА,
САЛЕ, ДЕЈАНА, ЂОРЂЕ, НЕДА и вољени пилићи
ТАТЈАНА, СТАША и АЉОША
(29/259833)

Твоја породица

Твоја супруга ГОРДАНА и твој син с породицом

24. VIII 1930 – 10. V 2016.

(89/259978)

(91/259987)

Напустила си нас пре две
године, а од тада није
прошао ни један дан а да
ниси с нама и даље у мислима.

У петак, 18. маја навршава се четрдесет дана откако није с нама наша драга

У суботу 19. маја, у 10 сати, на Старом гробљу, даваћемо годишњи помен нашој вољеној мајци и баки

Твоја ћерка МАРИНА
АНТОНИЋ с породицом
и синови МИЋА
и БОРА с породицама

Срце наше, Дуцо

(117/260146)

СЛОБОДАНКА ЛАЗАРЕВИЋ
Помен ће се одржати на Новом гробљу, у 11 сати.

Љубав је била суштина нашег односа, а сада те чувамо,
волимо, оплакујемо...
Твоји: СТАША, АЉОША, НЕЦА и ЂОЛЕ

С љубављу и поштовањем твоји најмилији
(15/259805)

МАРИЈИ ВУКЧЕВИЋ
1945–2017.
Ако једном видиш Марију
ти јој реци да је волимо.
Ако једном видиш Марију
ти јој реци за наш бол...
Твоја породица
(48/259867)

(30/259832)

Хвала на неизмерној љубави и доброти, мила моја тето

РАДМИЛА
ВЕЛИКИНАЦ
МИЛА

ДУШАНКА ЂОРЂЕВИЋ ДУЦА
Воли те твој првенац САЛЕ са ДЕЈАНОМ
(31/259833)

рођ. Лацков
18. V 2005 – 18. V 2018.
Прошло је тринаест тужних година без тебе,
али туга и бол остају у нашим срцима.
Сестра ЗАГА и зет
ТОМА ЂУЛИНАЦ
(98/260033)

18. маја 2018. даваћемо четрдесетодневни помен нашем
вољеном

Навршава се годину дана од упокојења наше драге куме

МАРИЈЕ ВУКЧЕВИЋ
ЉУБОМИРУ ГАВИНУ
Ожалошћена породица ГАВИН
(90/259987)

Најлепше људске врлине су те красиле.
Увек ћемо те се радо сећати.
МИЛА и МАЈА
(11/259798)

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Петак, 18. мај 2018.
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СЕЋАЊЕ

Обавештавамо родбину и пријатеље да 22. маја дајемо четрдесетодневни помен нашем вољеном сину, оцу,
супругу и брату

ТАТЈАНА МАРКОВИЋ
2005–2018.

САШИ ПЕТКОВИЋУ
1969–2018.

Сећање на тебе је део нашег живота, а љубав и бол су вечни.
Твоји: мама, тата и брат
(10/259793)

Зашто је судбина тако окрутна била, зашто нас је раставила?
Зовем те тихо, одговора нема... Твоја уста, заувек су
нема.
Пролази време, ал тугу не брише. Сећање на тебе боли још више.
Ожалошћени: отац АЛЕКСАНДАР, мајка НАДА,
син ЈОВАН, супруга ДРАГАНА и сестре ТАЊА
и САЊА с породицом
(13/259803)

Већ пет година станујеш међу звездама и пишеш
стихове за њихову музику

Навршило се петнаест година откада је отишао у вечност

Пролази година откако нас је напустила наша
драга мајка, бака и свекрва

МИЛЕВА ЦАКОВИЋ
У суботу, 19. маја, у 11 сати, на Новом гробљу у
Панчеву, одржаће се годишњи помен.
Њени најмилији
(6/259787)

Драга сећања на наше најмилије

ПАРДАЊАЦ

САША
Сваког дана нам недостајеш више него претходног.

ДРАГУТИН РАЦИЋ РАЛЕ
универ. диплом. економиста

Твоји најмилији
(12/259798)

Био си оличење свих врлина.

МИОДРАГ СВЕТИСЛАВ ЈЕЛЕНА

Волећу те и поштовати док сам жива, много вољен и поштован.
Заувек у жалости твоја супруга НЕНА

Пет тужних година откако није с нама најбољи
дечји песник

СЕЋАЊЕ
на драгу супругу, мајку и баку

САША БОЖОВИЋ
1968–2013.
Нека песма лети
светом ноћи ове
нека свако дете
има лепе снове
и одраста уз песме твоје.
Твоји кумови – породица ВУКЧЕВИЋ

DRAGOJLA

THEODORE

1955–2013.

1949–2013.

Прошло је пет година без ваших осмеха,
ваше љубави.
Време не може да попуни празнину у нашем срцу.
Ваши најмилији: АЛЕКСАНДАР,
ВИКТОРИЈА, АНЂЕЛА и ПЕТАР

ЂУРА
СТОЈАНОВИЋ
1949–2012.
С љубављу и поштовањем чувамо успомену на
Тебе.
Твоји: супруга
ВИДОСАВА, синови
СТЕВАН и НИКОЛА,
снаје БРАНКА и АНА,
унуци АЛЕКСАНДАР,
НИКОЛИНА, МИЛОШ
и МИЛА

(110/260117)

(2/259775)

(49/259867)

ПОМЕН

СЕЋАЊЕ

У суботу, 19. маја 2018, у
11 сати, на војловачком
гробљу, даћемо шестоме сеч ни по мен на шој
драгој баки, мајци и супрузи

Вечно ћемо чувати сећање на тебе.
Твоји: САВА и БОЈАНА
ЛЕУ
(59/259891)

16. V 2015 – 16. V 2018.
Супруг БОРА, деца САША, ИВАНА, ТАЊА
и ДРАЖЕН и унуци ТАМАРА, ЈАНА, ТАРА
и МАРКО

СЕЋАЊЕ

ЂОРЂЕ
АТАНАЦКОВИЋ

РАДИВОЈ
ГРУЈИЋ
2016–2018.

Твоји најмилији

Сећање на тебе траје, а то
нам даје снаге да настављамо живот даље.
Супруга МАРИЈА
с децом

(75/259938)

(78/259949)

СЕЋАЊЕ
Много нам недостајеш.

Својим драгим родитељима

ИЛИЈА ДУДУКА

ОЛИВЕРА КРСТИЋ
рођ. Дудука

Само године пролазе. Бол је вечан.
Ваши најмилији
(69/259925)

16. маја навршава се двадесет пет година откако није с
нама наш вољени

АНЂЕЛКОВИЋ

ЂУРЂИНА
БАСТА

ЈОВАНКУ СТОЈКОВИЋ СЕКУ

(53/259878)

26. II 1931 – 22. V 2004.
СЕЋАЊЕ

шест година

(22/259818)

17. маја је шест година
откако није с нама наш
драги

D’AMATO

30 година

Ћерка ЉИЉАНА и зет ИВИЦА с породицом

(19/259809)

СЕЋАЊЕ

50 година

МИРЈАНА
ПОПОВИЋ

Твоји најмилији

Прошло је тужних шест
година без тебе, али туга
и бол остају у нашим срцима.
Супруг ЖИКА, СЛАЂА,
ДЕЈАН и САШКА

(58/259890)

(23/259819)

ЂУРЂИНИ
БАСТА

ЕРИКА

др АНДРЕЈ УСПЕНСКИ

и ВЛАДА
Поносна и захвална за љубав и пожртвовање.
Ваша ћерка СЕКА с породицом

спец. радиолог
Супруга ЉИЉАНА и синови НИКОЛА и ВЛАДИМИР
с породицама

(37/259852)

