Панчевци који скупљају
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ВЛАСНИК

ОСНИВАЧ
ЈОВАН ПАВЛОВИЋ

„Беовоз” ускоро креће...
а можда и неће

цена 40 динара

У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 19. АПРИЛА 2019.

Број 4811, година CLI

АПРИЛ У ГРАДУ

Градско веће
Црњански
добија улицу
» страна 4

Здравље првака
Деца су нам по ЈУС-у
» страна 6

Тема броја
Каква имена дајемо
наследницима
» страна 7

Записи

ЛОША ВЕСТ ЗА КОРИСНИКЕ ГРАДСКОГ ЈАВНОГ ПРЕВОЗА

АУТОБУСИ НЕРЕДОВНИ СВЕ ДО ЈЕСЕНИ
Само у шпицевима
саобраћај, можда,
као до сада
Прошле суботе, 13. априла, редуковани су поласци и доласци аутобуса
АТП-а на линији Панчево–Београд.
Збијају се у вези с тим пошалице на
друштвеним мрежама, јер је тог дана
био и скуп опозиције у главном граду. Али ништа се није променило од
онда.
О чему се ту ради, да ли ће се и
када ствари вратити у нормалу, како
се гаси овај „пожар” – поразговарали смо с градоначелником Сашом
Павловим.

– Морамо да поштујемо законе. Наша обавеза је обезбеђивање комуналне делатности: то подразумева градске линије и оне ка селима, тј. субвенционисање карата за школарце и
пензионере. Менаџмент АТП-а је очигледно одлучио да редукује поласке
за Београд, јер то највише кошта и
Град то не сме да покрива. Замолио
сам их, инсистирао сам на томе да
барем у такозваним шпицевима аутобуси иду редовно и уобичајено –
каже градоначелник.
Објашњава да постоје приоритети
у тро ше њу јав них фи нан си ја и
додаје:
– Не можемо да пратимо динамику неопходну за развој АТП-а. Уз то,

ЗАВОД „ПАНЧЕВАЦ” ОБАВЕШТАВА
ВЛАСНИКЕ ОРУЖЈА:

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

били смо суочени са ограничењима
која су наметнута јавном сектору у
вези с масом плата и запошљавањем.
Возачи одлазе, квалитет услуге је спуштен, гледано с техничке стране – замире цео возни парк. Нема то, данас,
никакве везе с тиме како се фирмом
управља.
Пре годину и по дана Град је кренуо у сондирање тржишта и као решење се појавила идеја о јавно-приватном партнерству: Влада је то одобрила, покренути су законски механизми, а формалности ће, каже Павлов, потрајати до три месеца.
Пре ма ње го вим ре чи ма, ква ли тетан пројекат је направљен, предстоје јавне набавке, постоји неколико

заинтересованих потенцијалних партнера, па мисли да ће до септембра
постојати довољан број возила и продуктиван кадар, што значи да ће јавни превоз тада постати функционалан као што је био до сада.
Он је подсетио на то да су још 2012.
године детектовани озбиљни проблеми у вези с функционисањем градског јавног превозника, да је свима
који иоле познају економију и књиговодство било јасно да је фирма пред
стечајем, али да је Град издвајао преко 400 милиона динара годишње за
њено преживљавање...
А сада – стопирајте.

Нађа Хигл:
Велика борба
увек се исплати
» страна 10

Репортажа

С. Трајковић

ПРАЗНИЧНА ПАУЗА

Радно време
благајне „Панчевца”
„Панчевац” који ће се код колпортера појавити у четвртак, 25. априла, а
на киосцима дан касније, биће двоброј. Број после њега изаћи ће 10. маја.
Благајна у Улици Вука Караџића 1 због празника ће имати следеће радно
време:
ПЕТАК, 26. април
СУБОТА, 27. април
НЕДЕЉА, 28. април
ПОНЕДЕЉАК, 29. април
УТОРАК, 30. април
СРЕДА, 1. мај
ЧЕТВРТАК, 2. мај
ПЕТАК, 3. мај,

не ради
не ради
не ради
не ради
од 8 до 15 сати
не ради
не ради
од 8 до 13 сати

ЧЕСТИТАМО СВИМА КОЈИ УСКРС
СЛАВЕ ПО ГРЕГОРИЈАНСКОМ КАЛЕНДАРУ

Фото-сафари
у Иванову
» страна 29

Пливање
Ања Цревар у
спортској елити
» страна 31
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ДРУГА СТРАНА

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА
Пише: Мирјана Марић

Бити и остати „Панчевац”
У времену када све има ограничен рок трајања, заиста је право
чудо славити јубилеје. За петогодишњице – колико траје и гаранција кућних уређаја – кажемо: свака част! Одушевљавамо се када
чујемо да постоје пријатељства од детињства, бракови који су дуготрајни, складни и без великих трзавица, па чак и када неко читавог живота ради исти посао који воли. Трајање је само по себи
успех, а право је чудо када постоји континуитет и када ниједна
сила и недаћа не успеју да то униште.
Стрељачка дружина Панчево основана је 1813. године и спада
у најстарије организације у нашем граду, а недавно је одржана и
свечана академија Панчевачког српског црквеног певачког друштва, које је основано 1838. године. Тај хор је упркос разним друштвеним околностима и променама у самом саставу певача и диригената успео да опстане скоро два века. Од почетка их је красило
достојанство. Својим радом су обогатили друштвени живот Панчева и били весници културе на овом поднебљу. Некада су на литургије, посебно оне празничне, и Београђани бродом долазили
да слушају величанствену духовну музику.
Међу најдуговечнијима је и Гимназија „Урош Предић”, коју су
од 1863. године похађали и многи знаменити Панчевци.
Одмах за њима најдужи век трајања има лист „Панчевац”. Од
када је објављен први број, 1869. године, овај недељник је вредан
извор информисања нашим суграђанима и шире. Без обзира на
разне околности у којима су радили, новинари су се увек трудили
да објективно, правовремено и истинито информишу грађане.
Писало се о разним темама, на различите начине, све с циљем да
вести стигну на праву адресу. Некада се више критиковало, некада мање, али је овај лист увек био утицајан медиј који је доносио
промене.
Јасно је да су последње деценије прави изазов за новинарство,
јер су се с доласком технологија у наше животе неке ствари знатно промениле. Рад је олакшан, али неке вредности су ипак поремећене, можда чак и трајно. Раније су новинари седели у кафанама, дружили се, а уједно и сакупљали најважније вести, које су
касније ширили преко новина. Данас је, захваљујући интернету,
небитно где се новинар налази да би вест дошла до њега. То је, с
једне стране, учинило да су информације доступније и да се брже долази до њих, али с друге стране су нам постале приступачне и разне дезинформације које својим константним дељењем
постају спонтано релевантне, јер скрећу пажњу с битних друштвених догађања. Читаоци, гледаоци и слушаоци данас живе у изобиљу информација, а опет им промичу суштина и праве вести
које су заиста битне за њихове животе и свакодневно функционисање. Јавило се и неповерење, с којим се ова струка непрекидно бори.
На питање зашто је важно имати добре и стабилне медије, једноставно је одговорити. Својим јавним посматрањем и проматрањем дешавања они указују на проблеме који се могу решити и
недостатке који се могу надоместити. Прави новинари и праве
редакције боре се за истину која ће доћи до људи и помоћи да опстану у систему у ком живе. Новинари не знају све, али знају ко
зна. Грађани, и поред тога што су им информације махом доступне, не умеју увек сами да разазнају шта је важно и шта им
може користити. Медији су ту да их усмере и понуде решења, а
онда је све остало у њиховим рукама. „Панчевац” данас траје и
има кредибилитет који је заслужио захваљујући квалитету извештавања и људима који су у њему радили. То су они који су правили вести и изгарали да нађу ексклузивне информације како би
их поделили са својим читаоцима. Хвала уредницима, новинарима, фото-репортерима, лекторима, техничарима, комерцијалистима, оглашивачима, колпортерима, а највише читаоцима који и дан-данас верују „Панчевцу”!

Петак, 19. април 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

„ПАНЧЕВАЦ” ОБЕЛЕЖИО СЈАЈАН ЈУБИЛЕЈ

ВЕК И ПО ЖИВОТА
СА ИСТИНОМ
Најстарији недељник на
Балкану прославио
рођендан
Бројне званице из свих
области јавног живота

Срдачни дочек

Драги гости и домаћин

Било је много разлога за аплаузе

Традицијом увеличана традиција

ФОТОГРАФИЈА Почаст и поштовање.
У суботу, 13. априла, на улазу у Народну башту
НЕДЕЉЕ
Снимио: Милан Шупица

Водитељка – глумица:
Софија Јуричан

Власник и торта „број 1”

Догодило се и то на овим просторима! Један лист доживео је век и по
постојања. И по томе је ненадмашан
на Балкану.
„Панчевац”!
Наше и ваше новине, које годинама, сваке недеље, Панчевцима доносе нове локалне вести, занимљиве
приче, поучне савете; наравно, и неизбежне огласе, а у складу с традицијом и информације о томе ко нас је
напустио. Јер ниси умро ако није писало у „Панчевцу”.
Грађани му верују
А много људи похитало је у Дом војске у понедељак, 15. априла, два дана
након званичног рођендана листа, да
честита сто педесети. Њих су на улазу у поменуто здање дочекивали срдачни домаћини, да би недуго затим
почела академија, када се бројним
званицама из свих сегмената друштвеног живота обратио власник листа – Зоран Пешевски.
– Када сам пре око четири године
саопштио да желим да купим овај недељник, дочекан сам на нож. Говорило се да ми „Панчевац” треба за шпекулације, да ћу да га угасим... А мање
злобни причали су да нећу умети да
га водим. Данас, ево „Панчевца”, као
нов је, у добу којим не могу да се похвале ниједне друге новине на Балкану. Редакција је сачувана, запослили
смо и нове новинаре. Лист је и данас,
као што је био и у својој историји, поуздано гласило. Истина, интернет брже преноси вести, а неке друге новине су шареније... Али нас становници
Панчева уносе у своје куће. И верују
нам – истакао је Зоран Пешевски.
Преживео и живеће...
На то се надовезао директор „Панчевца” Драган Жујовић, фокусирајући се
на садашњи тренутак новина.
– Тираж недељника је 12.000 примерака. Такав је већ у дужем периоду, а људи из новинарске бранше знају колики је то успех у данашњим
условима. Желим да истакнем и да
„Панчевац” никоме није дужан: уредно плаћамо рачуне штампарији, плате запосленима, све обавезе према држави. Једноставно казано, ми смо
лист који се у потпуности издржава
од сопствених прихода – навео је
Драган Жујовић.
Градоначелник Панчева Саша Павлов указао је на несумњив значај
„Пан чев ца” за це лу за јед ни цу, а
Синиша Трајковић, главни и одговорни уредник листа, скренуо је пажњу на начела којима се руководи
редакција.
Славна и бурна историја
Након тога приказан је документарни филм који је у кратким цртама испричао историјат „Панчевца”, од самог настанка 13. априла 1869. године,
када је слободоумни Јован Павловић
својим оштрим пером, и још више
истинољубљем, многима био трн у
оку. Због тога је лист више пута кажњаван, забрањиван, па и затворен на
дужи период, све док се од педесетих
година прошлог века његово излажење није усталило.
Тај континуитет траје до данас, уз
наду да ће новине свих Панчеваца и
даље одолевати бурним временима и
чувати право на истину.
Свечаност је увеличана наступом
друштава „Станко Пауновић НИС–
РНП” и „Тамаши Арон”, а неформално дружење потрајало је до касно у
ноћ. Уз осмехе, шампањац, „новинску” торту и небројено пута изговорено „живели”.
И живеће....
Ј. Ф.
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Петак, 19. април 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

ОТПОЧЕЛИ РАЗГОВОРИ О ПОВРАТКУ ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ЛИНИЈЕ ЗА БЕОГРАД

НОВЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ

„БЕОВОЗ” КРЕЋЕ... ИЛИ НЕЋЕ?

Завод „Панчевац”
први у свему

Изгледа да се проблем поновног увођења „Беовоза” за Панчево миче са слепог колосека.
У изјави за „Панчевац” потпредседница Владе Србије и
министарка грађевинарства, сао бра ћа ја и ин фра струк ту ре
проф. др Зорана Михајловић
рекла је да је у разговору у понедељак, 15. априла, с представницима Града Београда и
ди рек то ри ма же ле знич ких
предузећа покренула питање
продужавања линије БГ воза
до Панчева.
– О томе сам с представницима Панчева разговарала приликом посете овом граду у марту и ово је реализација тадашњег обећања – рекла је Зорана Михајловић, најављујући да
је реч о свеобухватној иницијативи која подразумева и увођење линија до Лазаревца и
Младеновца.
С обзиром на то да је пре годину и по дана укинута директна линија Панчево–Београд, наши суграђани који желе да до главног града долазе
железницом, могу то да ураде
тако што ће на станицама Панчево–Главна и Панчево–Варош
сачекати један од десет возова
који свакодневно саобраћају на
релацији Београд–Вршац и Вршац–Београд.
Линија Панчево–Београд званично је укинута 10. децембра

Чекање дуго годину и по
2017. године, после двадесет година постојања. Заправо, формално је „само скраћена” до железничке станице Овча, а то је
образложено малим приходима, којима не могу да се покрију трошкови покретања возова.
Тада се први пут чула незванична информација да су надлежни на железници очекивали да ће општине на територији јужног Баната које су заин те ре со ва не за ве ћи број

полазака возова издвојити за
то више пара, али да општински челници нису показали интерес за то.
Подсећамо, Панчево је остало без директне железничке
линије за Београд иако је почетком фебруара 2017. године
завршена реконструкција пруге од нашег града до престонице, која је трајала три године. Тада је обновљено и електрифицирано 16 километара

пружног колосека и саграђен
мост дужине 242 метра преко
Тамиша. Тиме је омогућено да
се возови крећу брзином до
120 километара на сат.
Иначе, продужење железничке линије од Панчева до Београда поново је актуализовано
после прошлонедељне одлуке
руководства АТП-а да редукује број полазака аутобуса из
нашег града за Београд.
М. Г.

ЈУБИЛЕЈ

Честитка
Њ. К. В. Александра

Током школовања ученицима су обезбеђени смештај и исхрана у интернату Војне гимназије, уџбеници и школски
при бор, оде ћа и обу ћа,
здравственa заштитa, као и новчана примања.
Детаљније информације могу се видети на сајту Војне гим-

на зи је (http://www.gimnazija.mod.gov.rs/) или добити у
центрима Министарства одбране (панчевачки центар је у згради Полицијске управе Панчево у Улици Милоша Обреновића) сваког радног дана до
краја овог месеца.
М. Г.

ЈУБИЛЕЈ

Дошао да нам
пожели срећу
Наш дугогодишњи читалац и
суграђанин Драгослав
Ђурђевић дошао је у
редакцију да лично
честита рођендан и
велики јубилеј свог
омиљеног листа. Са собом је донео и оригинални примерак првог броја из
1869. године.
Добио га је на
поклон од некадашњег
фотографа
наше редакције Мирка Кузмановића,

још давне 1963. године. – Зато
је и тако пожутео. Али ја га
брижљиво и љубоморно чувам већ дуже од пола века и нема тих пара за које бих га дао. У „Панчевцу” читам све, а најдражи су ми текстови о старим временима,
попут оних о
старим занатима и некадашњим
кафанама
– навео
је овај
наш читалац.
Ј. Ф.

ЕКОЛОШКИ ФОТО-КОНКУРС

Чувајмо природу
15. април 2019.
Г-дин Зоран Пешевски
Акционарско друштво за новинско-издавачку делатност
„Панчевац”
Вука Караџића 1
26000 Панчево
Поштовани господине Пешевски,
Примите моје срдачне честитке поводом 150 година
постојања најстаријег активног недељника на Балкану.
Драго ми је да добро сарађујемо и веома уживам у читању
занимљивих чланака у Вашем часопису.
Свим запосленима у „Панчевцу” желим много добрих
прича и најбољег новинарства и у наредним годинама.
С поштовањем,
Њ. К. В. Престолонаследник Александар

АКЦИЈСКЕ ЦЕНЕ
КОЛОР ДОПЛЕР ВРАТА

Цена: 2.000 дин.
КОЛОР ДОПЛЕР РУКУ

Цена: 2.000 дин.
Цена: 2.000 дин.

Конкурс за упис у Војну гимназију
2003. или 2002. године, да су
држављани Србије и да надлежна војнолекарска комисија
утврди да су здравствено способни за школовање. Битно је
и да се против њих не води
кривични поступак и да до сада нису осуђивани на казну затвора дужу од шест месеци.

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

КОЛОР ДОПЛЕР НОГУ

ДО КРАЈА ОВОГ МЕСЕЦА

До 30. априла траје конкурс
Министарства одбране Србије
за упис двадесет ученика из
цивилних гимназија у други
разред Војне гимназије и десет ученика у трећи разред те
школе.
Најважнији услов за упис је
да су заинтересовани рођени

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

Завод за јавно здравље Панчево расписао је девету годину за ре дом фо то-кон курс
„Објективом кроз свет око
нас”, посвећен Светском дану заштите животне средине,
а тема овогодишњег такмичења је „Повратак природи”.
Моћ природе, њена лепота, али и њено разарање морају да буду у фокусу фотографа, а фотографије треба
да садрже лепоте и вредности природе које се морају
сачувати.
Конкурс се реализује под
покровитељством Фото-савеза
Србије и Секрета рија та за
заштиту животне средине гра-

да Панчева, а отворен је до
12. маја. Право учешћа имају сви фотографи с радовима
начињеним у Србији. Фотографије се могу доставити на
CD-у, DVD-у или имејлом на
адресу www.zjzpa.org.rs. или
www.fotoss.org. Више информација о фото-конкурсу, пријавама и пропозицијама могуће је добити на сајту Завода за јавно здравље Панчево.
Изложба ће бити организована у два сегмента: фотографије младих до шеснаест
година и фотографије одраслих аутора, као део међународног фестивала БУДИ у
Панчеву.

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
најбољих дијагностичара у
нашој земљи.
Такође суботом, заинтересовани могу да ураде 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 панчевачке Опште болнице, ендокринолошке др Гордана Вељовић, такође из Опште болнице, а
уролошке њихов колега из
исте установе др Небојша Тасић, док је за прегледе из
области гинекологије задужен др Јован Рудић из ГАК
„Народни фронт”. Треба напоменути да су прегледи код
др Небојше Тасића тренутно
на акцији, па тако комплетан уролошки преглед кошта
2.000 динара, ултразвучни
уролошки преглед стаје такође 2.000 динара, док обе
ове услуге у пакету коштају
3.600 динара.

У Заводу ће ускоро почети да се проводи и амбулант на хи рур ги ја, а све
интервенције, као и додатне хируршке и консултатив не пре гле де оба вља ће
др Горан Додевски, специја ли ста аб до ми нал не хи рургије из Опште болнице
Панчево.
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 сада, 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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ПОЛИТИКА
КОНЦЕПТ

Ако посланици Драгана Ђиласа одлуче да ступе у штрајк
глађу да би уцењивали државу, председника или Владу
Србије, истог момента ће посланици СНС-а ступити у
штрајк глађу. Наш штрајк ће трајати дуже и од Бошковог, Ђиласовог и Јеремићевог.
(Шеф посланичке групе СНС-а у Скупштини РС Александар Мартиновић, „Блиц”, 12. април)
***
Јутрос сам имао дуг разговор с председником Вучићем,
нас двојица смо саборци, из деценије упорне опозиционе
борбе против ДОС-овог режима. Као саборци умемо да
се не слажемо. Ја му верујем, верујем и у његове процене, јер је човек који без сваке сумње добије све изборе
својим именом и презименом, зато сам јутрос прихватио
сугестију свог саборца, свог коалиционог партнера и првог у ланцу система команде, да одложим свој штрајк.
(Министар одбране Србије Александар Вулин, „Данас”,
13. април)
***
Мој „Приручник за чекање” има мало неку годоовску
симболику јер ми јесмо неко чекалачко друштво, а не
знамо ни сами шта чекамо. Знате, кад неки млад, квалитетан човек оде из земље, то је као да ми неко лупи шамар. Али не могу да некоме то замерим јер сам и ја сам
отишао. Ипак, чини ми се да су некада млади одлазили
због сиромаштва, а сада одлазе због неке духовне беде
која влада и у томе је разлика.
(Пе сник и бив ши фуд ба лер Иван Ер гић, „Блиц”,
14. април)
***
Ако је домовина у свијету, а читав свијет у домовини, онда полако разумијемо да сваки човјек припада својој домовини. И глумац тако припада читавом свијету. Свако
друго тумачење је тероризам према појединцу и његово
довођење у робовласнички положај. Тада такав појединац постаје роб једне нације или вјере, који грца у захтјевима умног, физичког или сексуалног злостављања. Тако
имамо циничне и апсурдне пароле власника наших душа и тијела да ’умјетници спајају и зближавају људе разних домовина’. Ха-ха-ха! Ако нас само умјетност, театар и глумци или профитабилни спорт зближавају, шта
нас то онда раздваја у усамљеним домовинама?
(Глумац Зијах Соколовић, „Новости”, 12. април)
***

***
Не мислим да демонстрације могу много да утичу на инвеститоре, али очигледно је да доприносе утиску да је
Србија земља са одређеним политичким ризиком. Много тога зависи од реакције власти и њених присталица.
Свако насиље ће нанети штету и имати негативан утицај
на економију.
(Амбасадор Краљевине Норвешке у Србији Арне Санес Бјернстад, „Курир”, 15. април)
***
Протести су букнули због тога што је власт превише стисла друштво, превише изашла из институција, превише
’заробила’ државу. Пре свега мислим на медије који су
на трагичан начин подржавали једну власт и искључивање опозиције које је било невероватно. С друге стране,
парламент је изгледао језиво –немогућност да се o било
којoj теми дебатује у друштву. Значи, потпуно искључивање целе критичке јавности из свега, то је створило једну ненормалну атмосферу.
(Новинарка НИН-а Весна Малишић, Н1, 16. април)
***
Потребан је дијалог између носилаца власти и људи који
захтевају промену. Извођење људи који вичу с једне и
друге стране није дијалог, то је викање. Дијалог је потреба да се разговара са оним другим, дијалог је формулисање јасних захтева, али је дијалог и пристајање да не
гледаш само у таблоиде и телевизор, него да погледаш и
кроз прозор. И да видиш да има неких људи којима нешто није јасно, па да онда укључиш те људе. Ми смо једина земља на свету где ви можете да промените лични
опис града а да за то не питате грађане.
(Бивши „отпораш” Срђа Поповић, Радио Слободна
Европа, 13. април)
***
Капацитети наше мржње су поприлично велики. Наша
мржња, као у случају Нотр Дама, у знаку је ирационалне искључивости. Не знамо да раздвојимо оно што је
важно у култури, што је светски важно, од онога што
припада политици. Наша мржња је у ствари једна апсурдна страст, а тамо где влада мржња, нема способности за разумевање.
(Социолог Ратко Божовић, „Телеграф”, 16. април)

Петак, 19. април 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

САСТАНАК ЛОКАЛНЕ ВЛАДЕ

ШТРОСМАЈЕРОВА ПОСТАЈЕ УЛИЦА
МИЛОША ЦРЊАНСКОГ
Радиће се на
водоводној мрежи
у насељу Скробара
и на Кудељарцу
Завршава се зграда
Завода за јавно
здравље?
Целих дванаест тачака дневног реда имали су пред собом
градски већници на седници
одржаној 17. априла. Теме су
биле из различитих сфера живота града, а све је започето
причом о раду Црвеног крста
Панчево.
Известилац је била Милица
Тодоровић, секретарка те организације.

Црвени крст мотивише
људе
Она је најпре говорила о резултатима из 2018, а одмах је
навела да је обавезу руковођења локалним Црвеним крстом
пре у зе ла то ком прет ход не
године.
– Ми смо хуманитарна и непрофитна организација. Сва
средства која смо добили и од
Министарства здравља и од
Града – оправдали смо. План
за 2018. годину смо испунили,
организовали смо бројне активности у складу с потребама
локалне заједнице. Наступиле
су и важне промене у функционисању Црвеног крста: сарађујемо са Заводом за трансфузију крви Војводине, па мотивишемо грађанке и грађане да
нам се у тим хуманим акцијама придруже. Уходали смо се,
па се све то сада спроводи у
континуитету. Панчево је окупљало и организовало волонтерке и волонтере свих старосних доба, а они су дали изузетан допринос у раду Црвеног крста – рекла је Милица
Тодоровић и онда изразила наду да ће Град организацији коју води омогућити да у складу
с планом за 2019. годину буде
још боља.