(35/259843)
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ИНФО/ЗАБАВА

Хороскоп

ИЗ МАТИЧНИХ КЊИГА

Полицијска управа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
Ватрогасна служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
Хитна помоћ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194, 345-369
Тачно време . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
Телеграм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1961
Пријава сметњи телефона . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19771
Центар за обавештавање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1985
Информације о телефонским претплатницима . . . . . . 11811
Општа болница . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-900, 306-400
Очна болница . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316-054, 315-228
Дом здравља . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309-200
Телефонско саветовалиште Центра за превенцију 313-349
Стоматолошка поликлиника . . . . . . . . . . . 513-338, 312-847
„Хало” за здраву бебу . . . . . . . . . 011/3237-357, 3237-358
СОС телефон за жртве насиља у породици
бесплатни позиви 9–19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-100113
СОС дечја линија „Број за проблем твој”
бесплатни и поверљиви позиви, 0–24 . . . . . . 0800-123456
Патронажна служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331-495
Ветеринарска станица . . . . . . . . . . . . . . 345-688, 344-821
Служба санитације . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-148
Одржавање станова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304-932
ЈКП „Грејање” (централа и димничарске услуге) . . 315-400
Диспечер „Електровојводине” – кварови . . . . . . . . 319-220
Диспечер „Електровојводине”– централа . . . . . . . . 315-020
Водоснабдевање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-161
ЈКП „Водовод и канализација” – кварови . . . . . . . .377-450
ЈП „Србијагас” (кварови и пријава стања) . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2155-350, 351-208
ЈП „Србијагас” (рекламације) . . . . . . . 2155-359, 2155-351
Лифт-сервис . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-013, 348-547
Шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 063/248-104
Паркинг-сервис . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-398
Железничка станица . . . . . . . . . . . . . . . . 341-111, 345-655
Беовоз – информације . . . . . . . . . . . . . . . . . 011/3370-031,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .011/3370-032, 011/3370-048
АТП – информације . . . . . . . . . . . . . . . 2518-570, 2510-455
Градска управа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-830
Пијаца . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-687
Културни центар . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440-940
Градска библиотека . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314-455
Народни музеј . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342-666
Дом омладине . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311-315
Телевизија Панчево . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-492
Туристичка организација Панчево (ТОП) . . . . . . . . 351-366
АМСС Панчево . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 069/870-18-64
Помоћ на путу и шлеп-служба . . . . . . . . . . . 065/987-27-24
ЈКП „Зеленило” – дежурна погребна служба . . . . . 318-958
Комунална полиција . . . . . . . 013/308-950, 065/866-25-37
Систем 48 . . . . . . . . . . . . . . 308-948; СМС: 065/866-25-00

РОЂЕНИ

Пише: Талида talida.kv@gmail.com

Добили ћерку
6. априла: Уну – Марија Цветковић и Маркос Сархад; 12. априла: Теодору – Милица и Јован Ковач; 24. априла: Хелену – Емилиа и Александар Томић; 26. априла: Јану – Марина Станојевић
и Игор Ђелић; 29. априла: Софију – Наташа Франц и Горан Костевски, Николину – Бојана и
Александар Величковић; 30. априла: Дуњу – Миона и Вељко Вуловић, Александру – Зорана Николић и Бранислав Станковић; 1. маја: Нику – Мелита и Ненад Ћирковић, Ивону – Марија и Срђан Бојовић, Анђелу – Јелена и Сима Живановић; 3. маја: Ену – Сандра и Бојан Стојановић; 4.
маја: Ирис – Љиљана и Дејан Јаковљевић; 5. маја: Ену – Миа и Јано Халупа; 6. маја: Кристину – Дијана и Александар Којадиновић.

11. априла: Лазара – Санела и Александар Лекић; 12. априла: Ерика – Мариа и Паул Тауберт; 20.
априла: Данила – Тијана Јанков и Милош Јовановић; 23. априла: Давида – Љиљана Стојков и Валентино Васић; 25. априла: Матеју – Марина и Димитрије Керчов, Душана – Наташа Шарић и Радован Алексић; 27. априла: Виктора – Милена и Саша Мисирача; 29. априла: Ђорђа – Сунчица Мишљеновић Џамбас и Петар Џамбас, Николу – Зорица Паун и Милан Павковић; 30. априла: Немању
– Јелена и Никола Ардељан, Душана – Милка и Марко Ратковић, Филипа – Катарина Переги Илијашев и Данијел Илијашев; 1. маја: Мијата – Данијела Миленковић и Миодраг Мишковић; 2. маја:
Стефана – Маријана Бацковић и Жељко Топаловић; 3. маја: Николу – Александра и Александар Радић; 6. маја: Адријана Ђорђа – Софија и Јован Кадар; 7. маја: Давида – Бојана и Давор Ивањак, Тадију – Наташа Соро и Владимир Николић.

ВЕНЧАНИ
У претходном броју је ненамерно направљена грешка у рубрици „венчани”. Овом приликом се извињавамо и објављујемо тачне податке.
28. априла: Милица Ненадов и Урош Јоковић.
5. маја: Невена Радуновић и Немања Радисављевић, Милица Ракочевић и Бојан Анђеловски,
Јована Змејковска и Срђан Земан; 10. маја: Сања Живојновић и Александар Јовичин, Лина Новаков и Слободан Петровић; 12. маја: Марија Добрић и Раде Ковачић, Милица Вуковић и Никола Марчетић, Рашни Рајшри Бађан и Иван Јованов, Милица Милутиновић и Дамир Стаменковски, Кристина Стокић и Љубомир Цинцовић, Љиљана Глуваков и Дејан Васић, Јована Мијачевић и Дејан Нишевић; 13. маја: Гордана Ћалић и Александар Мања.

УМРЛИ
2. маја: Весна Северини (1977); 3. маја: Будимир Пејаковић (1949), Стеван Керкез (1930), Ристо
Пејчић (1935), Светислав Окука (1953), Љубомир Прњаворац (1934), Вера Филиповић (1931); 4.
маја: Василије Шкулић (1952), Лазар Недељковић (1934); 5. маја: Анђелка Радак (1930), Силвија Сочерију Мартиновић (1951), Савка Пешић (1959), Ержебет Секереш (1931); 6. маја: Станко Петровић (1937), Милорад Јовановић (1935), Јованка Илић (1942), Александар Вуковојац (1963); 7.
маја: Анкица Никола (1964); 8. маја: Светислав Живковић (1954); 9. маја: Маргит Мартинек
(1945), Слободанка Глишић (1940), Драгица Стојановски (1935), Даринка Станишковић (1934),
Иван Павлов (1934), Владета Тривунац (1939); 10. маја: Зорица Апостоловски (1955), Никола Бараћ (1934), Васа Богић (1950), Стевица Милићев (1946).

КОКТЕЛ

СТИХОВНИ КВАДРАТ
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2
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4
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ВОДОРАВНО И УСПРАВНО:
3

2

Када дужник
дуг не враћа,
место њега
јeмац плаћа.

Из љубави,
не због пара,
дилетант нам
дела ствара.

Oвo вам је
место мање,
општина је
њему Врање.

6

5

4
Храбри вођа
строга лица
кoзачки je
поглавица.

Нервира се
стари бабо,
унуче му
дете слабо.

РОЂЕН У
ДОЛОВУ

Чим учитељ
спортски фали,
у спорту је
успех мали.
КомунистиКубански
чка партија Ауто-ознака Додати као
скакач увис
Југославије
Ужица
допуну
(Хавијер)
(скр.)

1

Плавински
Унутрашњи
врх у
део шаке
Француској

љубавни живот, некако вам се
наметне превише обавеза на послу. Имаћете много пословних
путовања, састанака и прековременог рада. Болови у коленима.

Бик

Шкорпија

(21. 4 – 20. 5)

(23. 10 – 21. 11)

Незапослени Бикови имају велике шансе да дођу до каквог-таквог посла, можда чак и у иностранству. Ако сте у браку, полако превазилазите кризу. Стомак
вам је осетљив.