Милица Марјановић: Панчево је окупљало и организовало волонтерке и волонтере
Потом су представљени нацрти одлука о доношењу планова детаљне регулације унутрашњег дела Блока 40 у Панчеву и подручја храстове шуме у Долову. Циљ израде првопоменутог плана је изградња нових објеката и адаптација постојећих, као и разграничење површина јавне и остале намене. Други документ тиче се заштите шумског комплекса, како би се „отворио”
и за коњички и бициклистички туризам. Постоји и потреба за очу ва њем по сто је ћег
водотока.
Мењани су, затим, називи
улица и заселака на територији града, јер је тај акт „враћен”
с више инстанце власти – из
Републичког геодетског завода. Уместо бројева, сада постоје конкретни називи.

Уметничка збирка у новом
простору
И једна улица у епицентру града зваће се другачије: Штросмајерова постаје Улица Милоша Црњанског. Грађани не
треба (много) да брину: промена података у личним доку-

ментима је бесплатна, само треба издвојити мало времена за
стајање у реду.
Град ће учествовати на два
конкурса. Један је у вези са суфи нан си ра њем ре а ли за ци је
пројеката изградње система
управљања отпадом који је расписало Министарство заштите
животне средине, а Панчево ће
конкурисати предлогом пројекта израде документације за
Регионални центар за управљање от па дом. Фи нан си јер је
фонд Зелене Србије. На овоме
ће се радити три године, а укупно је неопходно обезбедити 62
милиона динара.
Други је конкурс о додели
средстава за суфинансирање
изградње, санације и реконструкције водних објеката у јавној својини и објеката фекалне канализације на територији
АП Војводине. Водоводна мрежа недостаје у насељу Скробара и на Кудељарцу, а секундарна канализациона мрежа на
Новосељанском путу. Посао ће
водити ЈКП „Водовод и канализација”. Инвестиција изградње објеката на подручју топлане Котеж поверена је ЈКП-у
„Грејање”. То јавно предузеће

је само обезбедило новац за ове
послове.
После извесног времена говорило се и о суфинансирању
дела текућих расхода и издатака Културно-просветне заједнице Панчево у 2019. Уметничка
збирка настала током колонија
„Делиблатски песак”, која броји око 1.300 уметничких дела,
биће премештена у други простор. Закон о култури Граду даје могућност да помаже, па је
она и искориштена. Манифестација „Дани сунцокрета”, чији је циљ промоција пчеларства, утврђена је за градску.
Као додатна тачка дневног
реда на крају се појавила прича о недовршеној згради Завода за јавно здравље. Коначни
свршетак објекта сада је брига
Владе Републике Србије. Усаглашавана је техничка документација, Канцеларија за управљање јавним улагањима је дала сагласност, па је уговорено
да она са 136 милиона динара
финансира стављање објекта у
функцију.
Град неће имати никаквих
трошкова, а обавеза Панчева
је да распише јавне набавке и
да ангажује извођаче.

СА СЕДНИЦЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА

Помоћ „Хигијени” за већу рециклажу

У Панчеву, Пироту, Срему, Дубоком и у Мачви у наредном
периоду спроводиће се важан
пројекат Краљевине Шведске
и Министарства за заштиту животне средине Србије. Његова
суштина је одвајање, сакупљање и транспорт свих врста отпада које могу да иду на рециклажу.
Зденка Миљковић, градски
секретар за заштиту животне
средине, истакла је да је циљ
овог пројекта примарне сепа-

рације отпада (како се званично зове) да се након две године, колико ће трајати његово
спровођење, 15 одсто целокупног прикупљеног отпада прерађује у процесу рециклаже.
– Највећу корист од спровођења овог пројекта имаће ЈКП
„Хигијена”, јер ће добити преко 5.000 нових канти и возила
која иду уз њих. Њихова укупна вредност биће око 474.295
евра, а Град Панчево ће учествовати са 57.593 евра. Овај

пројекат ће се финансирати
новцем из тзв. ЕУ ИПА фондова – рекла је Зденка Миљковић, градски секретар за заштиту животне средине.
Након њеног излагања чланови Градског већа су једногласно подржали овај пројекат.
На седници Градског већа
саопштено је и да ће током ове
године бити преуређено 8,6 километара атарских путева на
територији Омољице и Банатског Брестовца.

Зоран Грба, секретар Секретаријата за пољопривреду, село и рурални развој, прецизирао је да се то односи на један
атарски пут у Омољици, дужине 4,1 километар, као и три
трасе у Банатском Брестовцу,
дужине 4,5 километара.
– По одлуци о буџету Града
имамо обезбеђен 21 милион
динара, а од покрајинске власти ћемо тражити 16.741.000
динара и то је 49 одсто укупне
вредности. Остатак потребног
новца обезбедиће Град – рекао
је Грба.
Он је додао да ће Град Панчево тражити новац из покрајинског буџета на основу конкурса који је расписао Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство. Свака од пристиглих
пријава која буде прихваћена
биће финансирана са 20 милиона динара без ПДВ-а из покрајинског буџета.
Чланови Градског већа усвојили су и ову тачку дневног
реда, након чега је седница
завршена.

Страну припремио

Синиша
Трајковић
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Петак, 19. април 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

КОНКУРС НАМЕЊЕН ВИШЕЧЛАНИМ ПОРОДИЦАМА

УСКРШЊА ЧЕСТИТКА
ГРАДОНАЧЕЛНИКА И
ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ

БЕСПОВРАТНА ПОМОЋ РОДИТЕЉИМА
С ТРОЈЕ И ЧЕТВОРО ДЕЦЕ

Проведите
празник
радосно и
у миру

Ако сте треће или четврто
дете добили између 1. јануара 2018. и 5. априла
2019. и живите у Војводини – обратите пажњу

Градоначелник Панчева Саша Павлов и председник Скупштине града Тигран Киш честитали су предстојећи најрадоснији хришћански
празник Ускрс свим нашим суграђанима који га славе по грегоријанском календару. У њиховој честитки се каже:
„Свим верницима у нашем граду
који славе Ускрс по грегоријанском
календару срдачно честитамо празник Васкрсења Христовог. Драги
суграђани и суграђанке, желимо вам
да највећи хришћански празник проведете у кругу ваших породица, радосно и у миру. Нека вам радост
предстојећих ускршњих празника
донесе добро здравље и шансе за
остварење ваших личних, породичних и професионалних планова. Срећан Ускрс!”

Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова расписао је 5.
априла конкурс за доделу бесповратних средстава породицама с троје
или четворо деце, за решавање стамбеног питања или за унапређење услова становања на територији Аутономне Покрајине Војводине за текућу годину.
Како је истакнуто, право учешћа
имају брачне или ванбрачне заједнице с децом, као и једнородитељске породице из Војводине у којима
се почев од 1. јануара 2018. до дана
расписивања конкурса роди треће
или четврто дете.

Куповина, доградња, адаптација...
Овим путем ће бити подељено 175
милиона динара, а средства су намењена за куповину нове стамбене
јединице или за доградњу, адаптацију, реконструкцију, текуће и инвестиционо одржавање стамбене јединице у власништву или сувласништву породице, која мора имати пре би ва ли ште на те ри то ри ји
Војводине.
Конкурс је, како се наводи у тексту, покренут с циљем подстицања
рађања и афирмације пронаталне политике, ублажавања и заустављања
негативних демографских трендова
и побољшања демографске структуре у општинским, градским и руралним срединама.
Поред датума рођења трећег или
четвртог детета, учесници конкурса
морају да испуне и следеће услове:
да је најмање један од родитеља држављанин Србије и да на територији

Лакше до крова над главом
Војводине до дана расписивања конкурса има најмање пет година непрекидно пријављено пребивалиште;
да се налазе у брачној или ванбрачној заједници или да имају статус
самохраног родитеља; да се непосредно брину о новорођеном трећем
или четвртом детету; да њихова деца претходног реда рођења нису смештена у хранитељску, старатељску
породицу или дата на усвојење и да
нису лишени родитељског права у
односу на децу претходног реда рођења; да нису корисници новчане
социјалне помоћи; да је најмање један од родитеља запослен; да су власници или сувласници некретнине
или да живе у заједничком домаћинству с власником или сувласником некретнине најмање три године
непрекидно до дана расписивања

конкурса (уколико аплицирају за доградњу, адаптацију, реконструкцију, инвестиционо и текуће одржавање некретнине); да учесници конкурса или њихови сродници у правој линији, без обзира на степен сродства, који живе у заједничком домаћинству, нису купили или отуђили
одговарајућу некретнину у претходних пет година до дана расписивања конкурса.

Рокови и ограничења
У тексту конкурса наводи се и да
учесници могу да аплицирају само
једном пријавом, а да висина тражених средстава не може бити већа од
1,2 милиона динара. За учешће је
неопходно доставити обимну документацију, а цео текст конкурса, пријаву и списак докумената које треба

да припремите можете пронаћи на
сајту www.socijalnapolitika.vojvodina.gov.rs.
Пријаве се достављају Покрајинском секретаријату за социјалну политику, демографију и равноправност полова у Новом Саду поштом
или лично у року од деведесет дана
од дана објављивања у дневном листу „Дневник”. Предлози ранг-листа
учесника биће објављени у року од
шездесет дана од дана истека конкурса, а потом покрајински секретар има рок од тридесет дана да одлучи с којим породицама ће бити
потписани уговори о додели бесповратних средстава. Додатне информације могу се добити путем телефона 021/487-45-10, 021/452-371,
021/452-339 и 021/487-40-73.
Д. Кожан

ПИО ФОНД ОДГОВАРА

НАША АНКЕТА

Како остварити право
на породичну пензију

С КОЈИМ ПРОБЛЕМИМА СЕ ДАНАС СУОЧАВА НАША ПЛАНЕТА?

Право на породичну пензију имају
чланови породице (деца до 26. године ако се редовно школују и супружник) после смрти корисника старосне или инвалидске пензије односно
умрлог осигураника који је навршио
најмање пет година стажа осигурања
или је испунио услове за пензију. Уколико је узрок смрти повреда на раду
или професионално обољење, чланови породице стичу право на пензију
без обзира на дужину пензијског стажа тог лица.

чланове породице. Такође, потребан
је извод венчаних за удовицу односно удовца који је издат после смрти
осигураника (оригинал или оверена
фотокопија), доказ о школовању деце старије од петнаест година, односно медицинска документација ако
је услов за остваривање права неспособност за самосталан живот и рад.
Неопходни су и доказ о пензијском
стажу умрлог осигураника у Републици Србији, уверење о обављању самосталне делатности за умрлог осигу-

ВА ЖНО ЈЕ ЗНА ТИ:
Деца старија од петнаест година доносе потврде о школовању једном
годишње, односно потврде о уписаној години на високошколској установи.
l Удовице или удовци не губе породичну пензију ако склопе нови брак.
l Пензију можете примати на текући рачун, на кућну адресу на шалтеру
испоручене поште, на рачун установе у којој је корисник смештен, на
девизни рачун и преко овлашћених лица.
l Пензионер је дужан да пријави промену адресе, као и друге промене
које су од утицаја на право.
l Ако је преминули радио и у иностранству, укључујући и бивше југословенске републике, о праву на тај део пензије одлучиће се по прописима те земље.
l Уколико је имао потврђен стаж у бившим југословенским републикама, приложити потврду или листинг с регистрованим подацима.
l Породични пензионер може ући у осигурање по уговору о делу или ауторском уговору, с тим да месечна уговорена накнада мора бити нижа
од износа најниже основице у осигурању запослених, важеће у моменту уплате доприноса.
l

Ово право се остварује тако што се
у филијали ПИО фонда попуњава
образац „Захтев за остваривање права на породичну пензију по смрти
осигураника”.
Обавезно је доставити извод из матичне књиге умрлих, извод из матичне књиге рођених за чланове породице за које се подноси захтев, као и
до каз о иден ти те ту за пу но лет не

раника издато од стране надлежног
ор га на оп шти не, од но сно ре ше ње
Агенције за привредне регистре и доказ о регулисаном војном року за осигураника.
Једном члану породице припада 70
одсто од пензије осигураника, за два
члана 80, за три 90, а за четири члана
или више чланова 100 одсто.
М. М.

Загађење ће нам доћи главе

С. ОБРЕНОВИЋ

Д. НИКОЛИЋ

Сваког 22. априла широм света обележава се Међународни дан планете
Земље с циљем њеног очувања и упозорења на опасности које прете животу на Земљи, биљним и животињским врстама, услед развоја индустрије, повећане потрошње енергије,
глобалног загревања и климатских
промена. У овом догађају сваке године учествује више од сто педесет земаља и милијарду људи, чинећи Дан
планете Земље највећом грађанском
акцијом на свету.
СЛАВКА ОБРЕНОВИЋ, пензионерка:
– Загађење је превазишло сваку меру. Такође, много је у целом свету
политика умешана у све, а ни млади
нису као што су некада били. Све се
променило. Пореметио се систем вредности, зато је све отишло у погрешном смеру. Ипак се надам да је будућност ове планете светла.
ДУШАН НИКОЛИЋ, пензионер:
– Земље се стално труде да повећају производњу, што све више оптерећује животну средину. Тамо где је
производња изнад неке еколошке свести, то није добро. И то ће нас уништити ако се не опаметимо. С друге
стране, ниска је свест људи о очувању

Р. БУБЊЕВИЋ

А. КОСАНИЋ

животне средине, бахатимо се и немамо довољно културе. Сувише је сурово рећи, али једноставно то је васпитање које почиње од куће, затим се
допуњује у школи и касније на послу.
Постоји велики проблем и с водом и
ваздухом. Једно поправљамо, друго
кваримо. Желимо напредак, али свест
људи мора да прати индустријализација. Мора да буде у равнотежи. Како
култура расте, тако треба да расте и
свест. Није довољно да технички знаш,
већ и да се просветлиш и будеш довољно образован и културан и да схваташ да је нормално да чистиш за собом и животињама, да не бацаш папире за собом итд. Бојим се да у нашим условима треба да прођу векови.
РАЈКО БУБЊЕВИЋ, музејски радник:
– Мислим да је ипак највећи проблем то што је планета загађена. Требало би да сви више радимо на њеном очувању.
АГАТА КОСАНИЋ, учитељица:
– Велико је загађење. У граду имамо
велике фабрике, а то заиста лоше утиче на квалитет ваздуха. Мислим да родитељи треба више да скрећу пажњу
деци, јер видим да деца често, када
иду из школе, бацају смеће за собом.

С. ДРАЖИЋ

П. БАСАРИЋ

Школа јесте битна, али мислим да родитељи треба да их науче како то није
добро за планету. Такође, сви ложимо,
а то није добро за квалитет ваздуха.
СВЕТЛАНА ДРАЖИЋ,
дипл. менаџер:
– Назадовали смо, јер не бринемо
о животној средини, већ је константно загађујемо. У мом крају, иако се
контејнери празне, стално има смећа
поред њих. Све је више оних који
претурају по смећу и праве неред и
оних који бацају све и свашта. Контејнери за одвајање смећа не функционишу у Панчеву. Мислим да би
требало да се више обрати пажња на
рециклажу, посебно на ПЕТ амбалажу, која може поново да се рециклира. Све може да се промени, али то
иде од куће. Родитељи морају да буду позитиван пример.
ПРЕДРАГ БАСАРИЋ, економиста:
– Загађење је проблем и то је оно
што Земљу вуче уназад. Напредак је
очигледан у развоју технологије. Она
је донекле узрок загађења, али је ипак
ту проблем немар људи, небрига о
природи. Ниска је свест код људи о
важности очувања планете.
Анкетирала Мирјана Марић
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ВЛАДА ОДЛУЧИЛА

Веће плате
васпитачима
После усвајања предложеног закона по хитном поступку запослени у панчевачким предшколским установама имаће од маја
ове године за девет одсто вишу
плату у односу на децембарску.
Мајска плата биће исплаћена у
јуну. Из локалних буџета биће
укупно издвојено 382 милиона
динара за ово повећање.
Да подсетимо, држава је приликом последњег повећања плата запосленима у образовању, а
које се догодило у децембру,
раздвојила запослене у школама и вртићима. Првима је децембарска плата била увећана за
девет, а другима за седам одсто.

ДУАЛНО ОБРАЗОВАЊЕ
У СРБИЈИ

Реч ученика
Више од 1.000 ученика из најугледнијих школа из целе Србије представило је у суботу, 13.
априла, у Новом Саду, најбоље
резултате дуалног модела образовања. Они су поручили матурантима основних школа да је
овај вид стручног образовања
један од најбољих, јер тако стичу знање и праксу који им омогућавају да се након школовања лакше запосле. Нагласили
су да садашњи осмаци неће погрешити уколико се одлуче да
упишу стручне школе у којима
постоји овај облик образовања.
Средњошколци су били у прилици да у оквиру државног програма промоције дуалних образовних профила „Дуално образовање – да знам шта радим”
говоре о томе како виде своју
професионалну будућност. Реч
је о активности у склопу представљања плана уписа за школску 2019/2020. годину које је
органи зовало Ми ни стар ство
просвете, науке и технолошког
развоја – Сектор за дуално и
предузетничко образовање и васпитање, уз подршку Града Новог Сада. Промоцији су присуствовали представници најуспешнијих средњих школа које су
показале најбоље резултате у
реализацији дуалних профила,
као и представници компанија
укључених у овај вид образовања у Републици Србији.

ДАН ПЛАНЕТЕ ЗЕМЉЕ
У ГИМНАЗИЈИ

Буђење свести
Еколошка секција „Гимзелени”
обележила је у понедељак, 15.
априла, Дан планете Земље.
Ученици су у сарадњи с Друштвом љубитеља психологије и
биолошком секцијом школе уредили један кабинет као „зелену
учионицу”, у којој се одржавају
часови посвећени искључиво
еколошким проблемима и начинима њиховог решавања.
Тог дана је удружење „Слобода за животиње” из Београда
представило ђацима Гимназије пројекат заштите животиња
и здраве исхране. Гимназијалци су добили корисне савете о
томе како да у свакодневном
животу избегну предмете од
пластике за једнократну употребу, да смање амбалажни отпад и чувају ресурсе који се
троше за индустријску производ њу. Удру же ње за по моћ
МНРО Панчево представило је
пројекат „Ручно прављени папир”, а домаћини „Гимзелени”
подсетили су своје другаре на
пројекат „Цветни траг, а не пластични”. Гост обележавања Дана планете Земље у Гимназији
била је представница грађанске иницијативе „Чишћења Пескане” Ивана Морар, која је
указала на могућност да се еколошка акција организује и преко друштвених мрежа и да није тако тешко учинити нешто
добро за град у којем живимо.

Петак, 19. април 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

МАЛИ ПАНЧЕВЦИ ПО ЈУС-у
Важно је на време
уочити поремећаје
Плаћа се данак
лошим навикама
родитеља и деце
Поремећај у развоју говора, деформитети стопала, гојазност
и зубни каријес проблеми су с
којима се током последњих година боре српски предшколци
и њихови родитељи – тврде саговорници престоничких медија који су прошле недеље навелико писали о здравственом
стању будућих првака. Многе
читаоце није могао да остави
равнодушним податак да чак
80 одсто будућих првака не
уме правилно да изговори све
гласове или има премали фонд
речи. Савремени облици комуникације: мобилни телефони, таблети, конзоле и друга
чуда технике, као и угледање
на инфлуенсере утичу на животне навике малишана, а самим тим и на њихово здравствено стање.
Деца су опседнута новим медијима и савременим видовима забаве и у стању су да сатима седе или леже у затвореном простору без икакве интеракције са стварним светом
и без икакве физичке активности. Зато се гоје, неправилно говоре и губе способност
сна ла же ња у сва ко днев ном
окружењу. Саговорници београдских медија, махом педијатри, истичи и да родитељи
својим примером охрабрују децу да конзумирају брзу храну
и газирана пића и не подстичу их на физичке активности.

Редовни прегледи
Систем здравствене заштите
деце у Панчеву већ деценија-

ма функционише по истом
принципу и резултати рада лекара су сасвим другачији од
оних који су српској јавности
представљени претходних дана. Панчевачки предшколци
су здрави и способни да се носе са изазовима које доноси
нова етапа у њиховом развоју
– оцена је др Југославе Станоје вић, ше фи це Оде ље ња за
здравствену заштиту деце Дома здравља Панчево. Крајем
сваке године, објашњава она,
вртићима „Дечје радости” шаљу се упути за здравствене прегледе девојчица и дечака који
треба да пођу у први разред.
– Преглед физијатра и офталмолога, као и основна лабораторијска испитивања крви и урина будућих првака први су корак у сагледавању њиховог здравственог стања. Систем здравствене заштите у нашем граду предвидео је да ову

активност координишу вртићи и то се веома успешно реализује сваке године. Када се
заврше сви ти прегледи, деца
долазе на систематски, који
обавља служба за здравствену
заштиту деце Дома здравља
Панчево, тако да педијатри већ
имају готове резултате колега
и лако се може утврдити постојање евентуалног здравственог проблема – рекла је др Југослава Станојевић.

Стално праћење
Наша саговорница напомиње
да је у Панчеву систем утемељен на принципу сталног праћења развоја малишана.
– Девојчице и дечаци из панчевачких вртића сваке године
долазе на преглед код педијатра, логопеда и стоматолога,
тако да се све неправилности
исправљају пре поласка у школу. Ретке су ситуације да се на

систематском прегледу пред
полазак у школу појаве деца
која захтевају логопедски третман а да пре тога никада то
нису имала – каже др Југослава Станојевић, додајући да се
и за малишане који нису полазници вртића организују систематски прегледи када наврше четири године.
Пре завршног систематског
прегледа малишане који имају неправилно држање леђа
упућују на корективне вежбе.
Такође, ако се у развоју детета
установи проблем у говору, све
се то решава пре поласка у
школу... Када је реч о исхрани, она каже да има гојазних,
али је највећи проценат дечје
популације нормално ухрањен.
Искуство и пракса наших лекара кажу да је проценат деце
која не испуњавају здравствене норме неопходне за полазак у први разред веома мали.

– Лоше држање и благи деформитети су присутни и то
се вежбама лако решава. Што
се тиче говора, код малог броја малишана је примећена непра вил ност, али се уз аси стенцију логопеда и овај проблем лако и брзо превазилази. Генерално гледано, у односу на претходна времена
присутнији су блажи облици
деформитета кичменог стуба
и стопала код панчевачких
малишана. Не треба заборавити да су предшколци у периоду убрзаног раста и локомоторни систем то не може
да прати, што условљава ове
деформитете – закључује шефица Одељења за здравствену заштиту деце Дома здравља Панчево и додаје да су
жи вот не на ви ке вре ме на у
коме малишани живе узрок
од ре ђе них
здрав стве них
проблема.
Деца ретко јурцају напољу,
а овај облик активности је веома важан за развој, јер се физичким активностима развија
моторика. Нема више утакмица између зграда, нити се прескаче ластиш на оближњем
паркингу или играју школице. Сада клинци и клинцезе
похађају школице спорта где
имају своје тренере с којима
се играју и вежбају. Проблем
је што немају баш сви родитељи око две хиљаде динара месечно, а они који би могли себи то да приуште, нису у могућности да одведу малишана, јер раде по цео дан.
Стога, маме и тате, патике
на ноге и трк на пољану! Можда ће вам се клинци, у паузи између игрица, кад виде
како ви јурите за лоптом или
пре ска че те ла стиш – и
придружити.

СТУДЕНТСКА ПРАКСА У НИС-у

Нови модел подршке будућим стручњацима
Пријавите се
до 5. маја
Компанија НИС ће и ове године омогућити студентима
да прва радна искуства стекну
на пракси у компанији. Како
би студентима обезбедио више флек си бил но сти то ком
праксе, НИС је покренуо нови
програм, под називом „NIS
Calling”, који подразумева 320
сати праксе коју одабрани студенти могу да искористе у периоду од три месеца, у складу
са својим обавезама на факултету. Програм је намењен сту-

дентима треће, четврте и
пете године студија у Србији (мастер или апсолвент), као и држављанима
наше земље који студирају
у иностранству. Они могу
да, током различитих сезона
у години, конкуришу за праксу у НИС-у, у складу с траженим позицијама. У току су пријаве за прву групу учесника,
који ће праксу у НИС-у започети у јуну. Конкурс је отворен до 5. маја, а сви заинтересовани више информација о
програму и начину аплицирања могу добити на веб-страница

www.nis.eu/posao-i-karijera/nis-calling.
Програм „NIS Calling”
омогућaва младим стручњацима да праксу обаве у
готово свим секторима компаније – од продаје, финансија и IT-а до HR-а, маркетинга, набавке, логистике, прераде нафте итд. За укупно четрдесет студената, које ће одабрати представници НИС-а, биће детаљно разрађен менторски програм и план активности, током ког ће сваки практикант имати свог ментора који ће пратити његов развој и

бити подршка током реализације свих активности. Поред
практичног ангажовања, учесници програма имаће шансу
и да се додатно образују и развију своје вештине у оквиру
Корпоративног универзитета
компаније НИС, чији су гостујући предавачи најугледнији
стручњаци из земље и света.
Учесницима програма „NIS Calling” компанија ће покрити трошкове превоза и исхране у оквиру компанијских ресторана.
Вреди истаћи да је праксу у
НИС-у претходних година прошло више стотина студената.

ВЕСТИ ИЗ МИНИСТАРСТВА ЗДРАВЉА

СОС телефон и чет за превенцију суицида
У Србији од почетка године
постоји национална СОС линија за превенцију самоубиства коју је покренула Клиника за психијатријске болести „Др Лаза Лазаревић” под
покровитељством Министарства здравља. На број 011/7777-000, доступан 24 сата, седам дана у недељи, могу да

се јаве они који помишљају
на самоубиство или њихова
породица. С њима разговарају експерти из области менталног здравља – психијатри,
пси хо ло зи и со ци јал ни
радници.
– Свим за ин те ре со ва ним
грађанима: особама у кризи,
њиховим породицама, прија-

тељима, колегама и околини,
наш мул ти ди сци пли нар ни
тим едукованих професионала ца из до ме на мен тал ног
здравља доступан је 24 часа
дневно. Активности које реали зу је мо од но се се на ин тервенције у кризним ситуаци ја ма, са ве то дав ни рад и
пружање подршке и помоћи

– наводи се на сајту клинике
„Др Лаза Лазаревић”.
Они који сматрају да им
тре ба по моћ, пр ва ва жна
упутства могу пронаћи и на
сај ту бол ни це „Др Ла за
Лазаревић” www.sos.lazalazarevic.rs, а однедавно о свом
проблему или проблему драге осо бе ано ним но мо гу

разгова ра ти и ди рект но са
струч ња ци ма пу тем он лајн
чета на том сајту.
Србија је, иначе, на тринаестом месту у Европи по броју
самоубистава, а СОС линија је
само први корак у реализацији националне стратегије за
превенцију суицида.
Д. К.

ОДРЖАНА ДЕБАТА О ЕВРОПСКОМ ПУТУ СРБИЈЕ

Став изнели средњошколци и студенти
У Градској управи Панчева у
уторак, 16. априла, одржана
је дебата учесника укључених у еду ка тив ни про грам
„Европска школа дебате”. Реч
је о пројекту Информационог центра Европске уније,
ЕУ инфо-куткa из Ниша и дебатне академске мреже „Отво-

рена комуникација” који се
реализује уз подршку Делегације Европске уније у Републици Србији. Ученици који су дебатовали о томе да
заштита животне средине треба да има приоритет у преговорима са Европском унијом
били су подељени у две еки-

пе: једну су чинили они који
то одобравају, а другу они који су износили аргументе против таквог става европских
званичника.
„Европска школа дебате” пету годину заредом окупља средњошколце и студенте из градова широм Србије.

Циљ овог пројекта је упознавање средњошколаца и студената са Европском унијом и
процесима интеграције.
Школу дебате у претходних
пет година похађало је више
од 300 средњошколаца и студената из више од тридесет
градова широм Србије, а ор-

ганизовано је више од двадесет јавних дебата.

Страну припремиo

Зоран
Станижан
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ТЕМА БРОЈА

Петак, 19. април 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

О ИМЕНИМА И ПРЕЗИМЕНИМА У НАШЕМ ГРАДУ И ШИРЕ

ШТА СВЕ МОЖЕШ У ПАНЧЕВУ КАД СИ КУМ
МО ГУ ЛИ ДА БУ ДЕМ ЏЕ НИ ФЕР ЛО ПЕЗ?
Најчуднији захтеви с којима се Ивана Вемић сусрела у последњих седам година јесу да се изврши промена личног
имена у име Џенифер Лопез и Ал Пачино. Такви захтеви,
наравно, нису одобрени јер нису у складу са овдашњим
схватањима.
– Промену које није у складу са схватањима средине одобравамо једино у случају да је реч о људима који имају двојно држављанство, па у другој држави имају другачији
идентитет од овдашњег и треба ускладити документацију –
објашњава Ивана Вемић.
Ако вам матична служба одбије захтев, имате право жалбе Министарству за рад, запошљавање и социјална питања.

ПРЕ ЗИ МЕ МЕ ЊА ЈУ РА ДИ ЈЕ НЕ ГО ИМЕ
– Наши суграђани далеко чешће мењају презиме него име.
Име најчешће мењају девојке, које једва чекају да постану
пунолетне да би то учиниле, јер им се дотадашње име није
свиђало. Мушкарци врло ретко мењају име, а неколико суграђана долазило је са захтевом да имену додају надимак
по коме су можда много познатији. То им је било одобрено
– каже Ивана Вемић.
Иначе, по закону лично име можете променити и пре пунолетства, кад напуните петнаест година, али у том случају је Центар за социјални рад дужан да процени да ли сте
довољно зрели за такву одлуку. Такође, проверава се и да
ли постоји нека евиденција о вама у Вишем суду за
малолетнике.

Црква има строге прописе о именима

Зашто у Србији не
можете да се зовете
Селена Гомез или
Џастин Бибер
Како да промените
име за 780 динара
Када се недавно у јутарњем
програму РТС-а појавила жена
необичног имена и презимена
– Латица Цветић, вечно занимљива тема о најлепшим, најчуднијим, али и најнепожељнијим именима поново је оживела у медијима, на друштвеним мрежама, у кафићима и
на кућним седељкама.
Придружили смо се овом свеопштем тренду и посетили овдашњу Матичну службу како
бисмо истражили која су имена за дечаке и девојчице данас
најактуелнија у Панчеву, а која су изашла из моде. Нисмо
одолели ни да се распитамо
има ли наших суграђана који
мењају имена.

Повратак традицији
Како нам је открила Љубица
Деги, главни матичар у Матичној служби Панчево, у последњих неколико година у нашем
граду се у моду враћају стара
имена, а родитељи се приликом избора неретко ослањају
на црквени календар.

Зека, Пламен, Мргуд,
Јоргован, Тарзан,
Пепељуга, Мирођија,
Хајди, Принцеза,
Благодарна, Жељица
и Ласта нека су од
најнеобичнијих
имена која носе
деца у Србији.
– Занимљиво је да нам је у
овом тренутку тешко да издвојимо два или три имена која су
у врху по популарности, као
што је то раније био случај. У
последњих неколико година

Страну
припремила
Драгана

Кожан

имена су разнолика и можда
би се могло побројати по десетак мушких и женских имена
која су мало учесталија од осталих. Када је реч о дечацима,
то су Мијат, Новак, Коста, Ми-

Постоје, међутим, и други
начини да промените име, презиме или оба податка. Разлози
за то су бројни, али вас у Матичној служби за њих не питају. По ро дич ни за кон на ше

ДРА ГО МИ ЈЕ, ЈА САМ ЈА НА ХАРТ
Холивудске звезде познате су по утркивању у томе ко ће
детету дати необичније име, али ни познати у нашем региону не заостају за њима по инвентивности.
У Србији је вероватно најмаштовитији политичар Чедомир
Јовановић, чија се деца зову Михајло Лајф (живот), Јана
Харт (срце), Зора Фејт (вера) и Анђелија Феј (вила). У окружењу се истиче Дарко Рундек, који као да је био помало неодлучан када је сина назвао Давид Вид Викторије Димитрије
Себастијан Ернест.
лош, Јанко, Павле, Вукашин,
Алекса, Сава, Арсеније, Лазар
и Миленко, а за девојчице се
бирају имена Срна, Гордана,
Хелена, Сташа, Софија, Соња,
Мила, Милица, Василија, Херта, Емилија, Неда, Чарна, Вишња – каже Љубица Деги.
Наша саговорница је запазила и да у Матичној служби
дуго нису имали прилику да се
сусретну са именима као што
су Љубица, Љиљана и Мирјана, као и Горан, Зоран, Предраг и Ненад.

земље каже да право на промену личног имена (лично име
је правни термин за име и презиме – прим. нов.) има свако
лице које је навршило петнаесту годину живота и које је способно за расуђивање. Захтев се
подноси општинској управи на
чијем подручју имате пребивалиште односно боравиште.

Разлог небитан
Други занимљив моменат, када је реч о идентитету, свакако
је промена имена и презимена. Када се спомене та идеја,
сви се најпре сетимо склапања
брака, када се презиме мења
по жељи и без доношења посебних решења.

Без злоупотреба
По српским законима, ваше
ново име или презиме можете
одабрати по жељи, под условом да оно није погрдно, не
вређа морал и у складу је са
обичајима и схватањима средине. Ипак, да не би било сумње у то да лично име мењате
да бисте избегли неку обавезу,
када поднесете захтев, службено лице проверава поједине податке о вама.
– Да бисмо донели решење,
ми најпре од Пореске управе
тражимо податак да се не дужи порез, од полиције да нема казнене евиденције односно неког затвора или условне казне на чекању и тражимо од суда и тужилаштва потврду да против странке није
покренут истражни и кривични поступак. Ако било који од
тих услова није испуњен, захтев ће бити одбијен – истиче
Ивана Вемић.

Ивана Милутиновић:
„Прошле године
у Панчеву је
предато око
120 захтева за
промену личног
имена”.

Без посебних прохтева
Познато је да у Србији има
инвентивних родитеља који за
своју мезимчад бирају заиста
несвакидашња имена. Судећи
по подацима са интернета, Зека, Пламен, Мргуд, Јоргован,
Тарзан, Пепељуга, Мирођија,
Хајди, Принцеза, Благодарна,
Жељица и Ласта само су нека
од њих. У Пан че ву ова ко
необич них иде ја и чуд них
прохтева, тврде матичари, није било.
– Закон каже да родитељи
имају право да слободно изаберу име детета, с тим што не
могу одредити погрдно име,
име којим се вређа морал или
име које је у супротности са
обичајима и схватањима наше
средине. У Панчеву нисмо имали случајева да неко име буде
одбијено из било ког од наведених разлога – каже Љубица
Деги.

сопственом нахођењу – објашњава Ивана Вемић.

Таквих захтева је, према речима Иване Вемић, референта за лични статус грађана у
Секретаријату за општу управу Градске управе Панчево, само током прошле године било
око 120.
– У највећем броју случајева презиме мењају жене које
су након развода брака пропустиле законски рок од 60
дана да девојачко презиме врате изјавом. Осим тога, дешава
се понекад и да се жене које
су на венчању задржале своје
презиме касније предомисле,
па нам се обраћају како би
ипак узеле мужевљево. Било
је и обрнутих случајева, када
су удате жене враћале девојачко презиме из сентиментал них раз ло га. По ро дич не
ствари су разлог и што поједини суграђани уместо дотадашњег узимају мајчино девојачко презиме или неко сасвим друго које одаберу по

Без обзира на то да ли мењате само име, само презиме или
оба податка, републичка такса
износи свега 780 динара, а од
докумената вам је потребна само лична карта. Матична служба сама прибавља сву осталу
документацију и има законски
рок од месец дана да донесе
решење. Овај рок се евентуално може продужити, у случају
да се, рецимо, испостави да
имате дуговање за порез, које
треба у међувремену да измирите и слично.
Ипак, ако вам се чини да
вас промена личног имена неће много коштати, сетите се
да, када добијете позитивно
решење, имате законски рок
од две недеље замените личну
карту, а самим тим и у сва
остала документа. Знате и сами колико новца, времена и
живаца то кошта. Но ако имате добар разлог и јак мотив,
само изволите.

ГДЕ ГОД СЕ ОКРЕНЕШ – МИЛИЦА И ДРАГАН
Према попису из 2011. године, најчешће женско име у Србији је Милица, а мушко Драган. Највећи број људи презива се Јовановић, Петровић и Николић.
Иначе, најучесталије име на целом свету је Мухамед.

ЗАШТО СЕ ТРАНСРОДНЕ ОСОБЕ ЗОВУ ВАЊА
У протеклих седам година, колико Ивана Вемић ради у Матичној служби, није било захтева за промену имена због промене пола, што закон дозвољава уз достављање
одговарајуће медицинске документације.
– За трансродне особе важи правило да им се име не може разликовати од пола уписаног у матичне књиге. Не можете, примера ради, бити Марија, ако вам је уписан мушки
пол. Ипак, трансродне особе могу променити име у неко универзално које се користи за оба пола. Рецимо, имали смо
случајеве где су трансродне особе мушко име промениле у
име Вања или Саша – каже Ивана Вемић.

ЗА КО НОМ ЗА БРА ЊЕ НА ИМЕ НА: ФЕЈ СБУК,
НУ ТЕ ЛА, БЕТ МЕН...
У појединим земљама суд је забранио употребу одређених
имена, а родитељи који се о то оглуше могу очекивати казне за прекршај.
У Француској се, на пример, не можете звати Нутела да
не бисте били предмет спрдње, а у Јапану Акума, јер то име
значи ђаво. У Немачкој је, логично, забрањено да се зовете
Адолф Хитлер, а у Мексику не можете бити Рамбо, Бетмен
или Фејсбук.
Малезија је посебно интересантна. Тамо су забрањена
имена: Chinese Ah Chwar (змија), Woti (секс), Khiow Khoo
(грба), Chow Tow (смрдљива глава) и Sor Chai (луд).

НАЈЧЕШЋА ИМЕНА У СРБИЈИ КРОЗ
НОВИЈУ ИСТОРИЈУ
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ХРОНИКА
Х И Т НА ПО МО Ћ

Шта чинити у случају
тровања
стања пацијента, времена препознавања симптома и примене одговарајуће терапије.
Ор га но фос фат на је ди ње ња
блокирају рецепторе од којих зависи функција централног нервног система, срца,
плућа, мишића, жлезда… Последице су вишеструке, а најопасније су оне које угрожавају функцију дисања.
Тровање се препознаје по
интензивном знојењу, секрецији из носа и уста, поремећају вида и сужењу, отежаном
Пише:
дисању, успореној срчаној раддр Мирослав Тепшић
њи, повраћању и проливу. Поремећаји мишићног система
Прича о органофосфатним је- манифестују се грчевима, подињењима вероватно би би- дрхтавањем, слабошћу мишила потпуна непознаница за ћа и дијафрагме. Најчешћи
многе од нас да није било симптоми централног нервног
школских уџбеника из опште- система су немир, конфузија,
народне одбране и хемије у кома и престанак дисања.
Мере прве
којима су се попомоћи подразумињали нервни
мевају уклањање
бојни отрови соконтаминиране
ман, сарин и таоде ће и пра ње
бун. Нервни гас
тела раствором
сарин престао је, Последице
воде и сапуна комеђутим, да бу- тровања су
ји су најефикаде асоцијација на вишеструке, а
снији у неутраПрви светски рат
с појавом теро- најопасније су оне лисању органофосфата присутристичких напа- које угрожавају
них на ко жи.
да, од ко јих је
најпознатији онај функцију дисања. Обавезно је ноше ње ма ске с
у токијском метроу 1995. године, када је два- филтером, заштитних руканаест лица усмрћено, педе- вица и огртача од неопрена,
сет тешко рањено, а хиљаду јер материјали на бази латекје имало привремени поре- са и винила пропуштају органофосфатна једињења.
мећај вида.
Суштина терапијских мера
Органофосфатне супстанце малатион, паратион, ди- јесте одржавање проходности
хлорвос и хлорпирифос да- дисајног пута и довољне коннас су широко распрострање- центрације кисеоника у крни инсектициди, а случајна ви. Ово се постиже следећим
или намерна тровања тим хе- лековима: „атропином”, „прами ка ли ја ма пред ста вља ју лидоксимом” и „бенседином”.
здравствени проблем за мно- Пацијент је под сталним моге земље. Тежина тровања за- ниторингом срчане радње кависи од врсте и количине уне- ко би се спречиле аритмије
те супстанце, здравственог опасне по живот.

КОЗМЕТИЧАРСКО ЋОШЕ

Лето без целулита

Пише: Бојана Ћорлука,
козметичар
Мало која жена дочека лето
без упорног и досадног целулита, а пролеће је право време да се информишемо о новостима на пољу решавања
овог проблема и да понешто
од тога одмах и применимо.
За настанак целулита најодговорнији је естроген, јер
он активира фибробласте који разлажу колаген. Да нема
естрогена или да је његов ниво у телу нижи, фибробласти
би били безопасни и не би се
покренуо зачарани круг. По
својој природи естроген подстиче формирање нових, додатних масних ћелија одмах
након што масне ћелије ослобођене колагена испливавају
у поткожни део, достигну своју

Страну
припремила
Драгана

Кожан

пуну величину и формирају
целулит. Већи број масних
ћелија онда води већем нивоу естрогена.
Методе које су код целулита дале најбоље резултате јесу
„Vacuslim 48” и мадеротерапија. „Vacuslim 48” је третман
којим се ради лимфна дренажа, избацивање целулита на
површину и антицелулит масажа. Третман се ради на два
дана и даје невероватне резултате и код мршављења.
Мадеротерапија је масажа
оклагијама, која је још од прошле године велики хит третман у решавању целулита и
затезању коже. Постоји неколико врста оклагија које су за
различиту намену, различито
изрезбарене и обликоване.

Третман је пријатан, а за масажу се користи уље канабиса,
које је у пракси дало најбоље
резултате. Може се радити сваки или сваки други дан.
Најбоље се показала комбинација „Vacuslima 48” и мадеротерапије, при чему се
третмани раде сваки дан. Да
ли ће се радити само једна
врста третмана или ће се они
при ме ни ти ком би но ва но,
најбоље ће проценити ваш
физиотерапеут.

Петак, 19. април 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

ПОМОЗИТЕ ЈЕТРИ У ПРОЛЕЋНОМ ЧИШЋЕЊУ

ДЕТОКСИКУЈТЕ СЕ И УБРЗАЈТЕ
МЕТАБОЛИЗАМ
Како да се ослободите
токсина хранећи
се здраво

риосклерозе. У детокс салати
свакако би требало да се нађу и
влашац, лучац, броћ, киселица
и зеље – истакао је Николић.

Најкорисније биљке
наћи ћете на ливади
Пролеће је напокон стигло, али
трагови зиме у виду токсина
накупљених у организму још
увек нас спречавају да осетимо елан какав би се сад очекивао. Да бисмо се експресно напунили енергијом и препустили се уживању у чарима најлепшег годишњег доба, потребно је да упоредо с великим
спремањем животног простора учинимо то исто и са својим телом.
Доносимо вам низ препорука како да направите пролећни детокс и очистите организам од масне и тешке хране,
али и од токсина из ваздуха и
воде. Савети које вам доносимо корисни су и лако примењиви и помоћи ће вам да се
храните здравије а да притом
не потрошите брдо новца и времена на припрему оброка.
Главни орган задужен за детоксикацију у нашем телу, уз
бубреге, јесте јетра, а пролеће
је управо време када је она најупосленија. Наравно, природа
подржава овај процес, стављајући нашој јетри на располагање обиље биљака које ће јој помоћи да буде што ефикаснија.

Бесплатни препарати
Те лековите и, у ово доба године, драгоцене травке су свуда
око нас: у пиљарама и на пијаци се неке од њих могу пронаћи по врло приступачним ценама, а има их чак и на сваком
травњаку и ливади, па их можемо обезбедити и бесплатно.
Ипак, често их у пролазу не
примећујемо, а велики број људи чак и не зна колико су оне
корисне.
– Најзначајнији фактор за
детоксикацију је хлорофил, кога нај ви ше има у зе ле ном
лишћу. Хлорофил сакупља токсине из нашег организма и,
што је посебно важно, „пакује” их на одговарајући начин
како би се они потом избацили преко нашег система за излучивање. Свакодневним конзумирањем биљака које садрже значајне количине хлорофила помажемо јетри да боље
и ефикасније ради свој посао
– објаснио је Милан Николић,
дипломирани нутрициониста
и дијететичар.
Он је нагласио да је за исхрану најбоље користити што
млађе листове зелених биљака, без жила и стабљика, и то у

Грицкање цвећа

сировом облику, односно – без
кувања, будући да биљке припремањем на високим температурама губе корисна својства.
Од листова би требало припремати свеже салате, смутије или
цеђене сокове.
Међу биљкама које треба да
се нађу на трпези ових дана
свакако су коприва, мишјакиња, јагорчевина, сремуш, влашац, лучац, зеље и боквица.
Коприва је одличан детоксикатор, врло моћна и нутритивно значајна биљка, богата
ми не ра ли ма и гво жђем. У

различитих витамина и минерала. Чини здравијима јетру,
бубреге и плућа, а може се користити и споља, као облога за
мање инфекције коже.
– У ово доба године бере се и
јагорчевина, која је пребогата
витамином Ц. Примера ради, у
100 грама лимуна има 50 милиграма витамина Ц, док у истој количини јагорчевине има
шест пута више тог витамина.
На пијацама се сада може наћи и сремуш, који успева у планинским крајевима и познат је
и под на зи ви ма ди вљи или

НА ПИ ТАК ЗА МР ША ВЉЕ ЊЕ
Овај напитак је користан када желимо да
се прочистимо, изгубимо који килограм и
повећамо енергију. Током прве две недеље
пијте га двадесет минута пре сваког оброка, а потом, током наредне две недеље, једном
днев но пре
ручка.
традиционалној медицини препоручује се као храна људима
који пате од алергија, а уз то
чисти крв, лечи бубрежне болести и реуму, а користе је и
жене које имају проблема с
хормонима.

Дивљи оброк
По пољима и шумарцима у облику великих зелених тепиха
у дијаметру од неколико центиметара до неколико метара
расте мишјакиња, биљка која
остаје зелена током целе године, чак и под снегом. Има је на
сваком травњаку и немогуће је
не приметити је.
Одличан је састојак сваке
„дивље” салате јер има благи
укус који подсећа на млади кукуруз, а садржи велики број

ЕЛИ МИ НИ ШИ ТЕ ТЕ ШКЕ МЕ ТА ЛЕ
Неке отровне супстанце као што су олово, жива и алуминијум тело апсорбује из дима, испарења боја, хране, козметике базиране на хемикалијама и из загађене атмосфере. За
детоксикацију од тешких метала препоручује се коријандер,
јер он везује отровна једињења и нежно их избацује из тела.
Користите свеж коријандер три-четири недеље и приметићете да вам је ум бистрији, кожа лепша, а расположење
ведрије.

У чашу вруће воде
додајте по две кашике лимуновог сока и јабуковог
сирћета, пола кашичице
млевеног ђумбира, четвртину кашичице цимета и
трунку алеве паприке. По
жељи можете додати и кашичицу јаворовог сирупа.
До бро про ме шајте и пијте када се мало прохлади.
медвеђи лук. Природни је антибиотик, јачи чак и од белог
лука, одличан против патогених бактерија, вируса грипа и
гљивичних инфекција. Користи се код исцрпљености, малаксалости и различитих цревних инфекција и сматрају га
најбољим леком против арте-

Када је реч о биљкама чији се
цветови једу, Николић препоручује љубичицу, чији пигменти јачају крвне судове главе,
али су и одлични детоксикатори, те маслачак и белу раду.
Познато је да се маслачак може јести цео. Лист садржи више бета каротена од шаргарепе и има три пута више калијума од осталог лиснатог поврћа. Сама биљка је одличан чистач и диуретик, а у традиционалној медицини препоручује
се чак и код појаве тумора и
циста.

Свакодневним
конзумирањем
биљака богатих
хлорофилом помажемо
јетри да боље и
ефикасније ради.
Поред свих набројаних биљака, када се говори о детоксикацији, не треба заборавити
ни на боквицу, која се бере од
марта до октобра. Посебно је
бо га та гво жђем, ка ли ју мом,
калцијумом, провитамином А
и витаминима Ц и К. Делује
антибиотски и користи се против кашља, астме, пробавних
сметњи, пролива, учесталог мокрења и разних упала коже и
слузокоже.
Уколико већ не користите
неке од набројаних биљака у
свакодневној исхрани, сада је
право време да обрадујете свој
организам неком укусном салатом или свеже цеђеним соком. Спојте лепо и корисно и
крените сами у потрагу за овим
здравим травкама – боравак у
природи и физичка активност
уз здраву исхрану савршена су
комбинација на којој ће вам
свака ћелија у телу бити захвална.