Полако „уклањате” све који вам
стоје на путу и храбро корачате
ка успеху. Могућ је пут у иностранство, а предстоји вам и већи материјални добитак. Чувајте
грло.

Близанци

Стрелац

(21. 5 – 21. 6)

(22. 11 – 21. 12)

Ове седмице ћете често имати
главобољу. Уносите више течности, јер је могућа дехидратација.
Не мислите много на посао и не
нервирајте се, јер вам звезде нису баш наклоњене.

Имате превелика очекивања,
али морате бити мудри да бисте
искористили прави тренутак и
себи обезбедили бољи посао. Решите све административне проблеме које имате.

Рак

Јарац

(22. 6 – 22. 7)

(22. 12 – 20. 1)

Превише сте нервозни, па просто трујете околину својом негативношћу. Новац вам долази с
разних страна, али ви никако нисте задовољни. Дијета би вам добро дошла да очистите органе.

Период је повољан да покренете неки нови посао. Многа врата
ће вам се отворити, па ћете и сами бити изненађени. Решавате
један веома важан проблем у вези с породицом.

Лав

Водолија

(23. 7 – 22. 8)

(21. 1 – 18. 2)

Ако радите неки посао који је

Код вас је све могуће, па и чу-

одговоран или има везе са законом, будите опрезни. Избегавајте на сваки начин удварања колега или људи с којима пословно
сарађујете. Проблеми са желуцем.

да. Звезде су вам наклоњене и
упознаћете занимљиву особу.
Многи ће се одлучити за брак
или проширење породице. Могуће су повреде.

3

Ситуација на пољу финансија

Рибе

(23. 8 – 22. 9)
полако се сређује, тако да пред
викенд можете очекивати и један
велики добитак. Мањи проблеми
са синусима. Свакако посетите
лекара.

4
5

(19. 2 – 20. 3)
Већ дуго чекате на решавање
неких папира. Ове недеље добијате повољне вести. Могуће је и
пресељење у другу земљу или
град. Партнер вас у свему подржава и пружа вам сигурност.

6

АНАГРАМИ
Град у
Русији на
Уралу

Општа
тарифа
(скр.)

Дивља
мачка

Навикавање Полуострво
у Русији

(1) БАШ ХЛАДНО

МРАЗ ЛИ
НАПАО?

Издавачко
предузеће
(скр.)
Прождрљиви

Мушки
потомак
Мутави

Лука у
Јемену
Биљка
меснатог
лишћа

MA, БAРEM
ИГРAJ!

Ознака за
Кикинду
Показна
заменица

Млађи од
18 година
Река у
Француској

(3) OПСЕСИЈА ЖЕНА
Звер из
породице
мачака

ЛИЧНОСТ
СА СЛИКЕ
Симбол алуминијума
Прво и
последње
слово

Раздвајати
на слојеве
Име глумице Мит
Предлог уз
локатив

Утврдити,
констатовати
Птица која
се не сели

Када решите да средите свој

послу. Прихватите понуду за друго радно место, па чак и ако морате да путујете. У љубави сте помало недефинисани. Могућа је
прехлада.

(2) НАША ГЛУМИЦА

То јест
(скр.)

Пораст,
повећање

Бићете много ангажовани на

Девица

Пракса,
практични
радови
(лат.)

ПИСАЦ И Припадник
ПРОФЕСОР Балтичког
племена
ИСТОРИЈЕ

(23. 9 – 22. 10)

2

Општа
именица
(грам.)

Скупоцен

Симбол
кисеоника

Вага

(21. 3 – 20. 4)

Добили сина

ЕНИГМАТСКИ

1

Ован

Наша
стрелкиња
(Александра)

На „крпице” лепе
све су жене слабе,
па их из бутика
увек РАДO ГРAБE.
РЕШЕЊА – Стиховни квадрат: гарант, аматер, Ратаје, атаман, нејаче, тренер. Анаграми: (1) поларна зима, (2) Марија
Бергам, (3) гардероба. Скандинавка: скуп, Орск, оператива,
тј, ип, син, о, Аден, ки, малолетан, Предраг Адамов, раслојавати, ал, установити, Ања, станари, Ивошев.

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ

Петак, 18. мај 2018.
pancevac@pancevac-online.rs
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ФОТО-РЕПОРТАЖЕ

Петак, 18. мај 2018.
pancevac@pancevac-online.rs

ДРУГИ ПУТ У ОРГАНИЗАЦИЈИ УДРУЖЕЊА „ВЕШТЕ РУКЕ”

„ПРОЛЕЋНИ ДАНИ” ПРИВУКЛИ БРОЈНЕ КРЕАТИВНЕ ЉУДЕ
Вероватно највеће окупљање
удружења на једном месту у
нашем граду догодило се протекле недеље на базару под називом „Пролећни дани”.
Том приликом се у дворишту школе „Мирослав Антић
Мика” нашло преко тридесет
разних организација, од којих
петнаестак из Панчева, док су
преостале дошле из разних крајева Србије, па чак и с Косова.
Сви они могли су да изложе
своје репрезентативне рукотворине, као и да се такмиче у више категорија.
Ипак, напослетку, поново су
победили дружење и склапање
нових познанстава, па су се,
што је занимљив куриозитет,
први пут (и никако последњи)
сусреле житељке двају Старчева – панчевачког и оног из Петровца на Млави.
Удружење „Веште руке” окупило је на манифестацији „Пролећни дани” у недељу, 13. маја, у дворишту Основне школе
„Мирослав Антић Мика”, бројне чланове разних организација из Панчева, околине и целе

ња у неколико категорија, али
можда и највећи смисао оваквих скупова јесте то да учесници између себе успоставе
сарадњу и размене искуства.

Презентација ткања
Србије, које су изложиле рукотворине и на тај начин посетиоцима приближиле културу и
традицију свог краја. Поред тога, уприличена су и такмиче-

Гости су од раног јутра почели да, с много љубави и укуса, украшавају своје штандове,
након чега је стартовао културно-уметнички програм, у

којем су учествовали фолклораши КУД-а „Абрашевић” и певачка група из Пожаревца.
Сусрет двају Старчева
Поред многих придошлица са
стране, Панчевци су, што је и
очекивано, били заступљени с
највише удружења жена из града и насељених места.
Једно од препознатљивих је
удружење „Доловке”, чија нова
председница Драгана Марић
истиче да се оне на сличним
манифестацијама готово увек
представљају штрудлама (овог
пута од мака, рогача и вишања), чиме промовишу своју манифестацију „Штрудлијаду”, која ће по обичају бити одржана
прве суботе у септембру.
Оливера Ђелиновић из качаревачког „Етно-кутка” задовољна је организацијом и додаје
да је њихов актив посетиоцима
понудио ситне колаче, као што
су салчићи, ванилице и чупавци, а ту су и слике које је израдила чланица Емина Радевски.
Милка Лазичић из „Омољчанки” је, заједно са својим су-

грађанкама, изнела ручне радове настале хеклањем, ткањем, вежењем...