ЛАНИНА КУХИЊИЦА
Пише: Лана Белић

Колач са смоквама
Састојци: 100 грама сувих смокава, 150
грама брашна, прстохват соли, пола кашичице прашка за пециво, четвртина
кашичице соде бикарбоне, 150 милилитара густог јогурта, 75 грама шећера,
две кашике уља, једно јаје, 50 сецканих
бадема и пола кашичице цимета.
Мрвице за посипање: по кашика
смеђег шећера, брашна и сецканих бадема, 25 грама хладног маслаца и мало цимета.
Припрема: Направите најпре мрвице – измешајте шећер, брашно, сецкане бадеме и мало цимета. Додајте охлађени маслац исецкан на коцкице и све измешајте виљушком или измрвите прстима да
се направе мрвице. Ставите их на страну.
Суве смокве прелијте с пола шоље кипуће воде и оставите их да
стоје потопљене око пола сата, а затим их ситно исецкајте. Измешајте брашно, мало соли, прашак за пециво и соду бикарбону, додајте
шећер, густи јогурт, уље и једно веће јаје. Све лепо сједините. На
крају додајте сецкане суве смокве, бадеме и мало цимета.
Дугуљасти калуп за хлеб обложите папиром за печење и сипајте
припремљену смесу. Поспите мрвицама целу површину и ставите у
претходно загрејану рерну да се пече око 50 минута на 180 степени.
Сачекајте да се колач мало прохлади, па га затим пребаците на жицу и оставите да се охлади до краја. Исеците на шните и послужите
уз шољицу црног чаја или кафе.
Напомена: трећину брашна можете заменити интегралним брашном, а уместо јогурта користити сос од јабука (или ставити пола-пола).
Овај, као и многе друге сјајне рецепте можете пронаћи на блогу
„La cuisine creative”, који се налази на адреси kuhinjica-mignone.blog spot.rs.
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НОВИ БРЕНД НА КАБЛОВСКОМ НЕБУ СРБИЈЕ

Фото: Ч. Милосављевић

СУПЕР ЦЕНА, СУПЕР
ПОНУДА – СУПЕРНОВА

АЛЕКСАНДРА МИЛОСАВЉЕВИЋ, КОНЗЕРВАТОР И РЕСТАУРАТОР

ЖЕНА С ЛИЦЕМ ЉУБАВИ
ПАНЧЕВАЦ: У понедељак,
22. априла, у Културном центру Панчева биће изведен музичко-сценски рецитал
„Лице љубави”, који сте радили у сарадњи са Удружењем за помоћ ментално недовољно развијеним
особама (МНРО) Панчево.
АЛЕКСАНДРА МИЛОСАВЉЕВИЋ: У Удружењу за
помоћ МНРО Панчево радим као сарадник и радионичар већ пет година. Прво
смо са овим дивним младим људима радили једну
симпатичну адаптацију
Шекспирове драме „Ромео
и Јулија” и на тај пројекат
сам посебно поносна, јер су
наши другари у потпуности
успели да савладају тај поетски, али, наравно, тежак
текст. Музичко-сценски рецитал под називом „Лице
љубави” представља колаж
текстова и музичких тачака
које смо урадили у сарадњи
с Плесним студиом „Лана” и
кореографом Богданом Келчом.
У наративним деловима чланови нашег удружења говоре о
Универзалној декларацији о правима људи, пријатељству и љубави, и то кроз изабране цитате
умних људи, од Сократа до Волта Дизнија, и од Шекспира до
Душка Радовића. Сви ови текстови одишу позитивном енергијом и добрим порукама.
l Рециталом ћете обележити четрдесет пет година рада
друштва. Шта све можемо да
очекујемо овим поводом у наредном периоду?
– Јубилеј ћемо прославити у
Културном центру, захваљујући доброј вољи директора те
установе и Ивани Росић из Градске управе, и уз, искрено се надам, велику подршку публике.
Пре саме представе биће приказан нови промотивни спот о
Удружењу за помоћ МНРО, снимљен уз несебичну помоћ „Вагнер продукције” из Панчева.
Овај догађај имаће и хуманитарни карактер, јер ће сви људи

сам десетак представа за децу
и омладину: „Небо за покров”,
„Касијана”, „Завет и казна”,
„Хиљаду година”, „Овај брод
се зове црква”, „Свети Сава у
рају”, „Божићна прича”... и све
су игране више пута. Једно време сам, радећи на Радио Светигори у Цетињу, водила емисију за децу „Желим у рај”
и била главни уредник православног часописа за децу „Орлић”. Од 2014. водим драмску секцију у Клубу за стара и одрасла лица
у Карађорђевој улици. И ту
смо почели скромно јер,
као на сваком почетку, човек има стрепњу да ће оптеретити глумце аматере
некаквим дугачким, компликованим текстовима и
сценама. Међутим, захваљујући међусобној љубави
и стрпљењу, ми данас имамо драмску групу од шеснаест глумаца, узраста од
осам до шездесет осам година, и спремамо премијеру моје четврте представе писане за њих, под називом „Циркус ФантастиАлександра Милосављевић ко”. Немам довољно речи
да бих захвалила свима коу сарадњи с Плесним студиом ји нам на разне начине пома„Лана” и њиховим талентова- жу у овом компликованом подухвату, који могу да разумеју
ним девојчицама.
l Какав је осећај радити са само они што воле позориште
овим талентованим људима? и баве се њиме.
– Велико је задовољство раl Несебично делите свој тадити с нашим штићеницима. ленат и учите друге лепим веПогрешно је, наравно, сматра- штинама. На шта сте највише
ти да само ми њима помажемо. поносни у свом досадашњем
Ту се крије основна непознани- раду?
– Ако сам успела да пробуца за људе који никада нису
упознали особу с тешкоћама у дим нечије срце за изазове уметразвоју. Наиме, занемарује се ности, ликовне или драмске, ончињеница да они нас мењају и да је моја мисија била успешна.
обогаћују. Себе сматрам приви- Ипак, ако бих гледала само на
легованом, јер ме је пријатељ- ову 2019. годину, у ишчекиваство с њима обогатило за цео њу сам нечега због чега бих сиживот. Они су пре свега жељни гурно била најпоноснија, а то је
пажње, а самим тим и сарадње. штампање двеју мојих књига.
Веома су вредни, редовни на Ради се о зборнику представа,
пробама, послушни. Радују се песама и прича за децу „Хиљанаступима и аплаузима. А ја се ду година” у издању Црквене
радујем њиховом самопоузда- општине Бар и књиге под назињу и поверењу које ми указују. вом „Слике из Баната” с пет коl Од када се заправо бавите медија, од којих су четири већ
игране. Што се мене тиче, ја
аматерским позориштем?
– Прву представу за децу на- сам свој део већ одрадила и саписала сам 1996, и то у Црној да чекам да се неки добри људи
Гори, где сам живела до 2009. потруде око штампања.
године. У том периоду написала
Мирјана Марић
добре воље куповином карата
моћи да помогну рад Удружења. Што се тиче нових представа, већ је у припреми једна,
под називом „Бајка о дечјем
осмеху”. Овај комад је замишљен доста амбициозно, с много извођача на сцени, мултимедијалном подршком и опет

од свог оператора.
Свеобухватна понуда
спортских канала у
Супернова домове ће
донети најбољи фудбал, кошарку и тркачке спортове, док ће
вас садржаји канала
SuperStar TV и Fox
уверити да је домаћа
продукција у рангу
холивудске. Супернова је бренд инспирисан свакодневним жиЉубитељи спорта
вотом и у њега жели
и најбољег
серијског садржаја да унесе оптимизам
препознаће у
и што више доброг
понуди Супернове садржаја.
оно што су одувек
Панчево је, као и
желели од свог
више од 60 градова и
оператора.
општина у Србији,
део сазвежђа СуперЉубитељи спорта и нове и позивамо све
најбољег серијског са- Панчевце да се придржаја препознаће у друже галаксији сјајпонуди Супернове оно них услуга.
што су одувек желели Направи супер избор!
део растуће породице Супернова.
Све нове кориснике
који се одлуче за Супернова пакете очекује атрактивна промоција – шест месеци у
току којих ће њихова
претплата износити
један динар месечно.

Фото: Ч. Милосављевић

Александра Ксенија Милосављевић по струци је конзерватор-рестауратор, али се од 1996.
године активно бави и аматерским позориштем.

Од априла месеца
лансиран је нови
бренд на кабловском
небу Србије, Супернова. Најбоља препорука да постанете и
ви део ове породице,
која већ броји више
од 300.000 чланова,
свакако је најкомплетнија понуда телевизијског садржаја
у Србији по врло
повољним ценама.
Више од 260 телевизијских и радио канала, од чега 50 у врхунском, HD формату, интернет брзине
до 120 Mb/s те фиксна телефонија с неограниченим позивима ка свим мт:с фиксним и мобилним
бројевима најбољи су
аргументи који ће вас
уверити да постанете

Novi korisnici
paketa

prvih 6 me
prvih
meseci
seci
po 1 dinar

Културни телекс
Музика
Четвртак, 18. април, 18.30, Музичка школа
„Јован Бандур”: вече клавирске музике музичког кутка Габи Динић.
Четвртак, 18. април, 19 сати, сцена Културног
центра: концерт Ане Братељевић.
Петак, 19. април, 21.30, дворана „Аполо” Дома
омладине: концерт састава „Љубичице” и „Kezz”.
Субота, 20. април, 21 сат, дворана „Аполо” Дома омладине: концерт бенда „Ritam Sex-i-Ja”.
Субота, 20. април, 20 сати, дворана Културног
центра: концерт Влатка Стефановског.

Тематски програм
Петак, 19. април, 19 сати, Галерија Милорада

Бате Михаиловића: промоција романа „Горостасу у част” Алме Коман.
Уторак, 23. април, 20 сати, школа цртања Дома омладине: предавање „Дигитализација” Дејана Масликовића.
Уторак, 23. април, 20 сати, дворана „Аполо”
Дома омладине: стендап вече с Дињом.
Среда, 24. април, 12 сати, плато Градске управе: ускршња хуманитарна изложба Културног
центра лица са инвалидитетом Панчево и Дома
„Срце у Јабуци”.

Представе
Понедељак, 22. април, 20 сати, „Атеље младих”, Дом омладине: представа „Истина”.

Kontakt centar: 19911
Sve informacije na sajtu: mojasupernova.rs
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ЗАШТО ЈЕ НАРОДНА БАШТА ЈЕДНО ОД
НАЈОМИЉЕНИЈИХ МЕСТА У ПАНЧЕВУ

Оаза зеленила, цвећа
и чистог ваздуха

Најлепши део Панчева. Наш
парк. Уживамо у њему сваког
дана с нашом децом. Овај
град без тог места не би имао
довољно кисеоника. Зелена
оаза, предивна, тако нешто
немају ни много већи градови од Панчева.
Ово је само део реакција
наших суграђана када им поменете Народну башту, једно
од најлепших и најпопуларнијих места у нашем граду.
Саграђена је далеке 1829.
године, по налогу првог урбанисте у историји Панчева,

изложене народне рукотворине, занатски производи, животиње и прехрамбени производи. Иако је Панчево тада
имало око двадесет хиљада
становника, ту манифестацију је током три дана, колико
је она трајала, посетило сто
хиљада људи!
Када је изложба завршена,
све то је уклоњено или демонтирано. Остао је само музички павиљон, у коме је током викенда, празника или
неког важнијег догађаја свирала плех-музика.

Миховила Михаљевића. Простире се на површини од 14
хектара и препуна је различитих врста дрвећа, цвећа и
украсног биља.
За хва љу ју ћи до на ци ја ма
италијанског града Червије и
провинције Равена 2007. године је отпочело реновирање
Народне баште. Радови су завршени годину дана касније,
а Народна башта је тада добила нову ограду, стазе, тримстазу и расвету. Направљена
су и дечја игралишта и ре-

У тексту објављеном на сајту „Википедија” може се прочитати да су у Народној башти некада постојали и терени за тенис на трави, а ту је
било и седиште тениског клуба. После Првог светског рата
панчевачке госпођице из угледних градских породица у Народној башти су играле хазену, игру сличну рукомету.
Шездесетих година 20. века музички павиљон је срушен, а на његовом месту је
изграђена фонтана с каме-

конструисан је простор који
служи за одржавање концерата и културних догађаја.
Након тога у Народној башти су постављени и парк Барутана за екстремне спортове, с највећом вештачком стеном за пењање у Србији, а затим и теретана на отвореном,
као и највећи скејт-парк у нашој земљи.
Други важан догађај у историји Народне баште била је
велика индустријска и пољопривредна изложба која је трајала од 15. августа до 17. септембра 1905. године. Због потреба тог догађаја подигнуто
је 26 павиљона и велики број
хала и пратећих објеката.
На тим местима су специјал но за ту при ли ку би ле

ном скулптуром. Тада је уклоњена и ограда парка.
У Народној башти данас
уживају многе Панчевке и
Панчевци: мајке с малом децом, старији суграђани, спортисти и рекреативци, љубитељи тишине, чистог ваздуха
и зеленила.
Највећи и најлепши градски парк у Панчеву је и место где се свечано проглашавају победници избора за најлепшу башту, балкон и двориште у Панчеву који се одржава сваке године у организацији „Зеленила”. У Народној башти постоји и кафе где
сви они који су жељни одмора и уживања могу да предахну.
М. Г.

Петак, 19. април 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

НАША ГОШЋА: НАЂА ХИГЛ БОХАРЕВИЋ, ПЛИВАЧИЦА

ВЕЛИКА БОРБА МОРА ДА ДОНЕСЕ РЕЗУЛТАТ
Ta, 1987. година почела је веома срећно у тада још увек „обичној” пан че вач кој по ро ди ци
Хигл. Славље од дочека нове
године још је трајало, а почело
је ново – другог дана новодошле године мама Снежана је
на свет донела Нађу. Бебу за
коју је после нешто више од
две деценије чуо цео свет. Ћерку која је ушла у историју српског спорта као прва жена која
је постала светски првак у пливању. Да, ово је прича о Нађи
Хигл, пливачици која је са својим братом Себастијаном 2009.
године „покорила” планету.
Мало ко зна да се Нађа као
девојчица веома плашила воде. Чак шест пута је полагала
обуку за непливаче, све док је
једног дана тата Драган буквално није бацио у базен. И тако
је све почело...
– Прву медаљу и пехар освојила сам 1996. године, памтим
то као да је било јуче. Иако су
многи „стручњаци” саветовали
моје родитеље да не губе време са мном, да немам предиспозиције да постанем пливачица, нисмо одустајали. Вредно смо тренирали и онда кад
нисмо имали услова за то, када су мене и брата буквално
избацивали с базена и забрањивали нам да тренирамо у
свом граду – почела је причу
за „Панчевац” Нађа, сада Хигл
Бохаревић.
Тренирали су у то време сестра и брат широм Србије. У
Бечеју, Крушевцу, Параћину,
Књажевцу, свакодневно и у Београду, и свуда су били добродошли, пријатељски клубови
су им отварали врата, нису им
наплаћивали термине за тренинге. Шампионске титуле које је освајала на домаћим такмичењима и међународним митинзима ређале су се као на
траци, а онда је дошла 2009.
година и Светско првенство у
Италији.
„Панчевац” је све време био
уз Нађу и Себастијана, испратио је све њихове успехе, а био
је уз њих и када су им многи
окренули леђа. А овако је писао најстарији недељник на
Балкану пре једне деценије:
„За Рим кажу да је вечни
град. И јесте. Остаће нам у вечном сећању. Треба. И мора. У

Нађа Хигл Бохаревић
том граду је наша Панчевка
учинила нешто велико, највеће што се може. Постала је првак света у дисциплини 200 м
прсно. Тог 31. јула око 19 сати
сви истински поклоници спорта

куренцији. А онда су на базен
’Форо италико’ почеле да излазе ’аждаје’ попут Канађанке
Анамеј Пирс, Аустријанке Мирне Јукић, ЈапанкеТамуре Нана ке, Аме ри кан ке Ре бе ке

дила је нова велика битка. Највећа. Борба за живот.
– Да болујем од улцерозног
колитиса, открила сам 2015.
године у осмом месецу друге
трудноће. Добила сам напад
панкреаса, самом порођају су
присуствовали и хирурзи, нико тада није могао да да никакву прогнозу... Смршала сам
20 килограма, нисам могла да
шетам, лекари су се чудили како уопште и ходам, али и даље
није било решења. Захваљујући куми, медицинској сестри,
отишла сам на колоноскопију
и тада је утврђено запаљење
дебелог црева. Болест је мало
примирена у болници на Звездари, а онда је почела биолошка терапија. Нешто слично
као и хемотерапија, јер ми је
опадала коса, била сам трома,
успавана. Ипак, сада се организам коначно привикао, па
све иде набоље. Био је то баш
лош период, онај у коме сам се
борила за живот, а остала сам
и без стипендије, без посла, одједном су сва врата за мене била затворена – препричава Нађа своју највећу битку.
Почела је да пише свој блог,
објашњавала је људима своја
искуства, причала о улцерозном колитису и болесне упућивала на своју докторку. Покушавала је да покрене школу

Школа пливања и школа живота
у нашем граду били су приковани за ТВ екране. На програму је био старт финалне трке
на 200 м прсно у женској кон-

КА РИ ЈЕ РА ЗА ДИ ВЉЕ ЊЕ
Ретко који спортиста у нашем граду може да се похвали каријером какву је имала Нађа Хигл.
Учествовала је на „Универзијади” у Бангкоку, на Светском
првенству у малим базенима у Манчестеру, Олимпијским
играма 2008. године у Пекингу, на Европском шампионату
у малим базенима у Ријеци, на „Медитеранским играма” у
Пескари, а на „Универзијади” 2009. године у Београду освојила је сребрне медаље на 100 и 200 метара прсно.
Њен најзначајнији резултат свакако је светско злато у Риму 2009, али исте године је освојила златна одличја на светским куповима у Дурбану и Стокхолму, а тријумфовала је и
на митингу у Санкт Петербургу. Такође 2009. године, на
Европском првенству у Истанбулу, постала је вицешампионка Европе у малим базенима.
Само годину дана касније, иако повређена, Нађа је у Будимпешти на Европском првенству пливала у финалу трке
на 200 метара прсно, а на Светском шампионату у Шангају
пласирала се на шесто место.
Учествовала је на Олимпијским играма у Пекингу и Лондону.

Сони... Видело се да све ’воле’
камеру, јер су одважно махале
сниматељима и поздрављале
свет. А међу њима, у стази број
два, с белом капицом и сада
већ најпрепознатљивијим пегицама на свету, наша Нађа
Хигл. Скромно је, као и увек,
седећи на стартном блоку, пома ло сти дљи во мах ну ла на
представљању. А после само
два минута, 21 секунде и 62
стотинке та иста Нађа Хигл постала је најбоља пливачица на
свету”.
– Рим је дошао као награда
за све напоре до тада. Као резултат деценијског мукотрпног
рада. Ипак, мислим да је тих
последњих пет година пре светског првенства било пресудно
за успех. Тада сам радила с
братом Себастијаном, а он је
са своје 23 године успео да ме
„намести” како треба, што ниједан тренер до тада није успео. Жестоко смо радили на
техници и тактици – присећа
се Нађа најсветлијих, али и најтежих тренутака у каријери.
Једна од најпознатијих Панчевки учествовала је на многим ве ли ким так ми че њи ма,
освајала бројне пехаре, али можда највећи трофеј „освојила”
је 2014. године.
– Те године сам први пут постала мама. Али убрзо пошто
сам родила Драгана, вратила
сам се у базен и такмичила се
на домаћим првенствима док
је Михајло већ био у стомаку –
са осмехом каже госпођа Хигл
Бохаревић.
И када је са својим супругом
Миланом и њихова два сина
могла да почне да ужива, усле-

пливања у свом граду, али и то
је ишло врло тешко.
– Прво смо дозволу за рад
добили у Београду, на „25. мају”, где и данас викендом одржавамо тренинге, а у Панчеву
смо почели да радимо 1. децембра прошле године. Сада
имамо седамдесет малишана
узраста од пет до петнаест година. Тренирамо од понедељка до петка у терминима од
19.30 до 20.30, а што је најважније, клинци су срећни. Учим
их да никада не одустају, да
све што помисле могу и да изведу, само је потребно стрпљење и упорност. Мој асистент
Саша Вујасиновић и ја радимо
с децом на други начин од уобичајеног. Нема вике, велику
пажњу посвећујемо педагошком
аспекту и едуковању полазника. Спорт је нешто предивно,
он образује и ојачава људе. Да
се нисам бавила спортом, сигурно не бих успела да се изборим с тешком болешћу – поручује Нађа својим младим суграђанима.
Тако говори рођена Панчевка, одрасла у родном граду, из
којег никада није желела да
оде иако је имала бројне понуде за то, а исто тако никада
није била запослена у свом граду, већ је радила у Београду и
Новом Саду. Ипак, она воли
свој град и своје богато спортско и животно искуство жели
да пренесе на младе. Она је
једна од најпознатијих Панчевки. Светска шампионка. Она је
Нађа Хигл, истинска спортска
хероина, борац који се никада
не предаје.
Александар Живковић
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ЈОШ ЈЕДНО СТРУЧНО ПРЕДАВАЊЕ У ГЛОГОЊУ

ПОЉОПРИВРЕДА ЗА НОВО ДОБА
Дигитализација
постаје незаобилазан
фактор у развоју

Банатски Брестовац: Радници ЈКП-а „Комбрест” уредили
су парк у школском дворишту,
а сеоска депонија је очишћена. Дом културе је средио ходник тако што га је окречио и

Неопходна подршка
задругарству
Глогоњ је у кратком периоду
био домаћин још једног еминентног скупа из области пољопривреде у четвртак, 11. априла, пре свега захваљујући Институту за економику пољопривреде из Београда, чији је директор, др Јонел Субић, рођен у
поменутом панчевачком месту.
Он је и отворио скуп у тамошњој сали „Гранд”, на којем су
у фокусу биле теме попут руралног развоја, дигиталне економике или задругарства.

Метео-станица већ стигла
Субић је истакао да је управо
Глогоњ тежио да буде међу првима који долазе до нових сазнања, као и да их имплементира на терену.
– Наше село је, у погледу
иновација у пољопривреди, било још 2015. године предмет
једног огледа, када је приказан мобилни соларни електрогенератор, који, поред тога што
у својству агрегата покреће системе за наводњавање, може да
буде и у служби аутоматског
управљања земљиштем и водом, као и, рецимо, овде заступљеним узгојем поврћа. Наше
удружење повртара је и једно
од првих које користи дигиталну метеоролошку станицу
за даљинско управљање заштићеним површинама, у овом случају – пластеника. Управо повезивање система за наводња-

Професори и други стручњаци промишљали о горућим темама
вање, агрегата који служи за
коришћење обновљивих извора енергије и поменуте метеоролошке станице, јесте начин
на који произвођач побољшава своје економско пословање
– навео је Субић.
Професор др Жељко Рикаловић са Економског факултета у Београду, који је и председник Друштва економиста,
указао је на одрживи развој пољопривреде и рурални развој,
нагласивши да то није исто,
јер ово друго подразумева много шири спектар економије на
неком сеоском подручју.
– Поред финансија, битна је
стратегија која треба да обезбеди сигурност сељака, а поставља се питање зашто и они не
добијају подстицаје попут страних инвеститора. С друге стране, пољопривредници морају да
схвате значај образовања, јер
следи дигитализација не само

те привредне гране већ целе привреде – истакао је Рикаловић.

Тешко без осигурања
Татјана Ракоњац Антић с поменутог факултета говорила је о
осигурању у пољопривреди, као
о веома важној врсти обезбеђења и заштите, јер се овде често
сусрећемо с временским неприликама, што изазива више него
штетне последице за усеве и
плодове. Она је као индикативан изнела податак да је код
нас осигурано свега 12 одсто од
укупних обрадивих површина
и само три одсто газдинстава.
Њена колегиница Зорка Закић излагала је о задругарству,
то јест о кооперативној економији, нагласивши да је на ту
тему много више речи било у
време светске економске кризе него за претходних педесет
година.

– Неопходно је афирмисати задругарство, јер то је одавно позитиван тренд у развијеном свету. Процена је да у Србији има преко 1.500 задруга,
а у неким земљама исте величине – на стотине хиљада. Проблем код ових наших је и то
што су фактички без капитала, као и што не постоје задружне банке, које би их оснаживале. Немамо ни штеднокредитне задруге, што би много помогло пољопривредницима. Тренутно имамо највише повртарских, ратарских,
сточарских и воћарских, а најмање је прерађивачких, иако
су оне вероватно и најбитније. Неопходно је и да држава
коначно, након тридесетак верзија, усвоји закон о задругарству, а од значаја би била и
финансијска подршка Владе
том сек то ру – на гла си ла је
професорка.