културно-просветном друштву
„Ђетван”, каже да оне, где год
се нађу, па и сада, промовишу вез шареним концем на
белом платну и техником „дупли бод”, препознатљивом за
Војловчане.
Друштво за помоћ ментално
недовољно развијеним особама представило се везом који
су сами чланови израдили на
редовним радионицама, на којима они шију, осликавају предмете у техници декупаж, а однедавно праве и креветиће за
кућне љубимце. Недалеко одатле, Браниславка Радосављев
навела је да је Удружење градских пензионера, чији је члан,
приказало радове из сликарске радионице и оне од пустоване вуне.
Веома интересантан био је
сусрет житељки двају Старчева, па тако становница панчевачког места под тим именом
– Снежана Томашић, са штанда Удружења жена „Неолит”,
на којем су доминирали везо-

Победници
Олга Жолнаи Јокановић у
име „Панонки” напомиње да
је то удружење лиценцирано
за технике под називом пустовање вуне и ткање. У вези с
тим, на лицу места направљене су презентација и едукација, па су заинтересовани могли да се опробају у тим старим занатима.
Ана Пањик, која води секцију везиља при Словачком

ви, наруквице и хеклане рукавице, каже да ће новостечено
пријатељство сасвим сигурно
у будућности бити продубљено.
С тим се слаже и представница „Старчевљанки” из села у
општини Петровац на Млави.
Оне су „имењакињама” имале
да понуде разне „шпеције”, а

најпрепознатљивије су пашенке, нека врста киселог теста са
сиром. Иначе, то Старчево је
неупоредиво мање од овдашњег;
има 170 кућа, а малтене свако
друго домаћинство је на раду у
иностранству, па и они који су
остали у селу, углавном живе
од новчане помоћи рођака из
богатих држава.
Везени јастучићи и ролати од
јагода
Након вишечасовног дружења
објављени су резултати такмичења у неколико категорија.
Најатрактивније је било оно
за најлепше везено јастуче, за
које је, према речима главне
ор га ни за тор ке Јел ке Ђор ђе вић, стигло чак сто двадесет
узорака.
Стога жири није имао лак задатак, али је за најбољу ипак
одабрао Марту Мајор из Малог
Иђоша, док је једно од других
места заузела Панчевка Марија Ереш. Поред тога, уприличено је идентично надметање и
за особе са интелектуалним потешкоћама у развоју, а победио
је наш суграђанин Милош Шпица, док је Панчевка Јелена Бубало била трећа.
С друге стране, деца узраста
од првог до четвртог разреда
огледала су се у изради ручно
везене марамице, а прво место
је освојила Маша Стојковић из
Ниша; код ученика од петог до
осмог разреда највише се истакла Ања Пантић из Пожаревца,
а међу средњошколцима – Ања
Стојановић из места Паси Пољана.
Када је реч о најлепше декорисаним штандовима, прва три
места заузела су удружења „Моравски бисер” из косовског места Партеш, „Старчевљанке” и
„Ђетван”, док су у конкуренцији за ролат од јагода најбољи
били „Моравске шаренице” из
Лапова, Етно-удружење „Корман” и „Оповке”.

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.

Црниша
Старчево (петровачко)...

... и Старчево (панчевачко).

ПРОСЛАВА У ОШ „ОЛГА ПЕТРОВ”

Садржајни дан брестовачке школе
Основна школа „Олга Петров”
у Брестовцу обележила је свој
дан у среду, 9. маја, свечаном
приредбом на којој су учествовали бројни ученици.
Том приликом, у препуним
просторијама поменуте установе, пред мноштвом родитеља, пријатеља школе и других
заинтересованих мештана, своје умеће су показали млади рецитатори, предшколци, талентовани музичари, фолклораши, затим чланови хора, као и
млади глумци из драмске секције.
Тако су се, рецимо, „забавиштанци” представили „Пролећном песмом” и „Малом фармом”, а нешто старији прваци
извели су „Буквар лепог понашања” и драмски текст „Две

Страну припремио

Јордан
Филиповић

директорка школе Далиборка
Бојковић Брети свечано је уручила књиге ученицима који су
то заслужили успехом постигнутим на разним такмичењима, чиме су на најлепши начин репрезентовали брестовачку установу.
Поводом дана школе деца су
целе недеље украшавала хол и
учионице, а постављена је и
изложба радова које су ученици петих разреда израђивали
на часовима технике и технологије.
руке”. Свирао је и млади хармоникаш Кемал Гегић, док су
ученици четвртог разреда музицирали на фрулици и металофону. Ђаци трећаци су драматизовали штиво под називом „Зашто он вежба”, а рецитовали су Елена Кокошков, Анастасија Костић, Драгана Ђурин, Наталија Обрадовић, Емина Пашић...
Традиционално, на крају програма, као и ранијих година,

Овај „дечачић” се с времена на
време налази на Котежу, али било би најбоље када би неко пожелео да му пружи дом, будући да
се баш не сналази најбоље на улици.
Црниша је млад, има тек око
четири месеца; веома је разигран,
воли да жваће прсте и све што му
се баци за игру.
Иако неко можда више воли псе „у колору”, овом момку
елеганција се никако не може оспорити, а све друге информације о њему могу се дознати на телефон 062/204-573.

Флафи
Малишан, који је вероватно
пре неколико недеља избачен
у насељу Содара, толико је мекан, меден, умиљат и нежан да
се то тешко може речима описати.
Флафи је права мала беба,
јер има свега четири-пет месеци и тек му расту зубићи.
Овај лепотан делује као мешанац који у себи има гене
шкотског овчара и биће средњег раста. Вакцина и кастрација су му обезбеђене, а за све друго заинтересовани могу позвати број телефона 065/529-38-08.

Све информације
се могу добити на телефон 064/21-74-880
или на имејл адреси ljubimci@gmail.com.
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ИЗМЕЂУ ДВА ГОЛА

ЈОШ ТРИ РУНДЕ ДО КРАЈА
Наредног викенда
гостују и Динамо
1945 и Железничар

ЏУДО-АКТУЕЛНОСТИ

АНЂЕЛА, САРА И ФИЛИП – ШАМПИОНИ
У Спортском центру „Шумице” у Београду прошлог викенда је одржано Првенство
Србије у џуду за јуниоре. Учествовао је 141 такмичар из
48 клубова, а одличне резултате остварили су и представници ЏК-а Динамо.
Шампиони наше земље постали су Анђела Ранђеловић,
Сара Славковић и Филип Ринковец. На пета места пласирали су се Анђела Радуловић
и Никола Достић.
На Првенству Војводине за
старије пионире у Кањижи такмичари ЏК-а Динамо такође су
остварили запажене резултате.
Владимир Богдановски је
заслужио најсјајније одличје, док су се Филип Француз
и Огњен Ђуришић окитили
бронзама. Државно првенство
биће на програму 2. јуна у
Зрењанину.

Одлични су били и такмичари ЏК-а Јединство из Качарева. Андријана Кртенић
је постала првакиња Војводине, а вицешампиони су Ана
Величковски и Михајло Анђеловић. Бронзом су се оки-

Утакмицама 24. кола прошлог
викенда је настављена првенствена трка за бодове у Српској лиги група „Војводина”.
Представници нашег града у
трећем рангу такмичења нису
успели да савладају своје ривале. Динамо 1945 поражен је
у Кули, док је Железничар на
свом терену поделио плен с
Дунавом.
„Брзи воз” је одмерио снагу
са Оџацима, који као домаћини играју у Кули, и претрпео је
осми првенствени пораз. Победник је могао да се наслути
већ после првих 45 минута, мада је до краја сусрета било много неизвесности: Оџаци – Динамо 1945 3:2 (2:0).
Домаћи су боље отворили овај
дуел, па су већ у деветом минуту

стигли до предности. Средином првог полувремена Оџаци
су водили с 2:0, а када су почетком другог дела утакмице
постигли и трећи гол и повели

ФУД БАЛ СКА СРЕ ДА

тиле Александра Димитровски и Марта Пешић, а пласман на Првенство Србије изборила је и петопласирана
Николина Тошић.

У среду, 16. маја, на програму је било 25. коло Српске лиге
„Војводина”. Динамо 1945 је на свом терену угостио Бечеј
1918, док су на СЦ-у „Младост” играли Железничар и Братство 1946.
Бечејци су однели сва три бода из нашег града јер су
славили минималну победу од 1:0.
Истим резултатом поражена је и популарна „дизелка”.
Гости из Пригревице су гол вредан сва три бода постигли у
92. минуту.

с 3:0, око 100 гледалаца у Кули
помислило је да је питање победника решено. Ипак, момци
које предводи тренер Петар Дивић заиграли су много боље, а
Небојша Арбутина је својим головима у 65. и 80. минуту потпуно вратио неизвесност у меч.
Ипак, за коначни преокрет није било времена...
Фудбалери Динама су у среду, 16. маја, на свом терену
угостили лидера Бечеј, а већ
за викенд следи им пут у Пригревицу и мегдан с другопласираним Братством.
Занимљив меч је одигран прошлог викенда на терену СЦ-а
„Младост”, где су се састали

ВЕСЛАЧКА РЕГАТА У БЕОГРАДУ

НОВОСТИ С АТЛЕТСКЕ СТАЗЕ

ПОБЕДА МИЛОША СТАНОЈЕВИЋА

ЗОРАНА И СТЕФАН – КАО ВЕТАР

Велика интернационална регата „Трофеј Београда 2018”
одржана је прошлог викенда на
Ади Циганлији. Учествовало је
преко 600 веслача из земље и
иностранства, а то такмичење
је било генерална проба пре првог Светског купа, који ће бити
одржан у Београду, на Савском
језеру, од 1. до 3. јуна.
Да би се што боље припремио за наступ у скифу за лаке веслаче, веслач Тамиша

Милош Станојевић учествовао је на прошлонедељном
надметању у скифу за тешке
веслаче. И поред јаче конкуренције, остварио је одличан
резултат. У трци на 2.000 м
освојио је златну медаљу, с

временом од шест минута и
58 секунди.
– Задовољан сам. На трку
сам отишао директно с јаког
тренинга, пошто је све подређено припремама за Светски куп. Следи пут у Париз и
завршне припреме с тренером Седриком Тубланом из
веслачког клуба АЦББ, с којим ВК Тамиш има одличну
сарадњу – рекао је Милош
после трке.

Запажен наступ на прошлонедељној регати имали су и
млади веслачи Тамиша Лазар Младенов и Игњат Радовановић, којима је за који метар измакла медаља у дисциплини дубл-скул за јуниоре.

ТАКМИЧЕЊЕ МЛАДИХ ШАХИСТА

МИЛАНОВИЋИ НАЈУСПЕШНИЈИ
На међународном шаховском турниру за младе који
је одржан прошлог викенда
у Београду представник нашег града био је Марко Милановић. После пет кола, са
пет поена, Марко је усамљен
на првом месту.
На такмичењу у Земуну, поред Марка, учествовао је и његов брат Павле, али он се надметао у млађој класи. Обојица
су освојили по пет поена из пет
партија, па су поред златних
медаља добили и робне награде и шаховску литературу.

Атлетичарка Динама Зорана
Барјактаровић учествовала је
прошлог викенда на престижном атлет ском ми тин гу у
Франкфурту, где је у веома јакој конкуренцији тријумфовала у тркама на 100 (12,17 секунди) и 200 (24,65) метара.

Зорана се два дана пре наступа на том митингу вратила
с тронедељних припрема на
Тенерифама, где је радила са
сво јим тре не ром Љуп че том
Цветкоским. Припреме су биле веома обимне и напорне и
захтевале су њено потпуно ангажовање, како на стази, тако
и у теретани.

– Сада је потребан период
адаптације и мислим да ће Зорана ове године испунити сва
наша заједничка очекивања –
рекао је тренер Цветкоски.
Пред Зораном је много великих такмичења – Куп шампиона, Медитеранске игре, као и
Првенство Европе за сениоре.
У исто време као и такмичење у Немачкој, у нашем главном граду је одржан „Трофеј Београда”, најјачи митинг у региону у конкуренцији млађих јуниора. Динамо је имао два представника на том такмичењу.

Још једном је бриљирао Стефан Михајлов, који је победом
у трци на 100 метара још једном показао да је тренутно најбржи у Србији у својој категорији. Тријумфовао је с временом од 11,21 секунде, што је
уједно и његов нови лични рекорд. Само два дана пре тога
он је остварио и бољи резултат
у Новом Саду, трчао је 11,11,
али уз малу помоћ ветра, тако
да се тај резултат не води у
званичној статистици. Питање
је само времена када ће Стефан бити први атлетичар из
Панчева с резултатом испод 11
секунди. Алекса Живанов је
освојио друго место у бацању
копља, одмах иза представника Црне Горе, што значи да је
био најбољи српски бацач.
Иван Божанић је протекле недеље такође остварио две победе на 400 метара, с новим личним рекордом од 50,67. Полако
али сигурно се остварују прогнозе да је он најперспективнији
у Србији у млађим категоријама
на овој дистанци. Најмлађа и
најперспективнија атлетичарка
из Панчева, Марија Мркела,

Железничар и Дунав из Старих Бановаца. Популарна панчевачка „дизелка” је у ову утакмицу ушла као апсолутни фаворит, потпуно је надиграла
свог ривала, њени фудбалери
су створили безброј колосалних прилика, али победника
није било: Железничар–Дунав
1:1 (0:1).
Гости су до предности дошли после грешке у одбрани
домаћег тима, средином првог
полувремена, а од тог момента
на терену као да је постојао само један тим – Железничар.
Момци које предводи тренер Горан Мрђа нападали су
из свих позиција, погађали су
пречку, стативе противничког
гола, неколико пута су били
сами пред голманом Дунава,
али лопта као да није хтела у
гол. Фудбалска правда је бар
донекле била задовољена када је Жељко Стајчић успео да
пронађе пут лопти до мреже
и постави коначан резултат.
Панчевци су у овом сусрету
можда и оштећени, јер главни
судија Драган Зорић из Клека
у два наврата није „свирао” очигледне једанаестерце за домаћи тим.
У Војвођанској лиги „Исток”
фудбалери Младости из Омољице савладали су Слободу у
Новим Козарцима са 2:0.
Голове за тим који предводи
тренер Душан Ђокић постигли
су Гиговић и Јуриша.

имала је фантастичан наступ
у Новом Саду, где је победила
у трци на 600 метара. Атлетски стручњаци је већ сада пореде с Марином Мунћан, Богданом Мимић и Кристином
Ђаковић.
Најзначајније атлетско надметање одржано је прошлог
викенда на Палићу, где су се
окупили најбољи ултрамаратонци на државном првенству.
Динамо је представљао Михал Шуља у дисциплини 24 сата

трчања, у којој је освојио убедљиво прво место са истрчана
222,2 километра, па је тако одбранио титулу првака Србије
од прошле сезоне.

СЈАЈАН УСПЕХ ЈУНИОРА КРИС-КРОСА

БЕЗ ПРЕМЦА У ВОЈВОДИНИ
У Новом Саду је од 12. до 13.
маја одржан финални турнир
Првенства Војводине у кошарци, за момке до осамнаест година. Учествовали су Будућност из Новог Сада, Џокер из
Сомбора, панчевачки Крис-крос
и Академик из Србобрана.
Наши суграђани, момци из
Крис-кроса, које је предводио
тренер Милош Степанов, супериорно су освојили прво место пошто су у полуфиналу савладали
домаћина Будућност са 66:58, а
потом су тријумфовали и над
Џокером, с резултатом 90:77.
Поред победничког пехара,
КК-у Крис-крос припале су и
појединачне награде. Алекса
Медић је проглашен за најбољег играча на шампионату, док
је титулу најуспешнијег тренера заслужио Милош Степанов.

Велики успех су остварили: Иван Па ро вић, Алек са
Ме дић, Ма те ја Стри нић,
Алек са Бр кић, Ог њен Бен дић, Сер геј Ту лић, Де јан
Француз, Алекса Митевски,
Урош Марковић, Урош Мршић, Сло бо дан По по вић и
Вук Кнежевић.