ОДРЖАНИ ПРВИ „СТАРЧЕВАЧКИ ДАНИ КЊИГЕ”

Доказ да се чита и у „малим” срединама
Посвету Кишу
заокружио Басара
Да поштоваоци литерарне уметности у, условно речено, малим срединама могу успешно
да организују и, што је још важније, у задовољавајућем броју „конзумирају” књижевне догађаје највишег могућег реномеа, показали су први „Старчевачки дани књиге”, одржани протеклог викенда. С тим у
вези, манифестација је имала
упечатљиву тему – лик и дело
Данила Киша, као и ништа мање значајне госте с наше литерарне сцене.
Директор Дома културе Дарко Јешић и градски већник за
културу Немања Ротар отворили су прве „Старчевачке дане књиге” у четвртак, 11. априла, а недуго затим и открили
натпис на библиотеци, која ће

Месне актуелности

у наредних годину дана симболички носити име Данила
Киша. Потом су о том великану говорили и панчевачки песници и њихови гости, који су
у галерији „Боем”, предвођени
Драганом Петковићем, рецито ва ли и сво је сти хо ве. На
истом месту први дан затворио је етаблирани панчевачки
писац Вуле Журић. Он се осврнуо на актуелни тренутак домаће књижевности, али је представио и своју нову књигу „Помор и страх”. Прича је настала
на основу стварних догађаја с
краја 18. века, када је куга погодила сремско место Ириг.
Други дан је почео афоризмима за децу, коју је тим кратким сажетим мислима увесељавао Зоран Т. Поповић, док
је касније уследило централно
вече, када су у ККК-у о лику и
делу Данила Киша говорили
писац Мухарем Баздуљ и Гојко

поставио нови под, осветљење
и урамљене фотографије на
зидове. У оквиру хуманитарне
акције „Чеп за хендикеп” прикупљено је девет џакова и предато организатору.
Банатско Ново Село: Концерт
фолклорних ансамбала под
називом „Сусрет пријатеља”
одржан je у суботу, 13. априла, у хали спортова. Фолклорна секција Дома културе наступила је на дечјој градској
смотри фолклора у недељу,
14. априла, у Културном центру. Удружење жена „Новосељанке/Boboacele” уприличиће пету изложбу под називом
„Ручно декорисана јаја” у суботу, 20. априла, у 12 сати, у
малој сали Дома културе.
Долово: Винари су у среду,
17. априла, учествовали на
представљању Делиблатске
пешчаре у оквиру изложбе Завода за заштиту споменика
из Панчева у Новом Саду.
Глогоњ: Скуп на тему „Пољопривреда и рурални развој:
одрживост и дигитална трансформација” одржан је у четвртак, 11. априла, у сали
„Гранд”, у организацији Института за економику пољопривреде. Фолклорна секција Дома културе наступила је
на дечјој градској смотри фолклора у недељу, 14. априла, у
Културном центру. Наредних
дана Месна заједница обележиће и уредиће терене за мали фудбал у школи и на спортском игралишту.
Иваново: Дванаести „Фото-са фа ри Ива но во 2019”

приређен је у не де љу, 14.
априла, уз присуство преко
сто фотографа. Ученици нижих разреда ОШ „Моша Пијаде” у уторак, 16. априла, чистили су зелене површине око
те установе, а сутрадан су, зајед но с пред школ ци ма, у
школском дворишту организовали приредбу и ускршњи
базар. Истог дана је друга група учествовала на карневалу
у Омољици поводом дана тамошње школе.
Јабука: Започета је изградња
атарског пута од Улице ЈНА
до излетишта Скела. Други
двочас математике за припрему пријемног испита за упис у
средњу школу одржан је у суботу, 13. априла, у просторијама Месне заједнице, а присуствовало је дванаесторо ђака.
Качарево: Комунално предузеће је започело кошење, а
ради и на реновирању хладњаче у капели. Дружење ученика седмог и осмог разреда
биће приређено у четвртак,
18. априла, у Дому омладине. Поводом обележавања ускршњих празника у среду, 24.
априла, од 12 сати, Дом културе организује активности на
отвореном – радионицу за децу и родитеље, позоришну
представу и наступ кловна.
Омољица: У школи су у уторак, 16. априла, почели „Дани Доситеја”, који ће трајати
до распуста. Удружење жена
учествовало је на представљању Делиблатске пешчаре у
оквиру изложбе Завода за заштиту споменика из Панчева
у Новом Саду.
Старчево: Извиђачи су учествовали на међународном
ноћном оријентационом вишебоју у Белој Цркви. Први
„Стар че вач ки да ни књи ге”
одржани су од 11. до 13. априла у Дому културе. У тој установи у четвртак, 18. априла,
од 19 сати, биће изведена позоришна представа „Има једна земља”, док ће просторија
Удружења жена „Неолит” и
Уметничка радионица свечано бити отворене у понедељак, 22. априла, у 18 сати.

ФОЛКЛОРАШКИ КОНЦЕРТ У НОВОМ СЕЛУ
Локална библиотека носиће име великана
Божовић, уредник издавачке
куће „Архипелаг”. Гости су о
великану изнели низ аналитичких опажања и описали Киша као великог уметника и изузетно моралну личност.
А онда је последњег дана уследила бриљантна завршница, када

је пред бројном публиком Светислав Басара, један од наших
највећих књижевника данашњице, говорио на различите теме
– од тога како ствара своја бројна дела па до сагледавања историје и актуелних друштвених
дешавања.

Сусрети пријатеља

АКТИВНОСТИ ДОЛОВАЧКЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Од озелењавања до бриге о пензионерима
Последњих дана у Долову је
изведено неколико активности
од значаја за опште добро, чији је главни стожер била Месна заједница „Мита Вукосављев”. Под њеним покровитељством 4. априла организован
је други базар, на којем су грађани донирали ствари за оне
којима је то неопходно. Ту манифестацију приредила је једна од седамнаест активних комисија поменуте институције
локалне самоуправе, а 9. априла су чланови других двеју (за
екологију и младе), у сарадњи
са Активом младих Долово и
ЈКП-ом „Зеленило”, посадили
младе јелке на брегу код школе. У акцији је учествовало
двадесет омладинаца, што је

наставак пошумљавања од прошле године, када су засађена
стабла сибирског бреста.
По налогу Месне заједнице
у току је извођење радова на
трећој фази уређења трга, то
јест на постављању расвете, а
упоредо с тим одвија се и изградња спортског центра. С тим
у вези, поред фудбалског и рукометног терена, као и дечјег
игралишта, изграђена је и тримстаза, док је у плану и осветљење, за шта је већ урађен
пројекат.
И на крају, председник месне скупштине Драгослав Глигоријев и директор Дома културе Мирослав Првуљ одржали су састанак с представницима Удружења свих пензио-

Пошумљавање једног доловачког брега
нера. Разговарало се о садржајима који би и друге старије
Доловце привукли на друштве-

не активности попут другарских вечери, излета, изложби,
књижевних догађаја...

Концерт фолклорних ансамбала под називом „Сусрет пријатеља” одржан je у суботу,
13. априла, у хали спортова у
Новом Селу.
Овај догађај заинтересовао
је много мештана, који су испунили дворану, а програм
су отвориле дечје фолклорне
групе Дома културе, уз подршку првог ансамбла и великог народног оркестра са солистима. Заједно с гостима
из Бешке и Градишке (Република Српска) на овом догађају је преко двеста двадесет
учесника извело десет кореографија – од игара Кумановског поља до игара банатских Румуна.
Директор Дома културе Сорин Бољанац каже да је у пи-

тању наставак плодне сарадње,
јер су новосељански фолклораши гостовали јесенас и код
једних и код других.
– Пријатељи из Бешке су
прошлогодишњи победници
војвођанског финала у Руми,
а ништа мање квалитетни нису ни Градиштанци, који су
код нас боравили од петка до
недеље. Све у свему, у одличним смо односима, чему у
прилог говори дружење након
концерта до раних јутарњих
часова – истиче Бољанац.

Страну припремио

Јордан
Филиповић
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„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

НАШИ СУГРАЂАНИ КОЛЕКЦИОНАРИ

„Легенда о самоубиству”
Дејвидa Ванa

ОНИ ЗНАЈУ ЗАШТО

Инспирисана стварним до га ђа ји ма,
књига Дејвида Вана
„Легенда о самоубиству” не сматра се
без разлога ремекде лом аме рич ке
књижевности. Тражила је дванаест годи на из да ва ча у
Америци, а онда поку пи ла је да на ест
међународних књижевних награда.
„Легенда о самоубиству” је делом аутобиографска проза, у чијем
је средишту младић који се суочава с болом и кривицом због
очевог самоубиства. Неукро-

тива природа завичајне Аљаске
савршена је позадина за колаж
од шест приповедних целина,
које представљају крхотине огледала за младићев
портрет и његову унутарњу, психолошку дивљину. Роман Дејвида Вана, проглашеног „битним
новим гласом
америчке књижевности”, запањујуће је испитивање трагичног амбиса који стоји између младића и његовог оца.

Два читаоца који до среде, 24. априла, у 12 сати, СМС-ом на
број 1201 пошаљу најдуховитији одговор на питање: „Какве
легенде памтите?”, наградићемо по једним примерком књиге „Легенда о самоубиству” Дејвидa Ванa. Најзанимљивије
одговоре ћемо објавити у наредном броју „Панчевца”, а награде се могу преузети у књижари „Делфи”.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Лагуна (размак) текст поруке и пошаљите на 1201. Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у ВИП мрежи, 39,60 динара у Теленор мрежи и 38,64
динара у мт:с мрежи.

Оно што некоме није потребно, другоме може бити благо!
Колекционари су посебан сој
људи – њихов хоби понекад је
другима неразумљив. Али ко
зна колико смо ми, „обични”,
на губитку што смо лишени такве страсти, која њих нагони и
на немогуће само да би били
окружени оним што их чини
срећним!

да ље – при ча Дра ган за
„Панчевац”.

Чувар детињства

Традиција у шеми
Јелка Ђорђевић (51), учитељица по образовању која није нашла посао у струци, још као
девојчица је на часовима домаћинства у основној школи
заволела вез и већ тада почела
и да скупља шеме за труковање – обрасце на папиру с којих
се на платно преноси цртеж по
којем се везе.
Линије на папиру су, наиме,
рупичасте. Зато се шема распростре преко платна и поспе
бојом у праху. Тако се добије
цртеж по којем се везе...
Прве такве шеме Јелка је налазила у „Бурди”, „Практичној

Весна Маринковић
великих, богами, за неке крупне новце!
Весна каже да је затицала у
њима и понеку пару, али је то
увек било нешто ситно. Куповала их је на путовањима, али
и на старом бувљаку, а неке су
јој поклањали пријатељи.
Жели да направи музеј касица прасица где ће се ове фигуре шепурити на полицама и

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

„Сада ме пољуби”
Роберта Емануелија
Ле о нар до је
имао само једну велику љубав у животу.
Звала се Анђела и нестала је
без трага убрзо
по рођењу њихове ћерке Лауре, пре седамна ест го ди на.
Од тада је имао
много веза, али
ни јед на же на
није успела да
заузме Анђелино место. Због тога тражи љубав у једноставним животним
задовољствима: музици, старим пријатељима, чак и у захвалности клијената чије аутомобиле поправља. У јеку
пубертетских бубица Лаура се

сваког дана све
више удаљава од
оца и покушава
да схвати зашто
их је Анђела напу сти ла. Ка да
Лео коначно допусти ћерки да
иде с друштвом
на Миконос, она
ће се вра ти ти
кући другачија,
са шо кант ним
открићем о мајци. Ово путовање помоћи ће јој
да пронађе снагу у себи и
схвати шта значи љубав. А
Лео ће научити да се нада немогућем и да, само ако довољно желимо, и најмањи чин
љубави може да буде право
чудо.

Два читаоца који до среде, 24. априла, у 12 сати, СМС-ом на
број 1201 пошаљу најдуховитији одговор на питање: „Који
пољубац памтите?”, наградићемо по једним примерком књиге „Сада ме пољуби” Роберта Емануелија. Најзанимљивије
одговоре ћемо објавити у наредном броју „Панчевца”, а награде се могу преузети у књижари „Вулкан”.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Алнари (размак) текст поруке и пошаљите на 1201. Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у ВИП мрежи, 39,60 динара у Теленор мрежи и 38,64 динара у мт:с мрежи.

Сви који је знају, доносе салвете с рођендана, славља и путовања. Њена колекција сада
има тачно 1.894 папирнате салвете и она сваку зна, а дупликате које нађе, радо мења.
– Сваки је салвет на свој начин леп. Многи ме сећају на
моје другарице и колегинице.
Када их листам, сећам се и
њих. Они као да ми продужавају сећање на драге људе. Моји салвети су са мном доживели три доба: детињство, младост и старост – закључује она.

Заљубљеност која траје

Јелка Ђорђевић
жени” и „Базару”, а доцније их
је добијала од старијих жена
које су, због година, остављале
вез. Највише од баке Јованке
Милетић зване Бажижиница
из Банатског Брестовца, код
које је учила бели вез. Каже да
је била њена двеста шеснаеста
ученица.
– Недавно ми је доста шема
поклонила Лаура Колар, унука
Љубинке Јованов из Сефкерина. Она је чула за моју збирку
и зато је баш мени поверила те
вредне шеме с печатом из двадесете године прошлог века.
Све шеме су оригиналне, а иако су старе, могу се видети сви
детаљи на њима – каже за „Панчевац” Јелка, која у својој збирци сада има око триста шема
за вез.

посетиоцима причињавати радост као што срећном чине њихову власницу.

Линија живота
Веселинка Вранић (59), економски техничар у пензији, пре
педесет три године по повратку из школе свратила је с другарицом у „Гвожђару” у Долову, купила своју прву салвету и
од тада није престала да их сакупља. Као дете, трошила је на
њих паре за ужину, а и дан-данас их скупља са истим жаром. Каже да се, када је овај

Драган Маркушев (46) бави се
скоро три деценије сакупљањем старих мотора. Као сред њо шко лац до био је
први мотор и од
тада га љубав према двоточкашима
не напушта.
– Врло брзо су
ме опчинили и почео сам да их скупљам, нисам могао да престанем.
Био сам сре ћан
увек кад на и ђем
на не ки зар ђа ли
мотор коме је потреб на ре ста у ра ци ја. Пр во сам
имао „циндап” из
’52. године, а одмах за њим BMW
од 600 кубика. Тад
сам већ знао да
овоме неће бити
краја – каже нам Драган.
Тренутно у свом музеју у
Маргити има преко сто при-

Симбол среће

НАГРАДЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА

Не може
да се пронађе
У прошлом броју нашег листа питали смо вас када су
жене најпаметније. „Панчевац” и издавачка кућа „Вулкан издаваштво” припремили су по један примерак књиге „Паметна жена, богата жена” Дејвида Баха за два наша
читаоца или читатељке који
су најкреативније одговорили на то питање.
Награђени су читаоци који
су послали следеће СМС-ове:
„Жене су најпаметније када
их муж превари. Е, онда муж,
да би се искупио, буде благонаклон. Тад је прилика да будемо паметне и тражимо све
што нам треба.” 064/3928...
„Мој бивши ми је увек на
сав глас говорио да сам ја најпаметнија. А шапатом, мислећи да га не чујем, додавао: ’Али кад спаваш’. Зато је
бивши.” 064/3356...
Награде се могу преузети у
књижари „Вулкан” у „Авив
парку”.
Издавачка кућа „Лагуна”
наградиће два аутора најкре-

ативнијих одговора на питање да ли чезну за неким понов ним су сре том. Они ће
освојити по један примерак
књиге „Поново заједно” Марка Левија.
То издање моћи ће да у
књижари „Исидора Секулић”
у „Авив парку”, од наредног
уторка, преузму аутори следећих одговора:
„Чезнем да поново сретнем
себе. Негде сам се изгубио, али
не знам где. Поштеном налазачу следи награда.” 064/1559...
„Че знем за су сре том са
успешним, згодним, паметним бизнисменом који ће се
заљубити у мене и држати ме
као мало воде на длану. Такве сам досад сретала само у
сновима.” 063/1011...
С добитницима ћемо контактирати наредних дана, како бисмо њихове податке проследили спонзорима. Нова наградна питања потражите на
страницама овог броја „Панчевца”.
Д. К.

Археолог Весна Маринковић
(49), запослена у Градској библиотеци, последњих двадесет
година скупља касице прасице! До сада их има тристотинак, али нема намеру да се заустави. Прву касицу је купила
2000. године у Загребу и од тада непрекидно трага за њима.
Са усхићењем објашњава:
– Толико их слатко направе
да не могу да им одолим!
И заиста, ко их види на полицама, не може чудом да се
начуди какве све касице прасице постоје. Разних су боја,
облика и величина – од оних
са мо за украс до баш

Веселинка Вранић
хоби у питању, није нимало
променила у односу на седмогодишњу девојчицу.
– Некад ме је мало срамота
да од некога тражим салвету
за себе, па кажем да је за унуку – прича Веселинка.

Драган Маркушев

мерака старих мотора, тридесетак бочних приколица, пет
аутомобила олдтајмера и хрпу
делова од којих могу да се саставе још неки мотори.
Најстарији су „аријел 557”
из ’27. и „калтроп” и „њу империјал” из ’29. године. Има
два „харлија” из тридесетих и
четрдесетих година прошлог
века и више BMW „боксера”.
Не прича о њиховој цени, јер
их воли, али је чињеница да је
његов хоби јако скуп.
– Најлепше је што сам кроз
ово упознао много људи и стекао доста пријатеља. Дружим
се с мотоциклистима, али и
старим мајсторима. Од њих
сам научио оно што се не може сазнати у књигама, о свету
који је одавно ишчезнуо. Моји експонати су били део многих филмова и серија и све то
ме гура да наставим да радим

Реља Илић (34) завршио је студије камере на Факултету драмских уметности и до сада је
снимио велики број документарних филмова и спотова. Бави се музиком од своје седме
године. Свирао је клавир, затим веома дуго бубњеве у различитим саставима, али се вратио првом инструменту и компоновању. Али Реља није само
сниматељ и музичар, он је један од најстраственијих колекционара играчака.
Као мали је волео да гледа
цртане филмове, а кад је порастао, постао је администратор форума crtaci.info. Радећи
тамо, упознао је људе који се
баве сакупљањем фигура из цртаћа и тако је почела и његова
страст. Први примерци у његовој колекцији били су PEZ и
штрумпфови. PEZ колекцију
„Star Wars” купио је на Косову,
а касније је трагао за њима где
год би се нашао. Једном приликом преко интернета је упознао човека из Вршца настањеног у Бечу, који му је, када
је чуо с каквим жаром прича о
својим фигурама, послао читаву кутију са преко триста
примерака.

Реља Илић
Касније су у његов живот
ушле и фигуре из акционих
фил мо ва, па ње го ва зби р ка
сада има већ око пет хиљада
примерака.
– Тешко је објаснити зашто
скупљам ове играчке, али неопозиво знам да ме то смирује.
Постао сам стрпљивији и научио сам да ценим мале ствари. Такође, научио сам да чекам, јер је некада потребно и
по годину дана да нађем фигуру која ми је потребна за колекцију – каже Реља.
Најмања фигурица у његовој
збирци има око шест центиметара, али се на његовим полицама налазе и неке од скоро
пола метра. То су мастерси,
нинџа корњаче, трансформерси, различита возила и слично.
Најстарије његове фигуре су
гумене лутке Дизнијевих јунака: Пата, Мини, Паја, Цврчак
из „Пинокија”, Снежана и седам патуљака... а најновије –
последње „Никелодионове” верзије нинџа корњача.
Играчке проналази на огласима и форумима на интернету, али и по бувљацима. Највише новца, тридесет долара,
дао је за један редак примерак
фигуре акционог јунака у облику костура.
Омиљени део збирке су му
нинџа корњаче из прве серије.
– Мислим да је веома важно
сачувати те играчке које су припадале земљама старе Југославије, зато што ће једног дана,
када будем отворио музеј, то
заиста бити велика атракција.
Пробудиће носталгију код старих генерација – прича Реља.
Мирјана Марић

Петак, 19. април 2019.
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ВОЗИЛА
ПОНУДА

ФОРД фокус караван, 2002.
годиште, регистрован до 22.
новембра, урађен велики
сервис. 013/672-590,
ПУНТО 3, 1.2, 2008, петора
063/766-59-18. (275940)
врата, сва опрема, 107.000
ПРОДАЈЕМ пежо 307 дизел, км. 064/587-50-24.
година 2003, регистрован
(276389)
до 20. 12. 2019. 063/436ГОЛФ 3, 1997. бензинац
918. (275765)
1.4, 700 евра. 066/084-616.
(276249)
ПУНТО 3, 1.3 дизел, 2004/5,
сва опрема, петора врата,
на име, 152.000 км.
064/587-50-24. (276389)
ОПЕЛ зафира 2.0, дизел,
2001. годиште. Тел.
063/866-44-07. (276216)
АУДИ А -4 1.9 ТДИ, 2001,
опел зафира 1.6 ЦНГ, 2003,
власник. 063/320-670.
(276084)
ПРОДАЈЕМ камп-приколицу „брако”. Тел. 062/17649-00. (276412)
ПРОДАЈЕМ пежо 107 стар
седам година, 2.700 евра.
Тел. 061/299-89-65.
(276148)

ПУНТО 3, 1.2, 2011, петора
врата, сва опрема, 95.000.
064/587-50-24. (276389)

ВОЗИЛА
ПОТРАЖЊА

НАЈПОВОЉНИЈИ откуп
свих врста возила, катализатора, продаја делова, долазим на адресу. 069/20300-44, 066/409-991.

ПРОДАЈЕМ форд фијесту,
1997. годиште, истекла регистрација, цена 230 евра.
061/255-66-76. (276152)

ПЕЖО 206 + 2009. године,
1.1 Б, 3 В металик, алу, власник. 069/504-55-93.
(276192)
ОКТАВИЈА А 4, 1.9 ТДИ,
2008, регистрован, гаражиран, власник, повољно.
063/345-837. (276207)
НА ПРОДАЈУ фолксваген
голф 5, 2006, у одличном
стању. Тел. 063/184-75-95.
(276398)

ОТКУП возила, алата, гвожђа, остало, продаја делова, долазим на адресу.
063/782-82-69, 061/211-5915. (273579)
КУПУЈЕМ аутомобиле у било ком стању од 70 до 1.600
евра. 062/193-36-05.
(276391)
КУПУЈЕМ возила од 80 до
1.800 евра, стање небитно.
063/165-83-75. (276392)

БЕТОНСКЕ чесме и роштиљи у фасадним бојама.
Стрелиште. 064/970-13-00.
(275801)
НОВИЈИ шпорет плин-струја, судо.машина, тросед
мојца, угаона гарнитура,
ципеларник, брачни душек,
комода, сточићи. Тел.
063/861-82-66. (276321)
ДВА ромбоидна огледала за
фризерски салон са носачима. 061/150-05-09.
(276301)

ПРОДАЈЕМ веш-машину
miele, у добром стању.
061/143-45-67. (276076)
ПРОДАЈЕМ четири пуне
плинске боце, кристал, порцелан. 013/664-225,
063/867-40-25. (276082)
ПРОДАЈЕМ колица грађевинска, магацинска, лустер,
шиваћу машину, сандук за
постељину. Тел. 347-130.
(276133)

ГУМЕНИ чамац скипер 190
у гаранцији, уградни шпорет АЕГ, ТВ самсунг 54 цм.
069/504-55-93. (276192)

МАШИНЕ

ПОЉОПРИВРЕДНЕ машине
продајем. 060/660-79-60.
(276302)

ГАРАЖЕ
ИЗДАЈЕМ гараже, Тамиш
капија, 30 евра месечно.
060/152-87-70. (275337)

АПАРАТИ

СТИЛО рестајлинг 1.6,
СЕРВИС телевизора, диги2004, петора врата, нов атеталних рисивера, монитора,
стиран плин, 140.000.
даљинских,. „Плус”, Д. Ту064/587-50-24. (276389)
цовића 28. 353-463,
НА ПРОДАЈУ форд мондео 063/877-38-21. (276402)
2003. годиште, у добром
стању. 064/901-90-41.
КУПОПРОДАЈА
(276355)
ПОНУДА

ЈУГО корал 55 ин, 2008, регистрован, доброг стања,
прва боја. 063/140-62-92.
(276330)

БЕТОНСКЕ чесме и роштиљи у фасадним бојама.
Стрелиште. 064/970-13-00.
(275801)

СВИЊСКЕ полутке, прасићи, 16 кг, услужно клање,
чамац. 065/614-74-40.
(275755)

ЗЕТОР 6011, 1984, пнеуматска сејалица олт, круњач за
кукуруз. 063/320-670.
(276084)

ПРОДАЈЕМ рено клио 2005,
1.5 ДЦИ, регистрован до јуна, без улагања. 063/112304-85. (276238)

ПРОДАЈЕМ бицикле из иностранства и косачице за
траву. 063/436-918.
(275765)

ПРОДАЈЕМ машину за производњу натрон џакова.
Тел. 064/424-95-10.
(275376)

ПРОДАЈЕМ мазду 323, 1.4
бензин, 1998. годиште, 700
евра. 069/154-43-19.
(276164)
ПРОДАЈЕМ голф 6, 2009,
петора врата, бензин + гас,
купљен у Аутокомерцу.
063/802-58-75. (276176)

ПРОДАЈЕМ преостало
огревно дрво: багрем, букву, храст. Уношење и цепање. 061/626-15-00.
(275400)

ПРОДАЈЕМ дечја колица
кунерт 5 у 1, повољно.
061/243-45-67. (276076)

НА ПРОДАЈУ свињске полутке. 013/632-145,
060/500-30-91. (276284)

КЛИК-КЛАК лежајеви од
12.900, избор мебла по жељи. 060/600-14-52 (276333)

ПРОДАЈЕМ пећ амити, мало коришћену и тросед такође. 060/040-48-11.
(276285)

ПРОДАЈЕМ целу половну
циглу мали формат.
064/908-02-98. (276336)

ПРОДАЈЕМ ТА пећ, орман,
комоду, замрзивач, ТВ самсунг 51 цм. 064/051-73-55.
(276263)
НА ПРОДАЈУ ормани, кревети, фотеље, веш-машина,
замрзивачи, кухиња, угаона
гарнитура, сто и столице,
витрина, ТА пећи, итисон,
душеци, шпорет, уградња
рерна и плоча. 064/155-3813. (276376)
ПРОДАЈЕМ кофер шиваћу
машину „славица”, 80 евра.
064/367-97-65. (27601)
ПРОДАЈЕМ четири храстова бурета за ракију од 50 и
100 литара. Тел. 063/307881. (276106)
НА ПРОДАЈУ кукуруз 1.000
динара џак. 064/916-60-18.
(276106)
ПРОДАЈЕМ кауч, две фотеље. Тел. 062/176-49-00.
(276112)
КОТАО, етажно грејање, 18
квм, чврсто гориво, 150
евра. 064/813-00-21.
(276118)
ПРОДАЈЕМ циркулар за сечење дрва. Тел. 064/471-1164. (276144)
ПРОДАЈЕМ круњач-прекрупар, бензинску пумпу томос, бензински мотор за
мешалицу. 066/322-780.