У исто време у Београду је
одржан завршни турнир Првенства Србије за пионире до
петнаест година. Учествовало
је осам екипа које су се кроз
квалификације избориле за ово
велико такмичење, а част панчевачке и војвођанске кошарке бранио је КК Крис-крос.

Поразом у четвртфиналу од
земунске Младости, од 72:45,
Крис-крос је такмичење завршио пласманом од петог до
осмог места.
– Све честитке момцима и
тренеру Биљани Станковић. Бити на овако великом такмичењу је велика част. Још једном
смо показали да се у Панчеву
добро ради и да се игра добра
кошарка – истакао је први човек панчевачког клуба Владимир Илић.
Првак Србије постала је Црвена звезда, која је у финалу
савладала Младост са 86:71.

Стране припремио

Александар
Живковић

ЕВРОПСКИ ШАМПИОНАТ У КАРАТЕУ

ВЕСТ ПО ВЕСТ

СРБИЈА ТРЕЋА У ЕВРОПИ

САЊИН ТРИЈУМФ
На Отвореном првенству Београда у атлетици, које је одржано прошлог викенда на стадиону Војне академије, бриљирала је чланица АК-а Тамиш
Сања Марић.

Иако се надметала са старијим ривалкама, убедљиво је
освојила златну медаљу и титулу апсолутне шампионке првенства у трци на 1.500 метара, с резултатом новог личног
рекорда од пет минута и 15 секунди.

ОДЛИЧАН СТАРТ
Коњички клуб Кремен из нашег града био је домаћин и организатор првог кола Првенства
Србије у даљинском јахању.
Сениори су се надметали у
трци на 40 км, а одличан резултат остварила је Ива Миоч,
која је са својим коњем Севером заузела треће место. Јуниори су се такмичили на 20 км,
а Ања Андрић с грлом Минарди прва је стигла на циљ. Најпријатније изненађење била је
једанаестогодишња дебитанткиња Марија Шајн, која се надметала у категорији деце. Успешно

је прошла стазу од 20 км на
грлу Верон и освојила прво
место.
У екипној конкуренцији је
тријумфовао тим КК-а Кремен.

КУП МАЛИХ
ШАМПИОНА
Такмичари Рвачког клуба Динамо настављају да нижу успехе и освајају медаље на готово
свим турнирима на којима се
надмећу. Они су прошлог викенда учествовали на „Купу малих шампиона” у Зрењанину,
где су наступили борци из 32
клуба из десет земаља.
У групи дечака до тринаест
година Стефан Тодосијевић је
освојио бронзану медаљу, а на
путу до одличја савладао је и
првака Војводине, коме се тако реванширао за пораз од пре
месец дана на регионалном
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Велики допринос
Битевића и Јовановића
Најмасовније
првенство до сада
Спу ште на је за ве са на 53.
европско сениорско првенство
у каратеу, које је ове године
одржано у Новом Саду. Конкуренција је била веома јака,
јер је то био најмасовнији шампионат Старог континента до
сада, а репрезентација Србије
је остварила запажен резултат освајањем двеју медаља.
Велики допринос у остваривању оваквог успеха имао је и
Карате клуб Динамо, а за то
су најзаслужнији такмичари
Слободан Битевић и Никола
Јовановић, као и тренери Предраг Сто ја ди нов и Љу би ша
Миленковић.
Бронзану медаљу је освојила екипа сениора, за коју су
наступили Слободан Битевић
и Никола Јовановић. Национални тим наше земље у првом колу је савладао Бугарску
с 3:1, али је потом изгубио од
репрезентације Турске са 2:0.
Срећа у несрећи је то што је

Турска ушла у финале и постала шампион Европе, па је у
реперсаж „повукла” репрезентацију Србије... Слободан Битевић и његови другови су најпре победили Белгију с 3:1, а
потом су у одлучујућем мечу
за бронзано одличје с 3:0 декласирали фаворизовани Азербејџан.

Слободан Битевић је у драматичном првом мечу са 4:3
победио незгодног Гурбанлија.
Затим је Никола Јовановић одлично наставио, савладао је
свог ривала са 4:1 и тако донео
другу победу нашем тиму за
великих 2:0. Херој дана, али и
целог шампионата, свакако је
Стефан Јоксић, који је у тре-

ћем, одлучујућем мечу са 2:1
победио легендарног Рафаела
Агаева, најтрофејнијег светског
каратисту, па је с коначним резултатом од 3:0 бронзана медаља припала младићима из
Србије.
Стефан Јоксић је претходног дана био наш најуспешнији такмичар, јер је освојио сребрну медаљу у категорији до
67 кг. Првог дана такмичења
наступио је Слободан Битевић
у категорији преко 84 кг. После две сигурне победе против
такмичара из Грчке и Словеније у четвртфиналу је претрпео пораз од некадашњег светског првака Гогите из Грузије.
Нажалост, Грузин је потом изгубио у борби за финале, па
Битевић није добио шансу у
реперсажу.
Велики допринос освајању
бронзане медаље дали су свакако и шеф стручног штаба
КК-а Динамо и спортски директор КФС-а Предраг Стојадинов, као и клупски тренер
Љубиша Миленковић, јер су
так ми ча ре Ди на ма од лич но
припремили за шампионат Старог континента.

СПОРТСКИ
ВОДИЧ

Овог викенда
Рукомет
СУПЕРЛИГА
Нови Сад: ВОЈВОДИНА–ДИНАМО
ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
Сивац: СИВАЦ–ЈАБУКА
ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
Панчево: ОРК ПАНЧЕВО – БУДУЋНОСТ
субота, 19.30

Фудбал
СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Пригревица: БРАТСТВО 1946 – ДИНАМО 1945
С. Митровица: РАДНИЧКИ–ЖЕЛЕЗНИЧАР
ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Кикинда: КИКИНДА–МЛАДОСТ
ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Иваново: СТРЕЛА–РАДНИЧКИ
С. Паланка: ДУНАВ–ЈУГОСЛАВИЈА
Црепаја: ВОЈВОДИНА–ЈЕДИНСТВО
Уљма: ПАРТИЗАН–СЛОГА
Старчево: БОРАЦ–БАК

Прошлонедељни
резултати
Рукомет

С РУКОМЕТНИХ ТЕРЕНА

СУПЕРЛИГА
Шабац: МЕТАЛОПЛАСТИКА–ДИНАМО

НЕМА ВИШЕ НЕПОРАЖЕНИХ
Трка за бодове у плеј-офу Суперлиге за рукометаше постаје све занимљивија и неизвеснија. После шестог кола, које
је било на програму прошлог
викенда, нема више непоражених екипа.
Лидер из Ниша, Железничар 1949, изубио је на Бањици
од Партизана, Војводина је била боља од Црвене звезде, а
Динамо је поражен у Шапцу
од Металопластике, па се поприлично „закувало” на првенственој табели. Нишлије су и
даље на челу табеле, с девет
бодова, Војводина је друга са
осам, а следе Металопластика, Партизан и Динамо, са по
шест бодова. До краја су остала још четири кола, па не треба сумњати да ће финиш овогодишњег шампионата донети
још много изненађења.
Панчевачки „жуто-црни” су
пут Шапца кренули оптерећени повредама важних играча,
али и с мање самопоуздања него иначе, што су рукометаши
Металопластике умели да искористе, па су тријумфовали
са 23:19 (14:10).
Домаћи су доминирали од
почетка сусрета, Динамо је пропустио своје шансе да се врати
у меч, јер су његови играчи
промашили чак петнаест „зицера”, па је победа Металопластике сасвим заслужена.
Најефикаснији у редовима
панчевачког тима били су Буњевчевић, Мирковић, Шапоњић и Бандука, који су постигли по три поготка. Већ наредног викенда Динамо ће бити
на новом, веома тешком иску-

шењу. Путује у Нови Сад на
мегдан с Војводином, а потом
ће већ у среду, 23. маја, угостити лидера из Ниша.
У Супер Б лиги за жене рукометашице Панчева су у Пожаревцу савладале истоимени
домаћи тим са 28:23, па су тако дефинитивно обезбедиле по-

зицију на врху првенствене табеле, јер ће сезону окончати
на четвртом месту.
Екипа коју предводи тренер
Марко Крстић доминирала је
током целог меча, па Пожаревљанкама није остављена ни
најмања нада да могу изборити повољнији исход.

ДЕ ВОЈ ЧИ ЦЕ ПЕ ТЕ У ДР ЖА ВИ
На Првенству Србије за рукометашице до четрнаест година,
које је одржано прошлог викенда у Бору, екипа ЖРК-а Панчево, коју предводи тренер Драган Томић, остварила је велики успех. Наше суграђанке су заузеле пето место, јер су

оствариле скор од три победе и једног пораза. Изгубиле су
само од новог шампиона Београда.
Панчевке су у групи биле боље од Јагодине, с резултатом
26:9, а потом су у утакмицама за пласман савладале и Халас Јожеф са 11:9 и Пролетер са 18:7. Како су рукометни
стручњаци оценили, да су наше суграђанке имале само мало више среће у жребу, у Панчево би се вратиле с неком од
медаља.

Најефикаснија играчица у
редовима екипе из нашег града била је Јована Јовановић,
која је седам пута погодила
мрежу ривала, а истакла се и
Марија Милићевић, с пет погодака. По три пута у листу
стрелаца уписале су се Невена
Џелајлија, Невена Којић, Невена Станишковић и Катарина Шуберић. Светлана Ничевски (капитен) постигла је два
гола, а Ивана Рупчић један. У
стрелце се уписала и Сања Павловић, голман ЖРК Панчева,
која је у последњим тренуцима меча, бацивши лопту са свог
гола, савладала колегиницу на
супротној страни терена.
У среду, 16. маја, када је овај
број „Панчевца” већ био закључен, Цеца Ничевски и њене
другарице су у Хали спортова
на Стрелишту одмериле снагу
с Пролетером.
Своје навијаче обрадовали
су и рукометаши Јабуке, који
су у 20. колу Прве лиге „Север” на свом терену савладали
ТСК са 25:18 (12:8).
Момци које предводи тренер Игор Шуловић диктирали
су темпо већим делом сусрета,
дали су свој максимум и још
једном су из рукометне битке
изашли као прави хероји.
После овог тријумфа Јабучанима се отвара и могућност
пласмана у виши ранг, јер следећег викенда гостују у Сивцу,
где ће играти против истоименог домаћина, који тренутно
заузима друго место. Победник из овог дуела највероватније ће стећи право играња у
Супер Б лиги од јесени.

СУПЕР Б ЛИГА
жене
Пожаревац: ПОЖАРЕВАЦ – ЖРК ПАНЧЕВО 23:28
Панчево: ЖРК ПАНЧЕВО – ПРОЛЕТЕР
31:27
ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
Б. Карловац: Б. КАРЛОВАЦ – ДОЛОВО
Јабука: ЈАБУКА–ТСК

Кошарка
СУПЕРЛИГА
Панчево: ТАМИШ–МЛАДОСТ
Железник: Ц. ЗВЕЗДА – ТАМИШ

првенству. Његов брат Огњен
заузео је пето место.
Одлични су били и млађи рвачи. Живко Мирковић је такође
зарадио бронзано одличје, али
у конкуренцији бораца до једанаест година. Алекса Јовић се
пласирао на шесто место.

102:81
94:87

Фудбал
СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Кула: ОЏАЦИ – ДИНАМО 1945
Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР–ДУНАВ
Панчево: ДИНАМО 1945 – БЕЧЕЈ 1918
Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР – БРАТСТВО 1946

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

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Н. Козарци: СЛОБОДА–МЛАДОСТ
Омољица: МЛАДОСТ–БЕГЕЈ

0:2
1:1

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Б. Н. Село: СЛОГА–БОРАЦ
Качарево: ЈЕДИНСТВО – ВОЈВОДИНА (С)
Јабука: ЈУГОСЛАВИЈА – ВОЈВОДИНА (Ц)
Ц. Црква: ВОЈВОДИНА–СТРЕЛА

0:1
9:1
0:1
0:1

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–СЕВЕР”
Ковачица: СЛАВИЈА–МУНДИЈАЛ
Глогоњ: ГЛОГОЊ–СПАРТАК
Војловица: МЛАДОСТ–ТЕМПО

1:4
1:2
3:0

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–ЈУГ”
Долово: ДОЛОВО–ПАРТИЗАН
С. Тамиш: С. ТАМИШ – БУДУЋНОСТ

3:1
2:0

ШАХОВСКИ КУТАК

НАЈБОЉИ У ПОКРАЈИНИ
доновски, Миња Бојовић, Александар Батало и Бојан Стефановски.
Сребрна одличја су заслужили: Андреа Драгојевић, Ања
Иванков, Лазар Марган, Вишња Божовић, Иван Матић,
Вања Мичевић, Уна Ковач, Уна
Радић, Ђорђе Петров, Стефан
Илић, Филип Вуловић, Немања Дејановић, Никола Димитријевски и Стеван Станишић.
Брон зе су за ра ди ли: Са ра
Цветковић, Александар Булован, Огњен Олујић, Кристина

29:29
25:18

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
Пригревица: ПРИГРЕВИЦА – ОРК ПАНЧЕВО 33:30

ОДЛИЧАН РЕЗУЛТАТ ТК-а КОЛОСЕУМ

На Првенству Војводине у теквонду, које је одржано у Хали
спортова на Стрелишту, учествовало је око 300 бораца, а
ТК Колосеум из нашег града
оправдао је очекивања, па је
постао најбољи клуб у нашој
покрајини.
Шампиони Војводине постали су: Лука Бабић, Тамара Миленковић, Ена Марковић (форме и борбе), Алекса и Аљоша
Бусић, Александар Жица, Лена Додић, Растко Достанић,
Никола Ресановић, Марко Ан-

23:19

Kubbel
8
7
6
5

Жи ва но вић, Лу ка Ран ђе ло вић, Ан дреа Драгојевић, Стефан Стој ков, Лу ка Сто ја нов,
Ми ли ца Ма тић, Ма ри ја Пе тро вић и Ма ри ја Стојковски.
Одличне резултате такмичари ТК-а Колосеум остварили
су и на међународном турниру
у Зрењанину, у конкуренцији
280 бораца из три државе.

Најсјајнија одличја су освојили Ена Марковић (борбе и
форме), Лука Ранђеловић, Тара Миленковић и Милица Матић. Сребром су се окитили
Марија Стојковски, Анђела Шешун и Алекса Ранђеловић.
У екипном пласману су и јуниори и сениори заузели треће место.
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: г8Т)
Избор Р. Радојевић