ПРОДАЈЕМ кухињске елементе, судопера 3.000 динара, нова. 371-568,
063/773-45-97. (276205)
ПРОДАЈЕМ дечји кревет
200 х 90, са душеком и фиоком, мало коришћен.
060/422-20-79. (276194)

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

ВЕШ-МАШИНЕ, судо-машине половне, увоз Немачка. 063/777-28-66. (276204)
ЧЕТИРИ летње гуме 165/70,
Т 14 семперит, 1.000 динара комад. 061/150-05-03.
(276301)

ЈАГЊЕ, јаре, може полутке,
сухомеснати производи
мангулице. 062/062/167-16ПРОДАЈЕМ голф 2 комлет
или делови, грађевинску ди- 81. (276241)
залицу, мотор 2800 обртаја,
1.5 кв. 066/322-780.
ЦРНА земља на продају.
(276169)
Цена и превоз договор. На
ПРОДАЈЕМ јагњад и праси- продају ован расе цигаја.
063/896-51-75. (276193)
ће. 632-151. (276095

ПРОДАЈЕМ два гробна места на Старом православном гробљу. 064/901-90-41.
(276355)

МЕТАЛИ ИВАН – откуп секундарних сировина. Петефи Шандора 29. 061/27126-70. (276067)
КУПУЈЕМ полован намештај, плинске боце, старо
гвожђе, перје, акумулаторе.
066/900-79-04.
(276089)

ПРОДАЈЕМ стари цреп биПРОДАЈЕМ две прскалице
бер, у Панчеву, комад 3 диза заливање. 064/212-52-52. нара., Тео. 064/049-62-72.
(276271)
(2763649
ЈАГАЊЦИ – 300 динара килограм. 062/108-77-03.
(276248)
ПОВОЉНО: греде, врата,
радијатори, ормани и вешмашина. 064/122-69-78.
(276280)

ПРОАДЈЕМ веш-машину
вирпул, водени усисивач,
двосед, лежај. 064/201-2195. (276379)
ПРОДАЈЕМ томос пумпу за
наводњавање и прекрупару.
064/164-77-66. (276396)

ЛР КОШНИЦЕ нове, продајем. 060/660-79-60.
(276302)

ПРОДАЈЕМ свињске полутке. 013/632-145, 060/50030-91. (276307)

ПЛЕТЕНЕ металне полице и
пулт за све делатности.
061/150-05-03. (276301)

ПРОДАЈЕМ замрзивач три
фиоке, фрижидер велики,
веш-машину. 064/129-7360, 013/346-790. (276404)

ДВА ромбоидна огледала за
фризерски салон са носачима. 061/150-05-03.
(276301)
ПРОДАЈЕМ половну циглу,
цреп, грађу, салонит плоче.
063/323-584. (276219)
СТАЈСКО ђубриво, прегорело, на продају, могућност
превоза. Тел. 069/102-7750. (276362)
ТВ лед филипс, 32 инча,
потпуно исправан, као нов,
12.000. 063/715-45-52.
(276361)
ЈАГЊАД бела, на продају,
првокласна, могућност клања. 060/444-55-01.
(276358)
ПРОДАЈА новог намештаја.
Столице од 1.600, столови
од 4.500. 060/600-14-52.
(276333)

КУПОПРОДАЈА
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ старо гвожђе, замрзиваче, фрижидере, вешмашине, телевизоре. Долазим на адресу. 064/158-4410, 0637101-11-47.(
275481)

КУПУЈЕМ перје: старински
намештај, сатове, слике, сифон флаше, фигуре, стари
новац, играчке, старо покућство. 063/705-18-18,
335-930. (276350)
КУПУЈЕМО обојене метале,
гвожђе, старе лимузине,
веш-машине, замрзиваче,
долазим. 061/322-04-94.
(276315)
КУПУЈЕМО све обојене метале, гвожђе, акумулаторе,
замрзивач, веш-машине, телевизоре. 061/206-26-24.
(276315)
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КУЋА, 100 квм, уписана
струја, вода на плацу од 4.5
ара, Раваничка 5, Стрелиште. 063/612-42-09,
064/555-03-36. (276021)
ПРОДАЈЕМ кућу у Качареву, 965/219-59-73, 602-011.
(275971)
ПРОДАЈЕ се објекат за рушење, центар Панчева, Ж.
Зрењанина, Турска глава, у
дворишту. Сви папири, власник 1/1 са грађевинском
дозволом за 100 квм, нето
(ПР, СП, ПО). 069/663-344,
065/333-33-00. (275918)
КУЋА, Тесла, реновирана
комплет. Јована Гавриловића 16-а. 062/434-181.
(275910)
ПЛАЦ 32 ара, Пелистерска,
преко пруге, пола под воћем. 064/113-47-76(275748)
ПРОДАЈЕМ грађевинске
плацеве, ново Стрелиште,
1/1. 063/812-42-09,
063/368-135. (275904)
ПРОДАЈЕМ кућу. Тел. 355039. (276316)

КУПОПРОДАЈА
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМО гвожђе, бакар,
месинг, алуминијум, олово,
веш-машине, замрзиваче,
телевизоре. 061/321-77-93.
(276315)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ лепу кућу на
Тесли. 066/937-00-13
(СМС)
БАВАНИШТАНСКИ пут,
имање 56 ари, викендица,
помоћни објекти, воћњак,
грађевинско земљиште, вода, струја. 064/280-60-53.
(275219)
НА ПРОДАЈУ плац градско
грађевинско земљиште 28
ари, Кудељарац. 064/25661-64. (СМС)

КУЋА у Иванову, старинска
у етно у стилу, комфорна,
легализована и укњижена,
60 квм и 7.5 ари плаца. Тел.
063/372-428. (4807/33)
ПРОДАЈЕМ кућу, строги
центар, 100 квм, П + 5, Војводе Живојина Мишића бр.
6. 023/857–315, 064/57557-04. (275005)
ПРОДАЈА воћњака са викендицом, поред асфалта
за Иваново, цена договор.
060/308-97-78.

ПРОДАЈЕМ плац-башту на
старом црепајском путу.
060/632-68-00. (276078)

ПРОДАЈЕМ викендицу 82
квм, Новосељански, 19 ари,
воћњак, дфо пута. 064/04822-33. (276093)
ПРОДАЈЕМ кућу у Иванову,
29. новембра бр. 80
062/415-359. (276094)
ПРОДАЈЕ се кућа у Боре
Шипоша 19, Панчево.
013/346-502. (276094)
ПРОДАЈЕМ плац 6 ари, Банатско Ново Село, центар,
повољно. 060/615-10-24.
(276092)
ПРОДАЈЕМ викендицу 26
квм, Иваново, 29 ари, Дунавац 100 метара. 064/11070-71. (276104)
ПРОДАЈЕМ две куће, Војловица, један плац, воћњак.
Легализовано. 013/232-2130, 063/162-50-00. (276105)

ПРОДАЈЕМ спратну кућу,
Максима Горког, плац 3.8
ара. 063/301-360. (276309)
КУЋА 120 квм + 78 квм помоћни објекти, 10 ари,
укњижено, ограђено. Тел.
064/421-02-71. (276142)
БАВАНИШТАНСКИ пут, нова кућа, укњижена, усељива, 5 ари, 25.000.(679),
„Трем 01”, 063/836-23-83.
(276170)
ТЕСЛА, 100 квм, 3 ара,
46.000. (679), „Трем 01”,
063/836-23-83. (276170)
ВОЈЛОВИЦА, Јаношикова,
кућа 206 квм, 14,5 ари, цена 37.000. 683-84-27,
064/071-15-41. (276174)
ПРОДАЈЕМ плац 18 ари,
Кудељарски. Тел. 062/81825-05. ((276171)

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

ПЛАЦ 28 ари, Баваништански пут, струја, помоћни
објекат. 063/180-26-84,
063/217-102. (276166)

ПЛАЦ, стара Миса, излаз на
две улице, 33 х 18,15 м.
064/418-45-66. (272954)

ПРОДАЈЕМ две куће на једном плацу у Панчеву.
061/603-63-71, после 15 сати. (276119)

ПРОДАЈЕМ кућу, Шумарак,
велика врела. Тел. 063/83811-15. (276202)

ПРОДАЈЕМ грађевинско земљиште, Јабучки пут б.б.
Тел. 060/504-54-44,
061/187-55-13.

КУЋА, 138 квм, са локалом
30 квм, плац 7,3 ара, Војловица, без посредника.
063/879-68-14. (276150)

КУЋА, Бања Врујци, 60 квм,
6 ари, продајем/мењам.
064/955-51-85. (276252)

ГРАЂЕВИНСКО земљиште,
Новосељански пут, 60 ари,
струја, вода, 800 евра/ар,
договор. 063/640-230.
(276145)

У МРАМОРКУ, хитно се
продаје комфорна кућа.
069/255-87-86. (275620)

СТЕВАНА ШУПЉИКЦА, 8
ари са кућом, 57.000. (188),
„UnaDalli”, 064/255-87-50.
(276226)
ПЛАЦ на Јабучком путу, 30
ари, 25.000. (188), „UnaDalli”, 064/255-87-50. (276226)
ПРОДАЈЕМ 16 ари плаца са
кућом у Глогоњу. 062/436359. (276231)

Петак, 19. април 2019.

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ кућу на новој
Миси, може етажно, власнишство 1/1. 064/327-6075. (276224)
ЊИВА, Јабучки пут код
Споменика, друга дуж, 72
ара, 7.000. 060/353-99-10.
(276237)

ПРОДАЈЕМ кућу. Тел. 355039. (276316)
ГОРЊИ ГРАД, 3 ара, 80
квм, гас, паркет, добар
објекат, 52.000, договор.
(242), „Кварт”, 064/125-6267, 346-392. (276232)
МЕЊАМ грађевински плац
за кућу, договор, Кудељарац. 065/669-32-20.
(276234)

ЦЕНТАР, салонска кућа на
5 ари, 115.000, куће за
адаптацију или рушење, договор. „Лајф”, 061/662-9148.

ПОТРЕБНИ плацеви за инвеститоре, Агенција „Тесла
некретнине”, 064/668-8915. (276240)

ТЕСЛА, плац 15,5 ари, 20
метара фронт, 155.00, близу центра, 6.8 ари. Договор.
„Лајф”, 061/662-91-48.

ПРОДАЈЕМ кућу у Омољици, 120 квм, 26 ари, централно, воћњак. 064/95993-67. (276295)

БЛИЗИНА центра, лепа саВОЋЊАК, 15 ари, викенди- лонска, 220 квм, 3.6 ара,
ца, Баваништански пут, дру- 110.000. „Кров”, 060/683ги ред, друго немачко поље. 10-64. (276296)
064/368-04-77. (276242)
ПРОДАЈЕМ грађевинске
ПРОДАЈЕМ кућу у Војлови- плацеве 8,43 и 2,54, прва
Кудељарска. 060/424-29-93.
ци, две стамбене јединице,
(276234)
ЦГ. 062/348-137. (276322)

Радно време благајне
„Панчевца”
„Панчевац” који ће се код колпортера
појавити у четвртак, 25. априла, а на
киосцима дан касније, биће двоброј.
Број после њега изаћи ће 10. маја.
Благајна у Улици Вука Караџића 1 због
празника ће имати следеће радно време:
петак, 26. април

не ради

субота, 27. април

не ради

недеља, 28. април

не ради

понедељак, 29. април

не ради

уторак, 30. април

од 8 до 15 сати

среда, 1. мај

не ради

четвртак, 2. мај

не ради

петак, 3. мај уобичајено, од 8 до 13 сати.
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ТЕСЛА, трособна, 78 квм,
4.8 ара, 37.000. (049), „Мустанг”, 064/151-18-93.
(276257)
ПОЉОПРИВРЕДНО-ГРАЂЕВИНСКО земљиште 124
ара, у Скробари, повољно.
Тел. 063/325-566. (276262)
КУЋА 160 квм, 10 ари, нова
Миса, све легализовано,
власник. 061/293-73-01.
(276270)
ПЛАЦЕВИ, градско грађевинско земљиште. Погодно
за мини фабрике, хале.
064/212-52-52. (276271)
КУЋА 100 квм, реновирана
+ 3 ара, Козарачка 10,
27.000 евра. 063/744-28-66,
063/804-07-85. (276254)
МОНТАЖНА кућа нова,70
квм, 2 ара плаца, 19.000
евра. Козарачка. 063/74428-66, 063/804-07-85.
(276254)
КУЋА, 60 квм, 2 ара, 13.000
евра, стара Миса, реновирана. 063/744-28-66,
063/804-07-85. (276254)
КУЋА, Бања Врујци, 60 квм,
6 ари, продајем/мењам.
064/955-51-85. (276252)
ПРОДАЈЕМ спратну кућу,
Максима Горког, плац 3.8
ара. 063/301-360. (276309)
ПРОДАЈЕМ кућу. Тел. 355039. (276316)
СТАРЧЕВО, кућа 70 квм +
30 квм, 5 ари, хитно,
20.000. 063/899-77-00.
(276303)
КУЋА, Доњи град, спратна,
3.5 ара, хитно, 55.000.
(394), „Гоца”, 063/899-7700. (275974)

ВИКЕНДИЦА спратна, на
Девојачком бунару, 200
КОТЕЖ 1, 153 квм, 3 ара
мод раскрснице, легализозасебна, 105.000 евра, договор. (394), „Гоца”, 063/899- вана. 061/206-30-46.
(276370)
77-00. (275974)
ПРОДАЈЕМ земљу од 16
ари, 8 х 200 метара у Војловици, Улица Братства јединства. 061/151-93-36.
(276371)

ПРОДАЈЕМ кућу, строги
центар, 100 квм, П + 5, Војводе Живојина Мишића бр.
6. 023/857–315, 064/57557-04. (275005)

СТАРА МИСА, кућа за рушење, 70 квм, 3.3 ара,
17.000. (353), „Премиер”,
063/800-44-30.
ПЛАЦ, стара Миса, излаз на
две улице, 33 х 18,15 м.
064/418-45-66. (272954)
ЦЕНТАР, 120 квм, 5 ари,
хитно, 68.000; Маргита, 180
квм, 80.000. (394), „Гоца”,
063/899-77-00. (275974)

ПРОДАЈЕ се недовршена
кућа, две стамбене јединице, у ширем центру града.
064/114-08-98. (276390)
ПЛАЦ, Омољица, 7 ари, у
коцки, са новим помоћним
објектом. 066/005-225.
(276396)
ПРОДАЈЕМ кућу у Качареву, 965/219-59-73, 602-011.
(275971)

КУЋА, 100 квм, уписана
струја, вода на плацу од 4.5
ара, Раваничка 5, Стрелиште. 063/612-42-09,
064/555-03-36. (276021)
У МРАМОРКУ, хитно се
продаје комфорна кућа.
069/255-87-86. (275620)
ПРОДАЈЕМ лепу кућу на
Тесли. 066/937-00-13
(СМС)

16

Петак, 19. април 2019.

ОГЛАСИ

marketing@pancevac-online.rs

17
Петак, 19. април 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
РАДНИКА „ПАНЧЕВАЦ”
ВУКА КАРАЏИЋА 1, 013/21-90-900, 013/21-90-903

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

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

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

Институт „Дедиње”
АКЦИЈE

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

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

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

Цена: 500 динара

др Небојша Тасић

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

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

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

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

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

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

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

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

•
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НОВА МИСА, трособан, 68
квм, ЦГ, II, 35.000. (188),
„UnaDalli”, 064/255-87-50.
(276226)

СТАНОВИ
ПОНУДА

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

СОДАРА, двособан, 52 квм,
ВП, ТА, 27.000. (188),
„UnaDalli”, 064/255-87-50.
(276226)

ПРОДАЈЕМ стан, Стрелиште, близу школе, двособан,
60 квм, V, ЦГ. 064/048-2233. (276003)

ЈЕДНОИПОСОБАН, 45 квм,
ВП, ЦГ, Стрелиште, 27.000
евра. (470), „Дива некретнине”, 345-534, 064/246-0571. (276228)

НОВА МИСА, новоградња,
95 квм, трособни лукс станови, завршни радови у току. Могућност кредита.
062/966-92-96. (276117)

СТРОГИ центар, четири собе, 170 квм, тераса, 40 квм,
могућност надградње, идеалан за канцеларије, ординације, салонски. (470), „Дива
некретнине”, 345-534,
064/246-05-71. (276228)

ЦЕНТАР, Светог Саве, новоградња, 47 квм, II спрат,
лифт, гаража, гас, укњижен.
062/966-92-96. (276117)
КОТЕЖ 2, 38 квм, ЦГ, VIII,
два лифта, без већих улагања, 24.000. (679), „Трем
01”, 063/836-23-83.
(276170)

ТЕСЛА, Дис, 35 квм, једнособан, тераса, леп, усељив,
29.000. (324), „Медиа”,.
315-703, 064/223-99-20.
(276195)

ЦЕНТАР, 83 квм, ЦГ, III,
лифт, Карађорђева, 86.000.
(679), „Трем 01”, 063/83623-83. (276170)

КОТЕЖ, 36 квм, једнособан,
леп, усељив, 25.000; 57 квм,
двособан, 28.000. (324),
„Медиа”,. 315-703,
064/223-99-20. (276195)

ЦЕНТАР, дуплекс, ЦГ, VI, 60
квм, лифт, 50.000. (679),
СТРЕЛИШТЕ, киндер, јед„Трем 01”, 063/836-23-83.
ноипособан, 46 квм, ВП, ЦГ,
(276170)
одличан, 28.000. (300),
„Ћурчић”, 362-816,
СОДАРА, троипособан, 83
063/803-10-52. (276184)
квм, ЦГ, VI, лифт, 56.000.
(679), „Трем 01”, 063/836КОТЕЖ 1, двоипособан, 58
23-83. (276170)
квм, III, ЦГ, ПВЦ, 35.000.
(300), „Ћурчић”, 362-816,
ТРОСОБАН, 65 квм, Стре063/803-10-52. (276184)
лиште, 35.000, Котеж 2,
42.000. (324), „Медиа”,.
МИСА, 64 квм, 21.500, ПР,
315-703, 064/223-99-20.
Маргита, 30 квм, 18.000.
(276195)
063/377-835. (273912)

СТРЕЛИШТЕ, трособна,
сређен, 64 квм, IV, ЦГ,
лифт, 38.000. (300), „Ћурчић”, 362-816, 063/803-1052. (276184)

ДВОСОБАН, Котеж 2, ВП,
57 квм, 6 квм тераса,
30.000 евра. (470), „Дива
некретнине”, 345-534,
064/246-05-71. (276228)

СТРЕЛИШТЕ, двособан, 56
квм, ЦГ, VI, добар, 33.000.
(49), „Мустанг”, 069/22666-58. (276257)

КОТЕЖ 2, једноипособан,
44 квм, V, ЦГ, 26.000. (188),
„UnaDalli”, 064/255-87-50.
(276226)

СТРЕЛИШТЕ, 66 квм, трособан, VI, ЦГ, 30.000, договор. „Олимп”, 351-061,
063/494-898. (276299)

КОТЕЖ 2, 71 квм, двоипособан, усељив, VI, ЦГ,
38.500. „Олимп”, 351-061,
063/274-951. (276299).

ШИРИ ЦЕНТАР, новија
градња, двоипособан, III, 59
квм, ЦГ, 44.000. (353),
„Премиер”, 063/800-44-30.
(276328)

СТРЕЛИШТЕ, 78 квм, лукс
четворособан, I, ЦГ, 62.000.
„Олимп”, 351-061, 063/274951. (276299)

МЛАДОСТ, 3.0, 83 квм,
ВПР, ТА, двостран, двориште, укњижен, 42.000.
063/252-559. (276273)
ПРОДАЈЕМ дворишни стан
до улице, Жарка Зрењанина, власник. 061/382-88-88.
(276251)

СТРЕЛИШТЕ, 2.5, I, договор; Содара, 2.0; ЦГ, ЕГ,
23.000. (338), „Јанковић”,
348-025. (276326)
ДВОСОБАН, I спрат, 56
квм, тераса, ЦГ, 29.000
евра, Стрелиште. (470),
„Дива”, 345-534, 064/24605-71. (276228)

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

СКРОБАРА, мањи дворишни стан са помоћним просторијама. Тел. 063/325566. (276262)

КОТЕЖ 1, 1.0, 34, 21.000;
Содара, 2.5, II, 42.000.
(338), „Јанковић”, 348-025.
(276326)

НОВА МИСА, нови станови;
трособан, 83 квм, II, 43.000;
четворособан, 103 квм, I,
48.000. (300), „Ћурчић”,
362-816, 063/803-10-52.
(276184)

МИСА, леп сутерен, 32 квм,
14.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (276296)

ЦЕНТАР, стан до улице, 50
квм, 24.000. (394), „Гоца”,
063/899-77-00. (276303)

КОТЕЖ 2, једнособан, 52
квм, III, 29.000, договор.
(242), „Кварт”, 346-392,
064/125-62-67. (276232)

СОДАРА, двособан, ТА, IV,
30.000. „Тесла некретнине”,
(238), 064/668-89-15.
НОВА МИСА, стан, 81 квм,
повољно, власник 1/1.
060/533-35-75. (276335)

КОЕЖ 2, једноипособан, 64
квм, VII, 25.000, повољно.
(242), „Кварт”, 346-392,
064/125-62-67. (276232)

ТЕСЛА, двособан стан, 37
квм, ВП, ЕГ, реновиран.
Тел. 064/364-10-56.
(276347)

ШИРИ ЦЕНТАР, двособан,
67,5 квм, I, нов стан, ТА,
50.000, договор. (242),
„Кварт”, 346-392, 064/12562-67. (276232)

ЦЕНТАР, гарсоњера, 32
квм, приземље, тераса, ТА,
19.000. (049), „Мустанг”,
062/226-901. (276352)

СОДАРА, двособан, ТА, IV,
30.000. „Тесла некретнине”,
(238), 064/668-89-15.

ЦЕНТАР, шири, 45 квм,
29.000, 40 квм, намештен,
28.000. (394), „Гоца”,
063/899-77-00. (276303)

КОТЕЖ 2, двоипособан, 64
квм, III спрат, 42.000. „Тесла некретнине”, (238),
064/668-89-15.