ДЕШАВАЊА ПОД ОБРУЧЕВИМА

ТАМИШ ЈЕДНАК С НАЈБОЉИМА

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Још један тријумф
над Земунцима
Звезда се поново
провукла
Кошаркашки клуб Тамиш је окончао
још једну сезону. И то какву! Ону која ће великим словима остати уписана у историји клуба, али и панчевачке игре под обручевима. Екипа коју
предводи тренер Бојан Јовичић играла је запажену улогу најпре у КЛС-у,
а потом и у Суперлиги. У дуелима с
нашим најбољим тимовима Тамиш је
још једном показао и потврдио због
чега се годинама налази у врху српске кошарке. Младен Витковић и његови саиграчи остварили су три тријумфа у доигравању за титулу шампиона, а у поразима су били велики.
Егал са АБА лигашима, бодове су губили на једну или две лопте...
Тамиш је у протеклих седам дана
одиграо две утакмице. Најпре је на
свом терену одмерио снагу са екипом
Младости из Земуна, а онда је у уторак, 15. маја, гостовао у Железнику,
где се састао с Црвеном звездом. Наши кошаркаши су остварили победу
и пораз, поново су били на прагу изненађења, још једном су задивили кошаркашку Србију и на частан начин
опростили су се од Суперлиге.
Земунци у Хали спортова на Стрелишту нису имали шта да траже, иако
су добро играли у првој четвртини. Наставак меча донео је потпуно другачију слику. Панчевци су заиграли агресивније и офанзивније, па је победник
могао да се наслути већ у првом полувремену: Тамиш–Младост 102:81, по
четвртинама: 21:22, 24:12, 24:21 и 33:26.
Панчевци су били шутерски расположени, а предњачио је капитен Витковић, који је убацио 26 поена. Одлични су били и Кнежевић (15), те
Смиљанић (13), Савић (11) и Илкић
са десет постигнутих поена.
Већ у уторак, 15. маја, на реду је
било ново искушење и још један мегдан са шампионом – Црвеном звездом. У првом дуелу у Панчеву „црвено-бели” су срећно и незаслужено
дошли до победе, убрзо после тога

Девојке
Када девојка сними дечака, уме да се обрадује.
Пошто девојке почну да причају о дечацима, знају да се изгубе.
Као и дечаци када коментаришу њих.
Иако се труде да буду кул, чак и да их ниподаштавају, срећни
су кад су близу њих.
То је игра. Вечита.
А на њеном самом почетку је беспретворна искреност.
Она нам свима треба.

дошло је и до смене на клупи Звезде, па је Душана Алимпијевића на
месту тренера заменио Миленко Топић, али Тамиш није много марио
за то. И овог пута је био достојан ривал фавориту, у појединим моментима и бољи од њега, али... Црвена
звезда – Тамиш 94:87, по четвртинама: 29:17, 21:27, 17:23 и 27:20.
Домаћин је боље започео меч, који
је одигран у нестандардном термину
– од 13 сати. Разиграни су били Фелдин, Лазић, Добрић и Давидовац, па
су „црвено-бели” после прве четвртине имали 12 поена „вишка”. Момци тренера Јовичића нису се уплашили. Наставили су да играју своју
игру, мотивисано, сигурно, полако су
топили предност шампиона. Иван
Смиљанић је био готово непогрешив,
потом је капитен Витковић по други
пут погодио „тројку”, а онда је Алекса Илкић „везао” чак пет поена и Тамиш је дошао до великог преокрета.
Ипак, на одмор се отишло с предношћу Звезде – 50:44.

Наставак меча донео је сјајну кошарку и још бољи Тамиш. Шампиони нису имали решење за мотивисане играче тренера Јовичића, који су
се борили као лавови. Трећи период
је завршен с резултатом 67:67; ни пет
минута пре краја победник се није ни
назирао (77:77), али је Звезда у самом финишу, преко Омића, Давидовца и Рочестија, дошла до тријумфа.
– Желели смо да ову утакмицу учинимо што занимљивијом и у томе смо
успели. Немам шта да замерим момцима, од срца им честитам на сјајној
сезони. Жао ми је што нећемо бити
учесници плеј-офа, а сматрам да смо
то заслужили. Ипак, после онаквог пораза од Звезде у првом мечу психолошки смо пали – рекао је први тренер
Тамиша Бојан Јовичић.
Панчевци су играли у саставу: Ђорђевић (седам поена), Илкић (18), Кањевац, Баловић, Витковић (14), Раичевић,
Смиљанић (10), Савић (14), Кнежевић
(14), Христов (четири), Митровић и Станојевић (шест поена).
А. Живковић

СУСРЕТ РАГБИ ВЕТЕРАНА

ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ У БАДМИНТОНУ

НАРЕДНО ВИЂЕЊЕ У СТАРЧЕВУ

ТАЛЕНАТ ПРЕТОЧЕН У ТРОФЕЈЕ

Дру ги ме ђу на род ни тур нир
раг би ве те ра на
одржан је недавно у Зеници, где
су се састале три
еки пе ко је су
представљале
своје државе. Тим
Хрватске су чинили рагбисти из Сиска и
Загреба, екипа БиХ је била
састављена од бивших играча Челика и Рудара, а боје
Србије су бранили ветерани из старчевачког Борца
и панчевачког Динама.
У првом мечу БиХ је савладала Хрватску с 5:2, а
потом су наши „момци”
есејима Секуловића и Парчетића савладали Хрвате
са 2:0. Финале између БиХ
и Србије било је меч за рагби сладокусце. Домаћини
су повели, али је врло брзо изједначио Ћосић, и то

после феноменалне акције у којој је учествовала
ком плет на „ди ја го на ла”.
Већи број измена и свежијих играча у домаћој екипи резултирали су новим
есејом за БиХ и коначном
победом од 2:1.
За нај бо љег игра ча у
екипи Србије проглашен је
Владимир Стојшић, који је
захвалио својим саиграчима и упутио позив свим
присутним екипама за гостовање на јубиларном турниру у Старчеву, који је заказан за 5. август.
А. Ж.

У Београду је прошлог викенда одржано Првенство
Србије у бадминтону за јуниоре. Панчевачки такмичари су и на том турниру
показали велики таленат,
па су освојили мноштво пехара и медаља.
У категорији до тринаест
година првакиње Србије постале су Маша Алексић (БК
Панчево) у синглу и Марија Самарџија (БК Динамо)
у пару с Маром Батар (Београд). Сребрне медаље су
освојили Петар Радонић (БК
Панчево) у синглу и Михајило Виг и Вања Бокан (БК
Динамо) у дублу. Бронзана
одличја су зарадили Михајило Виг (БК Динамо) и Миона Филиповић (БК Панчево) у синглу, као и Миона Фи ли по вић и Ма ша
Алексић (БК Панчево) у дублу и Петар Радонић (БК
Панчево) у пару с Марком

У летњим хаљинама
У глави. Све је у њој.
Гледаш романтичну комедију, а видиш хорор.
Мислиш да ти је супер, а у ствари си скењ.
Или, бедачиш се и не добацујеш колико ти је заиста добро.
Увек мораш да мислиш, јер без главе си безглав.
Макар ти се, док употребљаваш мозак, причињавало.
Да је шешир летња хаљина.

Ми хај ло ви ћем (Зма је ви
Крушевац) у дублу.
Наталија Бохаревић (БК
Панчево) заслужила је сребро у групи девојчица до
петнаест година, а у конкуренцији играча до деветна-

Волим
ест година Стефан Мијатовић (БК Панчево) у пару са
Ђорђем Степановићем (БК
Београд) такође је освојио
вицешампионску титулу.
Почетком јуна такмичари из нашег града наступиће на Првенству Србије за
сениоре, а потом и на међународном турниру у Новом Саду.
А. Ж.

Степенице. У круговима.
Окрећу нам перспективу.
Врте нас.
Као кружни токови аутомобиле.
Пењу нас тамо где се, можда, због потенцијалног спуштања,
нисмо намерачили.
Лепе нас. Лепи смо.
Волим кад одлепим.

µМ. Шупица ?С. Трајковић

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?
МИНА ИЛИЋ,
гимназијалка:

МИНА АРДЕЉАН,
гимназијалка:

– Најсигурније је да
ћу у недељу ићи с
мамом на планинарење. У петак ћу вероватно изаћи с
другарима, а суботу
ћу провести учећи.

– Нећу изаћи, јер не
волим да излазим, али
ћу овог викенда вероватно посетити неку
изложбу или музеј.

ДУШАН
ЦВИЈЕТИЋ,
гимназијалац:
– Читам у последње
време, а овог викенда ћу се посветити
роману „На Дрини
ћуприја” Иве Андрића.
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