ЦЕНТАР, 57 квм, двособан,
43.000; 60 квм, двоипособан, 45.000. (394), „Гоца”,
063/899-77-00. (276303)

СТРОГИ центар, лукс, нов,
67 квм, III, stvari, 74.000.
(398), „Кров”, 060/683-1064. (276296)

СТРЕЛИШТЕ, 28 квм, гарсоњера, ВП, ЦГ, 16.000.
„Олимп”, 351-061, 063/494898. (276299)

КОТЕЖ, двоипособан, 83
квм, дуплекс, тераса,
42.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (276296)

НОВА МИСА, 50 квм, једноипособан, I, TA, 25.000.
„Олимп”, 351-061, 063/494898. (276299)

СТРЕЛИШТЕ, 66 квм, трособан, VI, ЦГ, 30.000, договор. „Олимп”, 351-061,
063/494-898. (276299)

КОТЕЖ, двособан, I, II, 60
квм, ЦГ, 37.000. (353),
„Премиер”, 063/800-44-30.
(276328)

КЕЈ РАДОЈА ДАКИЋА, новији, 58 квм, приземље, ЦГ,
са лукс стварима, 46.000.
(49), „Мустанг”, 069/22666-58. (276257)

ТЕСЛА, Нови свет, једноипособан, I, 39 квм, ЦГ,
25.000. (353), „Премиер”,
063/800-44-30. (276328)

СОДАРА, реновиран двособан, IV спрат, ТА, 30.000, и
трособан, III спрат, 40.000.
„Лајф”, 061/662-91-48.

ЦЕНТАР, III, лифт, 72 квм,
ЦГ, 55.000, договор. (353),
„Премиер”, 063/800-44-30.
(276328)

КОТЕЖ 2, одличан двособан, договор и једнособан
25.000; Котеж 1, двособан,
I спрат, 35.000. „Лајф”,
061/662-91-48.

ЧЕТВОРОСОБАН, Котеж 2,
трећи спрат, има лифт, две
терасе. 063/856-74-02.
(276381)
ТАМИШ КАПИЈА, новоградња, 65 квм, III, ЦГ,
50.000. „Олимп”, 351-061,
063/274-951 (276299)

СТРОГИ центар, нов трособан, 96 квм, II спрат, ЕГ,
73.000; двособан, II спрат,
ТА, 30.000. „Лајф”,
061/662-91-48.
ХИТНО, Спољностарчевачка, стан 89 квм, 1/1, 18.000.
(398), „Кров”, 060/683-1064. (276296)

ТАМИШ КАПИЈА, новоградња, 65 квм, III, ЦГ,
56.000. „Олимп”, 351-061,
063/274-951 (276299)

КОТЕЖ 2, 66 квм, леп двоипособан, II, ЦГ, 43.000.
„Олимп”, 351-061, 063/494898. (276299)

МИСА, леп сутерен, 32 квм,
14.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (276296)

ТЕСЛА, 53 квм, III, ЦГ,
35.000, договор. „Олимп”,
351-061, 063/494-898.
(276299)

КОТЕЖ 2, 66 квм, леп двоипособан, усељив, VI, ЦГ,
43.000. „Олимп”, 351-061,
063/274-951. (276299)

ТЕСЛА, ДВОИПОСОБАН,
67 + 2 терасе, квм, V, ЦГ,
41.000. (49), „Мустанг”,
069/226-66-58. (276257)
КЕЈ РАДОЈА ДАКИЋА, новији, 58 квм, приземље, ЦГ,
са лукс стварима, 46.000.
(49), „Мустанг”, 069/22666-58. (276257)
ТРОСОБАН, 65 квм, Стрелиште, 35.000, Котеж 2,
42.000. (324), „Медиа”,.
315-703, 064/223-99-20.
(276195)

ТЕСЛА, једнособан, I, 38
квм, тераса, ЦГ, изворно,
26.500. (49), „Мустанг”,
069/226-66-58. (276257)
ПРОДАЈЕМ једноипособан
стан у центру Панчева.
060/505-54-25. (275600)
МИСА, 64 квм, 21.500, ПР,
Маргита, 30 квм, 18.000.
063/377-835. (273912)
СТРЕЛИШТЕ, 56 квм, VI,
ЦГ, 32.000. „Олимп”, 351061, 063/494-898. (276299)

ZITA BEAUTY CENTER
Ул. Др Касапиновића 37-а

Тел. 060/345-35-71

ПРОДАЈЕМ стан на Содари,
67 квм, две лође, централно
грејање, повољно. 069/19554-45. (276388)
НОВА МИСА, нови станови;
трособан, 83 квм, II, 43.000;
четворособан, 103 квм, I,
48.000. (300), „Ћурчић”,
362-816, 063/803-10-52.
(276184)

• Козметички третмани
лица,
• мадеро-терапија,
• anti age третмани,
• свилене трепавице,
• јапанско исцртавање
обрва,
• маникир, педикир,
• депилација,
• соларијум

ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ стан у центру,
58 квм, поткровље, може
кредит. 060/043-52-98.
(276401)

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

др мед. Душан С. Анђелковић
интерниста-гастроентеролог

СТАНОВИ
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ двоипособан или
трособан стан, ЦГ, лифт, на
Тесли или Котежу 2, није
агенција. 064/333-61-54.
(275822)
АГЕНЦИЈИ (238), „Тесла некретнине” , 064/668-89-15,
поребан двоипособан стан
на Стрелишту.

• Интерна медицина • гастроентерологија
• ултразвук стомака • гастроскопија • колоноскопија
Панчево, Жарка Зрењанина 125
(3/276160)

ИЗДАЈЕМ стан у кући , празан. Стрелиште. 062/80615-85. (276172)
ГАРСОЊЕРА са грејањем,
посебан улаз. 065/865-6670. (276198)

ИЗДАЈЕМ једнособан намештен стан, ученику, Тесла.
064/348-07-60. (276344)
ПОЛУНАМЕШТЕН једнособан стан, Стрелиште, за издавање, приземље, тераса,
ЦГ. 064/307-63-93.
(276367)
ИЗДАЈЕМ двособан стан на
новој Миси. Тел. 372-677.
(276377)

НОВО у Агенцији „Тесла некретнине” посебне погодности за продавце. 064/66889-15. (р)

СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

ИЗДАЈЕМ једнособан намештен стан од 1. маја.
Моравска, изнад Максија.
063/764-49-23. (276182)
ИЗДАЈЕМ једнособан стан,
намештен, центар, самцима, радницима. 061/182-3790. (276188)

ИЗДАЈЕМ мању кућу на ста- ИЗДЈЕМ намештену гарсорој Миси. Полунамештена.
њеру на Тесли, 120 евра.
060/434-48-07 (СМС)
(300), Агенција „Ћурчић”,
ИЗДАЈЕМ стан 46 квм, Ко- 063/803-10-52. (276184)
теж 2, договор. 062/271ИЗДАЈЕМ намештен двосо124, Саша. (СМС)
бан стан, Котеж 2. 064/888ИЗДАЈЕ се једнособан празан, 40 квадрата, са централним грејањем и телефоном Содара. 060/151-2355 (СМС)
ИЗДАЈЕМ једнособан празан стан, дворишни. 373237, нова Миса. (276115)
ИЗДАЈЕМ просторију 12 х 5
м, са струјом и водом на
Новосељанском путу. Тел.
064/137-48-67. (276095)
ПРОДАЈЕМ стан на Стрелишту, Радивоја Кораћа 9/2.
064/252-49-02. (276102)
ИЗДАЈЕМ двособан стан,
празан, без грејања, кућа,
Стрелиште. 064/387-25-35,
311-071. (276121)
ИЗДАЈЕМ гарсоњеру у центру. 064/224-61-88.
(276140)
ИЗДАЈЕМО станове у центру града. Контакт: Љупко,
063/313-844; Маријана,
063/693-944. (ф)
ИЗДАЈЕМ кућу, плац 10
ари, Ауто-плац, складиште,
паркинг грађевинских машина, камп-приколица, возила. 0667322-780.
(276169)
ИЗДАЈЕМ собе за раднике и
самце. 064/305-73-01.
(276175)
ИЗДАЈЕМ двособан стан на
новој Миси. Тел. 372-677.
(276377)

18-65. (276827)
ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру у Ул. Жарка Зрењанина бр. 60. 061/205-99-08.
(276258)

ИЗДАЈЕМ локал од 86 квм,
код Аутобуске станице.
063/278-421. (276128)
ИЗДАЈЕМ зидану халу 200
квм, канцеларијски простор. 064/490-00-55.
(276153)
ЛОКАЛ, Содара, 60 квм,
25.000. (679), „Трем 01”,
063/836-23-83. (276170)
ИЗДАЈЕМ два нова локала,
центар, један опремљен салон лепоте. 063/734-82-31.
(276000)

ИЗДАЈЕМ собу са заједничком употребом кухиње и куаптила. 060/031-07-26.
ПРОДАЈЕМ или издајем ло(276337)
кал, 118 квм, Његошева 1.
ИЗДАЈЕМ кућу, 50 квм, ста- 066/346-690. (276395)
ра Миса. 060/011-96-66.
(276016)

ИЗДАЈЕМ већу собу са кухињом и трпезаријом, по
потреби и спасваћу собу.
064/587-50-24. (276389)
ИЗДАЈЕМ намештен једнособан стан у кући на Стрелишту. 063/101-28-16.
(276399)

ПИЈАЦА Стрелиште, локал
16 квм, 11.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-64.
(276296)
ИЗДАЈЕМ локале, 30 и 23
квм, код Аутобуске станице.
352-105. (276282)
ИЗДАЈЕМ локал 72 квм,
Војводе Радомира Путника
29. 063/278-250. (276247)
ИЗДАЈЕМ локале 15 и 30
квм у пролазу, Војводе Радомира Путника 29.
063/278-250. (276247)
ИЗДАЈЕМ локал у строгом
центру, величине 25 квм.
062/345-958. (276342)
ИЗДАЈЕМ пословни простор
450, 900, 1.600 квм.
060/043-52-98. (276401)

Потребни радници за рад на висини
(грађевински лимари, помоћни радници
и брaвари.
Лимарија „Марковић”, 069/117-60-11
ИЗДАЈЕМ кућу, плац 10
ари, Ауто-плац, складиште,
паркинг грађевинских машина, камп-приколица, возила. 0667322-780.
(276169)

ИЗДАЈЕМ локал 100 квм,
погодан за шивару, канцеларисјки простор. АЦ „Звезда”, Стевана Шупљикца 88.
063/278-250. (276247)

ПОСАО
Потребна особа до 45 година старости, за рад у
производњи, фирми која се бави услужним сечењем
и кантовањем плочастог материјала. Пријаве mailom:
stefanymil@gmail.com и телефоном на 065/381-65-25,
радним данима од 8 до 16 сати.
(12/276370)

ИЗДАЈЕМ намештен четворособан стан у центру, гас,
тераса, 130 квм. 064/32084-32. (276244)

ИЗДАЈЕМ двособан ненамештен стан код главне Аутобуске станице. 065/681-3411. (276253)

ПОВОЉНО издајем стан,
самици, ђацима. 064/39356-09, 354-952. (276245)

ИЗДАЈЕМ двособан стан.
062/207-004. (276226)

ИЗДАЈЕМ двособан стана,
центар, 150 евра. Тел.
062/886-97-15. (276159)
ИЗДАЈЕ се стан, Цара Душана 38, 35 квм. 062/88656-02. (276336)
ТРАЖИМО стан или кућу за
изнајмљивање на Тесли,
двоипособан или већи, на
дуже. 061/143-04-02.
(276406)
ИЗДАЈЕМ двособан дворишни стан и једнособан, намештен, 120 евра и 100
евра. Караула, Железничка
3. 063/135-29-76. (276549)

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

ДОО „Кутко” издаје локале од 50 квм
до 250 квм, на Новосељанском путу 37,
у комплексу иза Максија.
Контакт: Љупко, 063/313-844,
Маријана 063/693-944, Далиборка 063/693-291.

ПОНУДА

ПОТРЕБНИ продавци и помоћни радници у кухињи.
064/643-41-22 (СМС)
РАЗРАЂЕНОМ салону у
центру потребан мушкоженски фризер, плата
30.000. 064/470-74-43.
(275130)
ПОТРЕБНИ вредни у одговорни људи за поделу флајера. 064/241-45-14.
(275704)

ХИТНО издајем два разрађена фризерско-козметичка
салона са свом опремом за маникир, педикир, депилацију, фризера и соларијум.
Локали су у: Панчеву, Ул. Змај Јовина 5/б локал 9; у
Долову, Ул. ЈНА 4. Контакт телефон 064/355-84-82.
(5/276256)

ЛОКАЛИ
ПРОДАЈЕМ пословни простор – два локала спојена,
укупно 53,21, укњижен, Д.
Туцовића. 063/281-954.
(275117)

РЕСТОРАНУ „Коноба акустик” Београд потребан кувар. За све информације
позовите 060/014-19-22.
(275455)
АУТО-СЕРВИСУ Scan Auto
потребан радник. 064/24069-63. (275482)

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

ПЕКАРИ „Rex” из Банатског
Новог Села потребан – мајстор и помоћни радник.
Контакт тел. 063/616-694.
(275594)

ИЗДАЈЕМ локал 75 квм,
Војводе Путника 14, пекара
„Партизан”. 063/540-209.
(275897)

ПОТРЕБАН возач Б категорије, за паковање и развоз
штампе. 069/867-72-07.
(275649)

ИЗДАЈЕМ локал од 60 квм,
у центру. Тел. 066/341-173.
(ф)

ПОТРЕБАН возач Ц и Е категорије за унутрашњи
транспрот. 062/850-00-82.
(276009)

ИЗДАЈЕМ локал 30 квм, у
Његошевој улици, некадашња „Оптика”. Тел.
063/815-44-48. Жика.
(276384)
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(10/276026)

СТАНОВИ

ОГЛАСИ

ПИЦЕРИЈИ „Попај” потребан пица-мајстор, раднице
за палачинке и возач.
063/820-87-61.

ПОТРЕБНА спремачица,.
063/897-55-04. (276023)
ЋЕВАБЏИНИЦИ потребни радници у кухињи и за
роштиљем. Почетна плата
30.000 + пријава + топли
оброк. 013/354-043,
063/897-55-04. (276023)
ПОТРЕБАН возач Ц и Е категорије. 063/839-73-94.
(275704)
ПОТРЕБАН возач Б категорије за дистрибуцију штампе. 069/867-72-07. (276099)
WEIFERT дистрибуцији пића потребни возачи Б и Ц
категорије, физички радници и виљушкаристи.
062/446-285. (286098)

Потребне конобарице
за рад у кафићу
у Банатском Новом
Селу. Рад у другој
смени од 19 до 01.
062/391-501.

(15/

ПОТРЕБАН радник за посао
на „бувљаку”. 063/836-7061.(276113)
ПОТРЕБНА радница за шивење на индустријским машинама, на ибердеку.
064/062-22-79. (276156)
ПОТРЕБНА девојка за рад у
кафићу. Звати на 064/64666-10. (ф)
ПОТРЕБНИ молери, зидари,
тесари за рад у Београду.
062/564-494. (276223)
ХИТНО потребна радница
за рад у кафићу. 064/41938-38. (276233)
ПОТРЕБНЕ конобарице.
Тел. 064/349-93-43.
(276193)
ПОТРЕБНА радница за рад
на бувљаку. 064/973-60-66.
(276256)
ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ
GP Still-net из Панчева ражи грађевинске раднике са
искуством. 013/333-311.
(276345)
ПОТРЕБНИ радници машинске струке са и без искуства за рад на CNC и универзалним струговима и
глодалицама. Promega doo.
063/276-072, 063/1242-612.
promega97@yahoo.com
(276353)
POCO LOCO ресторану потребно особље за рад. Девојке за рад у продаји, пекари за рад са финим пецивом, кувар са или без искуства, посластичари, возач.
064/874-03-01. (276359)
ПОТРЕБАН пица-мајстор за
рад у пекари., 069379-0220. (276338)
KAFFE-u Saportisimo потребна девојка за замену,
слободни дани. 063/361777. (276341)
ПОТРЕБНА конобарица/конобар. Предност старији од
30 година. 060/362-22-21.
(2726343)
ПОТРЕБАН домар на тениским теренима. Звати од 20
до 22 сата. 060/362-22-26.
(2756343)
ПОТРЕБНА радница за рад
у малопродајном објекту
пекаре. Потребан пекар за
рад у производњи пекаре.
063/606-330. (276336)
ПОТРЕБАН кувар са искуством. Пожељна возачка
довзола Б категорије.
066/888-13-31. (276373)
ПИЦЕРИЈИ Pizza shop потребна радница. 064/55533-34. (276058)
ПЕКАРИ у Старчеву потребан возач-радник. 060/01401-55. (2763829

Матуранти Гимназије 1970/74.
Сусрет 25. маја 2019, у 18.30, у гимназији
Свечана вечера 20 сати „Трешњица” (на Корзоу)
Уплата 250 динара на рачун или лично:
250 115 000 963 120 057
Контакт: 060/052-31-15, Марија;
063/722-49-98, Љиљана;
063/847-41-62, Олгица
ПОТРЕБАН комерицјалиста
на територији Панчева и
околине. 066/888-13-31.
(276378)
ПОТРЕБАН возач Б категорије за доставу хране.
064/187-98-10. (276460)

ПОСАО
ПОТРАЖЊА

СЕЧЕЊЕ, цепање и услуга
уношења огревног дрвета.
064/287-26-00. (275400)
АЛУ ПВЦ столарија, комарници, ролетне, венецијанери, уграђујем, поправљам,
замена гуртни. 064/181-2500. (275459)
ЕЛЕКТРИЧАР, поправке
бојлера, шпорета, индикатора, разводних табли, инсталација. Мића, 064/31044-88. (275424)
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови, кречење, глетовање, столарија, веома повољно. 064/280-26-15. (275426)
ВОДОИНСТАЛАТЕР, уградња, одржавање воде, канализације, кабине, славина,
бојлера, котлића. 063/83684-76. (275426)

(13/276386)

СТОЛАРСКО-БРАВАРСКЕ
услуге, поправке намештаја, столарије, радови, кућастан. 063/844-61-13.
(276127)
ТАПЕТАР који пресвлачи
намештај, са искуством,
тражи посао. 064/120-7764. (276147)
СПУШТЕНИ плафони, преградни зидови, израда кошуљице, уградња ламината,
комплетно реновирање.
062/816-33-84. (р)
БРАВАРСКО-ЗАВАРИВАЧКИ радови, израда/монтажа капија, ограда, надстрешница, заштитне решетке.
062/816-33-84. (276157)
ЧИСТИМ подруме, таване,
све физичке послове и све
врсте молерске радове.
Драган, 061/188-01-91.
(276136)

Ресторану „Шајка”
потребне

конобарице
064/383-89-68

(7/276304)

Петак, 19. април 2019.

МОЛЕРСКИ-РАДОВИ, фарбање столарије и радијатора. Павел, 063/809-66-61.
(276196)

ДИМНИЧАР: чишћење димњака, котлова и каљевих пеМОЛЕРАЈ, фасаде, столарићи. 063/155-85-95. (275078)
ја, гипс, обраде око прозора, комплетне адаптације.
АЛУ ПВЦ столарија, ролет063/893-39-94. (276200)
не, комарници, венецијанери, тракасте завесе, уграђу- ВРШИМО све врсте физикалије утовар, истовар ројем, поправљам. 063/882бе, копање, изношење шута
25-09. (275261)
и чишћење нус просторија.
Бојан, 066/524-43-91.
(276213)
ПОТРЕБНИ

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

РЕХАБИЛИТАЦИЈА повреда, бесплатан преглед.
063/868-04-51. (1276235)

064/393-56-90

НЕГА старих и инвалидних
лица. 063/868-04-51.
(276235)

ЗИДАЊЕ, малтерисање, реновирање кровова, бетонирање, стиропор, бавалит
фасаде. 063/865-80-49.
(275145)

ДУО ФРИГО – уградња, чишћење, поправка климауређаја. 060/681-73-88,
060/585-56-37. (276285)

СТОЛАРСКЕ и браварске
услуге. Александар,
064/157-20-03. (276220)

ПОВОЉНО кошење, башта
и сви физички радови.
064/586-59-51, 063/258-303.

ПОСТАВКА зидне и подне
МОЛЕРСКИ и гипсарски ра- керамике и рушење старог
дови. Неша. www.faceboкупатила. 061/625-97-90.
ok.com/molerizam 069/444- (276288)
23-76. (275133)
МАТЕМАТИКА, статистика,
МОЛЕРСКИ и гипсарски ра- физика, информатика, модови. Неша. www.faceboгућност месечног плаћања.
ok.com/molerizam 069/444- Професор. Центар,
23-76. (275133)
013/353-569, 066/405-336,
РАДИМ све физичке посло- 061/603-94-94. (276289)
ве. Чистимо подруме, таваРАДИМ медицински педине, наш превоз. 064/144-37кир и маникир и депилаци65. (276097)
ју. Долазим по позиву код
куће. 963/812-73-05.
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови и обрада шпалетни. (276267)
065/842-84-29, 063/842-84ФРИЗЕРСКОМ салону по29. (27611)
требан искусан мушко-женКОСИМ траву, коров, шиски фризер. Плата 50 посто
шам живу ограду, дворизараде и ја плаћам допришта, викендице, воћњаци.
носе. 064/329-49-19.
061/301-49-58. (276127)
(276281)

ПОТРЕБНИ радници
за постављање оптичких каблова
и инсталација за тотал ТВ.

Контакт телефон 065/333-33-00
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ЗИДАЊЕ, бетонирање,
оправка старим нових кровова. 013/664-491, 063/16253-89. (275334)

ПОСАО
ПОТРАЖЊА

РАДИМО све физичке послове: рушења кућа, зидова,
бетона, бетонирања, одношење ствари. 064/122-6978. (276280)
КРЧЕЊА плацева, обарање
стабала, ископи, бетонирања, рушења, итд. 060/03547-40. (276280)

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
РАДНИКА „ПАНЧЕВАЦ”

ЧИСТИМО таване, подруме, шут, гараже, шупе, радимо све послове. 061/32177-93. (276315)

КОНКУРС

ШЉУНАК, песак, сејанац,
одвоз шута малим кипером
до два кубика. Лаза.
065/334-23-38. (276319)
ВОДОИНСТАЛАТЕР одгушење судопере, купатила,
адаптације, поправке, замене, одмах. 013/331-657,
064/495-77-59. (276314)

расписује

за радно место:

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

АЛУ ПВЦ столарија, комарУСЛУГЕ
ници, ролетне, венецијанери, уграђујем, поправљам,
ДРВОСЕЧА, исећи ће мозамена гуртни. 064/181-25торном тестером свако дрво 00. (275459)
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
које вам смета. 063/369радови. 064/317-10-05.
ДИМНИЧАР: чишћење дим- (276331)
846 (276313)
њака, котлова и каљевих пећи. 063/155-85-95. (275078)

ТЕПИХ СЕРВИС
KARCHER
Дубинско прање
намештаја,
превоз бесплатан.
064/129-63-79, 302-820

ВРШИМО све врсте физикалије утовар, истовар робе, копање, изношење шута
и чишћење нус просторија.
Бојан, 066/524-43-91.
(276213)

(9/276351)

АЛУ и ПВЦ столарија, ролетне, комарници, венецијанери, тракасте завесе,
уграђујем, поправљам.
063/882-25-09. (276332)
СВЕ врсте физикалије, утовар/истовар, рушење, чишћење, разбијање бетона,
кошење траве, обарање стабала, одвоз шута и непотребних ствари. Дејан,
061/626-14-50. (267339)
КЕРАМИЧАР са дугогодишњим искуством квалитетно, педантно, повољно.
064/252-51-75, 062/153-3706. (276356)
КЕРАМИЧАР са вишегодишњим искуством. Уградња
свих врста подне и зидне
керамике. 064/128-38-49.
(276357)
ПОВОЉНО кошење, башта
и сви физички радови.
064/586-59-51, 063/258303. (276375)

СТОЛАРСКО-БРАВАРСКЕ
услуге, поправке намештаја, столарије, радови, кућастан. 063/844-61-13.
(276127)

Прање тепиха

„ Д А Ј Л А”
064/422-52-40

(3/274498)

БАШТЕ орем и култивирам.
063/855-92-70. (276302)

marketing@pancevac-online.rs

Бесплатан превоз
МОЛЕРСКИ-РАДОВИ, фарбање столарије и радијатора. Павел, 063/809-66-61.
(276196)
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови и обрада шпалетни.
065/842-84-29, 063/842-8429. (27611)
ВОДОИНСТАЛАТЕР, уградња, одржавање воде, канализације, кабине, славина,
бојлера, котлића. 063/83684-76. (275426)
НЕГА старих и инвалидних
лица. 063/868-04-51.
(276235)

ИЗРАДА/МОНТАЖА ПВЦ
АЛ столарије, лимарије,
браврија, ограда, капија,
кованија. 064/068-10-85.
(275161)
ПРЕВОЗ малим и великим
кипером, шљунак, песак,
сејанац, ризла, шут са утоваром. 063/246-368.
(275242)

СЕЛИДБЕ „Бомбончић” –
Борис, комбијем и камионом, Војводина, Србија, са
или без радника. 013/352536, 063/253-028, 064/44466-74.(276291)

СЕЛИДБЕ, камионски, комби превоз, екипа радника,
одвозимо непотребне ствари. 064/280-30-16, 063/731- СЕЛИДБЕ „Бомбончић” –
Борис – комбијима, камио77-67, Владимир. (275775)
нима, професионално, екиИЗДАЈЕМ рамску скелу, ме- па радника, све релације по
талне подупираче, мешали- Србији, откуп намештаја.
це за бетон. 064/351-11-73. 013/352-536, 063/253-028,
/276122)
064/444-66-74.(276291)
СЕЛИДБЕ, превоз робе,
СЕЛИДБЕ и превоз робе
мерцедес камиони, радни„Бомбончић” – Борис –
ци, повољно. Вук, 063/278- комбијима, камионима,
117, 064/176-91-85.
екипа радника, монтажа,
(276134)
демонтажа, паковање ства-

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгушење купатила, канализације, водоводне адаптације,
замена вирбли, вентила, батерија, санитарије, све за
воду, 0-24 сата. Пензионерима екстра попуст. ДолаПАРКЕТ постављам и хоблујем, мајстор с дугогоди- зим одмах. 013/348-139,
шњим искуством из Дебеља- 064/493-44-63, 063/811-7489, Јовичин. (276168)
че, с материјалом или без
њега. Ноле (имам и паркет),
КРОВОВИ, поправке, заме013/665-220, 063/847-74на црепа, летви, старог цре38. (272893)
па и поставке новог крова,
црепа, рогови, патошење,
ШЉУНАК, песак, сејанац,
изолације, најјефтинији у
рушење, одвоз шута са уто- граду, пензионерима екстра
варом. Атанацков. 063/771- попуст. 013/404-560,
55-44. (275756)
064/290-45-09, 061/348-2000, 062/845-96-26,„ЕлекКУРС румунског језика,
троизградња”.(276168)
рмунски културни-едукативни центар, Панчво, његоше- ВОДОИНСТАЛАТЕР. Одгушење купатила, канализава 7. 062/821-44-94.
ције, водоводне адаптације,
(276007)
замена вирбли, вентила, баСЕЛИДБЕ, превоз друге ро- терије, санитарије, прибе, Панчево-даље, цена до- кључка воде и канализације.
говор. 013/366-843,
Од 0 - 24 сата, пензионери063/193-22-29. (4807-96)
ма екстра попуст. Долазим
одмах. 013/404-560,
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
064/290-45-09, 061/348-20радови, ламинат. 062/97600, 062/845-96-26, „Елек18-42, 064/390-00-87.
троизградња”.(276168)
(27633

Чишћење септичких јама
и одгушење канализације
„Еко смарт” Панчево

СЕЛИДБЕ „Бомбончић”
Борис, све релације по Србији с комбијима, камионима, екипа радника, кутије,
фолија за заштиту намештаја, 0-24, сваког дана и недељом. Бесплатан долазак и
процена посла. Плаћање
могуће чековима и преко
рачуна. Борис. 013/352536, 063/253-028, 064/44466-74. bomboncicb@gmail.com, www.selidbe-bomboncic.com (276291)

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

ри, кутије за паковање, фолија за заштиту намештаја.
Селите се без стреса!!! Борис, 013/352-536, 063/253028, 064/444-66-74. bomboncicb@gmail.com,
www.selidbe-bomboncic.com (276291)

Поправка старих кровова,
израда нових кровова,
израда баџа,
постављање фасаде,
зидање и малтерисање
СЗР „Зоки”
062/827-89-20

СЕЛИДБЕ комбијем и камионом Војводина, Србија, са
или без радника. Најповољније, Иван. 063/107-7866.(276291)
СЕЛИДБЕ, робе и ствари
комбијем и камионом, професионално, екипа радника, све релације по Србији,
откуп намештаја. Иван,
063/107-78-66.(276291)
БРАВАРИЈА, надстрешнице,
ограде, терасе, врата, капије, врло повољно. 060/14054-44. Дуле. (276222)
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови, ламинат. 062/97618-42, 064/390-00-87.
(276331)


PNEUMASTER D.O.O. BEOGRAD
Preduzeće koje se bavi uvozom i distribucijom renomiranih brendova guma, kao i master franšajzer za
Vianor lanac maloprodajnih servisnih objekata, raspisuje konkurs za sledeće radno mesto:

MAJSTOR-VULKANIZER – 5 IZVRŠILACA
Opis radnog mesta:
– Radno iskustvo od minimum šest (6) meseci na
vulkanizerskim poslovima – montaža, demontaža,
balansiranje...
– Održavanje zadužene opreme

POMOĆNI RADNIK
PRI VULKANIZERSKIM POSLOVIMA
– 5 IZVRŠILACA
Opis radnog mesta:
– Skidanje, nameštanje točkova sa automobila i drugi
pomoćni poslovi (ne uključuje rad na mašinama
– Priprema i sortiranje guma u servisu i magacinu
– Održavanje urednosti servisa i opreme
Traženi uslovi za oba radna mesta:
– Poželjna vozačka dozvola B kategorije – aktivni
vozač
– Da kanddidat nije osuđivan
CV slati poslati na email: sanja.djuric@pneumaster.rs

МОЛЕРАЈ, глетовање, кречење, фарбање столарије.
Пензионерима попуст.
013/235-78-82, 062/564494. (276223)
РОЈАЛ МГ: затварање тераса провидном хармоником,
уградња/поправке; ролетне,
комарници, венецијанери,
све завесе, тенде, хармоврата, роло-заштита.
063/816-20-98, 013/351498. (276230)
МАСАЖА, релакс за потпуно уживање и опуштање вашег тела. Повољно, Марија.
064/269-94-87. (276158)

КЛИМЕ свих типова и произвођача сервисирамо, поправљамо и уграђујемо са
гаранцијом. Овлашћени
сервис „Фриготехник”,
913/361-361, 064/122-6805. (276325)
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови. 064/317-10-05.
(276331)

ПОТРЕБАН ОРТАК
(инвеститор) за
довршење адаптације
ресторана.
Велики паркинг,
локација одлична.
063/179-01-78 (14/276393)

ВЕШ-МАШИНЕ, фрижидере, замрзиваче, климе, шпорете, бојлере, поправљамо
квалитетно са гаранцијом.
„Фриготехник”, 913/361361, 064/122-68-05.
(276325)

ЛАЛЕ – превозим кипером
повољно, туцаник, песак,
шљунак, сејанац, утовар,
одвоз шута. 064/354-69-94,
063/754-02-72.

КОМПЈУТЕРИ: сервис, поправка, инсталација нових
компоненти, одржавање.
Брзо, повољно. 060/351-0354. (276260)

ПРЕВОЗ малим и великим
кипером, шљунак, песак,
сејанац, ризла, шут са утоваром. 063/246-368.
(275242)

Петак, 19. април 2019.

УСЛУГЕ

ПАРКЕТ постављам и хоблујем, мајстор с дугогодишњим искуством из Дебељаче, с материјалом или без
њега. Ноле (имам и паркет),
013/665-220, 063/847-7438. (272893)

ОГЛАШАВАМ неважећом
пловидбену дозволу за чамац РБ ПА 122 Ф, издату од
Капетаније Панчево, на име
Срђан Влајковић. (3811)
СТАРИЈЕМ брачном пару
потребна помоћ, вођење
домаћинства за некретнине.
Тел. 617-774. (276262)

ТУРИЗАМ

ОГЛАСИ
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Радно време благајне
„Панчевца”

15. априла преминуо је наш драги

„Панчевац” који ће се код колпортера
појавити у четвртак, 25. априла, а на
киосцима дан касније, биће двоброј.
Број после њега изаћи ће 10. маја.

РАЗНО

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

(7/274828)

МАСЕРКА потребна за опуштајућу релакс масажу, може почетница. 061/298-9669. (275793)

ПЕНЗИОНЕР педесет година, из Панчева, 180/90, тражи женску особу за брак,
брачна заједница, да се јаве
озбиљне до 56 година, од
15 до 19 сати на 065/60823-20. (276210)
ИЗДАЈЕМ кафић за журке и
рођендан. 060/362-22-26.
(276343)

СОКОБАЊА, издајем нове
апартмане код Борића, резервишите на време. Тел.
064/507-20-84. (276299)
ИЗДАЈЕМ апартман на Златибору. Тел. 065/225-14-55
и 065/225-14-56

Благајна у Улици Вука Караџића 1 због
празника ће имати следеће радно
време:
петак, 26. април

не ради

субота, 27. април

не ради

недеља, 28. април

не ради

понедељак, 29. април

не ради

уторак, 30. април

од 8 до 15 сати

среда, 1. мај

не ради

четвртак, 2. мај

не ради

петак, 3. мај
уобичајено,

од 8 до 13 сати.

ВЛАДИСЛАВ ДАМЊАНОВИЋ
1934–2019.
Сахрана је обављена 16. априла 2019. године на Новом гробљу у
Панчеву.
Заувек ће бити у нашим срцима.
Последњи поздрав: супруга СМИЉА, ћерка ЈАСМИНА,
зет БОГДАН, унука МАРИНА и унук МОМЧИЛО
(63/276212)

Последњи поздрав оцу наше колегинице

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

КЕБЛЕШ
ЈОВАН

ВЛАДИСЛАВУ ДАМЊАНОВИЋУ

13. VIII 1944 – 7. IV 2019.

Колектив ЈП „Урбанизам” Панчево

Последњи поздрав
од кума САВЕ
НИКОЛИЋА

(67/276218)

(5/1276086)

Драги наш,
твоја смрт нас никада неће раставити, живећеш заувек у нашим
срцима

Последњи поздрав
драгом течи

КЕБЛЕШ ЈОВАН

ГОЈКУ
ЖУГИЋУ

13. VIII 1944 – 7. IV 2019.
Вечно ће те волети твоја супруга ЗЛАТИЈА,
син ПЕТАР и ћерка МАНУЕЛА

од породице
МИЛОВИЋ
(124/276405)

(4/276086)

Последњи поздрав нашој најдражој мајци и супрузи

Обавештавамо родбину и пријатеље да је 13.
априла 2019, преминула наша драга

НАДИ СПАСИЋ
Њен супруг ЧЕДОМИР, син СРЂАН, ћерка ДАЛИБОРКА
и зет ПЕТАР

(121/276383)

ГОСПАВА КОЈИЋ
1938–2019.
Сахрана је обављена 15. априла 2019, на Православном гробљу у Старчеву.
Захвални смо за несебичну љубав, доброту, пожртвованост. Заувек ће остати у срцима и мислима најмилијих.

НАДА СПАСИЋ
Бако, увек ћеш нам бити у срцу.
Твоји: ЛАКИ, МИКИ, ОГИ и НАЂА
(122/276383)

Ћерке: РАДА, СВЕТЛАНА, ВЕСНА и ЈАСМИНА
са породицама и унуци САША и БОЈАН
са породицама
(123/

РАДНО ВРЕМЕ БЛАГАЈНЕ: понедељком и уторком од 8 до 18, средом од 8 до 15, а четвртком и петком од 8 до 13 сати
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Обавештавамо родбину и пријатеље да се наш драги

ДРАГАН
ДРАГОЈЛОВ
1954–2019.
Последњи поздрав
Драгану од тетка
ЈЕЛИЦЕ и брата
ВЛАСТЕ

ЧЕДОМИР БОЈАТ

ЈАЊА РАДАКОВИЋ
1954–2019.

(74/276243)

Ову љубав према теби ни смрт не прекида и тугу време не лечи. Хвала ти за сву брижност, топлину и љубав коју си нам
пружила

упокојио 12. априла, у 86 години живота. Сахрањен је 15.
априла, у 12 сати, на Старом православном гробљу у Панчеву.
Ожалошћени: супруга МАРИЈА и синови НЕНАД и МИОДРАГ
са породицом
(65/276217)

Остали смо те жељни...

ЈОВИЦИ

Твоји најмилији: СОКА и БРАНКО са породицама,
сестра МАРА и брат СИМО с породицама

Почивај у миру добри
мој Јоване.
ДУШАН ЛУКИЋ
са породицом

(36/276163)

(93/276294)

Последњи поздрав драгом другу и пријатељу

14. априла 2019, у 86. години преминула је наша
супруга и мајка

12. априла 2019. године, преминуо је наш драги

СТАНА ОБРЕНОВИЋ
24. VIII 1933 – 14. IV 2019.
Почивај у миру, успомену на тебе чуваће твоји: супруг
ВЛАДИСЛАВ и син ЗОРАН
(106/276327)

ЧЕДОМИРУ БОЈАТУ

од РАТКА и ЗОРИЦЕ са породицом

СТАНИСЛАВ МАРИНА

(89/276283)

1961–2019.
СТАНА ОБРЕНОВИЋ

Последњи поздрав нашем драгом течи

1933–2019.
Напустила нас је једна племенита душа, али у нашим
мислима остаће вечно.
ДРАГАН, БЕБА и МИЛИЈАНА са породицом

Твоји: синови МИЛОШ и МЛАДЕН.

(116/276365)

Последњи поздрав драгој сестри и тетки

ЧЕДОМИРУ БОЈАТУ

С тугом се опраштамо
од наше баке

Заувек ћеш бити у нашим срцима.

од АЛЕКСАНДРЕ МИНИЋ, са ћеркама
ЈЕЛЕНОМ и МИЛИЦОМ

(103/276318)

(66/276217)

Последњи поздрав

Драгој комшиници

ЧЕДИ
Породице ВЕСЕЛИНОВ и КОСТИЋ
(104/276323)

Радно време благајне „Панчевца”
„Панчевац” који ће се код колпортера
појавити у четвртак, 25. априла, а на
киосцима дан касније, биће двоброј.
Број после њега изаћи ће 10. маја.

СТАНИ
ОБРЕНОВИЋ

СТАНЕ
ОБРЕНОВИЋ

24. VIII 1933 – 14. IV 2019.

24. VIII 1933 – 14. IV 2019.

Увек ћеш бити у нашим
срцима.
Сестра МИЉА, сестрић
МИОДРАГ и братаница
БЕБА
(107/276327)

Почивај у миру.
Породица КОТЛАЈА
- ЈЕЛЕНА, БОЖО, РАДА
и МИЛУТИН

СТАНИ ОБРЕНОВИЋ

(108/276327)

(92/276292)

Последњи поздрав
нашој

последњи поздрав
станари у Вршачкој 10

Наш драги

ЛАЗО ЈОВАНОВИЋ
1946–2019.
преминуо 12. априла 2019.
Сахрана је обављена 13. априла 2019, у Банатском Новом Селу

Последњи поздрав драгом пријатељу

Ожалошћени: супруга ДАНИЦА, син ПРЕДРАГ,
ћерка САЊА, снаја НАДА, зет ЖЕЉКО и унучад
(6/276088)

Благајна у Улици Вука Караџића 1 због
празника ће имати следеће радно време:
петак, 26. април
субота, 27. април
недеља, 28. април
понедељак, 29. април
уторак, 30. април
среда, 1. мај
четвртак, 2. мај
петак, 3. мај уобичајено,

не ради
не ради
не ради
не ради
од 8 до 15 сати
не ради
не ради
од 8 до 13 сати.

МИКИЦИ

од породице
ЂОРДАН
(26/276138)

САШИ
Искрено саучешће породици Димитријевић
од САВЕ и НЕНЕ ЈАНКОВИЋ са породицом
(3/276085)

ЛАЗО ЈОВАНОВИЋ
Последњи поздрав нашем куму од породице
КЉАЈИЋ
(7/276088)

Петак, 19. април 2019.

10. априла 2019. године преминуо је наш
вољени супруг, отац, свекар и дека
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13. априла 2019. преминула је наша мама, сестра и бака

КСЕНИЈА ТОДОРОВИЋ

АЛЕКСАНДАР НИКОЛИЋ

Наш вољени,

1940–2019.

1942–2019.

Хвала за сву љубав што си нам пружила.
Ожалошћени: супруга СЛОБОДА, синови
ПРЕДРАГ и ДЕЈАН, снаје ДРАГАНА
и САНЕЛА и унука ИРЕНА

Ћерке ВЕРА, НАТАША и ТАМАРА, брат ДЕЈАН, снаја ИВАНКА,
сестра ЉИЉАНА, унучад ЂОРЂЕ, ВЕЛИМИР, МАРИНА и ЈОВАНА
и остала родбина и пријатељи

СИМА СТОЈАНОВ
1947–2019.

(23/276130)

(22/276129)

Остали смо без наше добре и драге сестре и снаје

преминуо је 13. априла 2019.
Почивај у миру, успомену на тебе чуваћемо заувек.
Твоји: супруга НАДА, син СИНИША, унуци
АЛЕКСА и УРОШ, снаја АЛЕКСАНДРА
и свастика ДУЊА
(110/276329)

Последњи поздрав вољеном деди

КСЕНИЈЕ ТОДОРОВИЋ
1940–2019.
Почивај у миру.

ЛЕПОСАВА НИКАШИНОВИЋ

БАЦКО, ВАНДА са децом и ЉИЉА
(56/276203)

1932–2019.
Наша вољена тетка преминула је 12. априла 2019. године.

СИМИ СТОЈАНОВУ

Ожалошћени: сестричина ЗОРИЦА са породицом
и сестрић ЗОРАН са породицом

Увек ћеш бити у нашим срцима.
АЛЕКСА и УРОШ

(95/276298)

(109/276329)

Последњи поздрав драгој комшиници

Последњи поздрав
нашем комшији

КСЕНИЈА ТОДОРОВИЋ

Напустио нас је наш драги

Хвала ти што смо били део твог живота.
Почивај у миру.
Породица ГЛАВИЧ
(157276110)

Последње збогом

ЛЕПОСАВИ НИКАШИНОВИЋ
Станари зграде у Проте Матеје Ненадовића 5
(13/276108)

10. априла 2019. преминула је наша драга

АЛЕКСАНДРУ
НИКОЛИЋУ
ЦАНЕТУ

СИМА СТОЈАНОВ
Твоја доброта и духовитост којом си зрачио више су него довољни за незаборав.

КСЕНИЈИ ТОДОРОВИЋ

Станари зграде у
Стевана Шупљикца 155

Наша заједничка дружења, драга Ксенија, остаће нам
у трајној успомени.
Твоји кумови: БРАНКА, ВУКИЦА и ЉУБО

(27/276139)

(24/276131)

Последњи поздрав

Последњи поздрав драгом пријатељу

Твоји: МИЛЕ, БОСА, ЉИЉА, БОЖА, СВЕТЛАНА,
МИША, ТАЊА, МИЛИЦА, МИША, СРЛЕ
и ЈЕЛЕНА
(83/276272)

Није више са нама наш драги

КОРНЕЛИА МЕЂЕШИ
1951–2019.

СИМИ

Ожалошћени: супруг АНТАЛ, син АНТАЛ,
снаја РАДИЦА, унук АТИЛА и унука ИРЕНА
(53/276197)

Последњи поздрав

СИМИ СТОЈАНОВУ

(62/276209)

СИМИ

од сестре МАРИЦЕ
с породицом

од САВЕ, СЕКЕ,
МАРКА и ЈОВАНЕ

(71/276236)

(72/276236)

СИМА СТОЈАНОВ
Вечно ћеш остати у нашим срцима и нашим
мислима.

Последњи поздрав

ПОПУСТ
СИМИ

од породица ПОПОВ,
ПРВАНОВ
и ИВОШЕВИЋ

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

Породица ЈОВИЧИЋ

МИЛЕ СТЕПАНОВ са породицом

(113/276349)

(84/276272)

Последњи поздрав

Последњи поздрав

СИМА
СТОЈАНОВ

СТОЈАНОВ СИМИ
од породице
АДАМОВИЋ
(80/276266)

Последњи поздрав
од породице
ОБРАДОВИЋ

куму СИМИ
Кумови ПЕРА и ЉИЉАНА са породицом

(68/276221)

(120/276380)
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14. априла 2019. године, после дуге и тешке болести, преминуо је наш

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

С тугом обавештавамо родбину и пријатеље да је наш вољени отац и супруг

Обавештавамо родбину и пријатеље да је 13. априла 2019. преминуо
наш драги

МИЛАН ОСТОЈИЋ

НИКОЛА КАПУР

АНДРИЈА БУЗА
1940–2019.

изненада преминуо 5. априла 2019, у 53
години.

1941–2019.

Ожалошћена супруга НАДА
и ћерка СВЕТЛАНА

Сахрана је обављена 7. априла 2019, на
гробљу у Бања Луци.

Сахрана је обављена 16. априла 2019. године.

Успомену на њега вечно ће чувати његове
МИЛИЦА, НАТАША и ВЕСНА

Захвална сам Богу што си био део мог живота.

(57/276206)

Мој вољени, отишао си са анђелима.
Твоја МАРИЈА
(50/276191)

(105/276324)

Изненада нас је напустио

Нашем драгом

НИКОЛА КАПУР
1941–2019.
Последњи поздрав деди од унуке МАЈЕ
са породицом

ЈОВИЦА ЖИВАНОВ
(58/2762069

1970–2019.
Хвала ти на љубави и пожртвованости, на шалама, на свему што си нас научио и пружио нам.
Живиш у нашим мислима и срцима.
Заувек ћемо те волети и памтити.

АНДРИ

Супруга ЉИЉАНА, синови АЛЕКСА и СТЕФАН
(85/276275)

Хвала ти за сву брижност, топлину и љубав коју си нам пружио.
Премало је речи, а превише туге.

НИКОЛА КАПУР

Изненада нас је напустио наш

1941–2019.

Твоји најмилији: ГОЦА, БОБАН, ЛАКИ и МИНА

Последњи поздрав тати од ћерке ЗОРИЦЕ, зета
ЦВЕТЕ и унука САВЕ
(59/276206)

(51/276191)

Драгом

ЈОВИЦА ЖИВАНОВ
1970–2019.
Заувек ћеш бити у нашим срцима и мислима.
Мајка ВИДОСАВА и брат ПЕРИЦА

(86/276276)

НИКОЛА КАПУР

Последњи поздрав колеги

1941–2019.
Последњи поздрав деди од унуке ЈЕЛЕНЕ
са породицом
(60/276206)

5. априла 2019. године преминула је наша мајка
и бака, у 57. години

АНДРИ

ЈОВИЦИ ЖИВАНОВУ
КОЛЕТКИВ ЈКП „ХИГИЈЕНА” ПАНЧЕВО
(117/Ф)

Хвала ти што си нам пружио безусловну љубав.
Неми смо од туге и бола.

Последњи поздрав за вечност драгом Андри

Недостајеш...
Твоји: БИЉА, ЂОЛЕ и МИКА

СНЕЖАНА ЦВЕТКОВИЋ

(52/276191)

1962–2019.
Сахрана је обављена 15. априла 2019, на гробљу
у Јабуци.
Ожалошћени: син ДАЛИБОР, ћерка ДРАГАНА,
унук ДАВИД, зет ДРАГАН и остала родбина

ИВАНА и ИГОР
(20/276123)

(75/276246)

Последњи поздрав

Последњи поздрав сестри

Последњи поздрав
куму

Драгом

АНДРИЈА БУЗА

Последњи поздрав куму
Андри

Последњи поздрав

АНДРИ
СНЕЖАНИ
ЦВЕТОВИЋ
од стрица РАТКА и стрине
МИЛИЦЕ
(96/276300)

СНЕЖАНИ
ЦВЕТКОВИЋ
од сестре ТАЊЕ
(97/276300)

АНДРА БУЗА
Кумови ЈЕЛКА и МИЛЕ
(69/276225)

АНДРИ БУЗА
од кума ВЕСЕЛИНОВ
ЧЕДЕ и МИЛОША
са породицом
(76/276259)

АНДРИ
Заувек ћеш остати
део нашег живота.

последњи поздрав од колега из Сектора
финансија и продаје
(102/276317)

ПЕТАР и СНЕЖА
СТАНКОВСКИ
(94/276297)

Петак, 19. април 2019.
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Обавештавамо родбину и пријатеље да ћемо у
суботу, 20. априла 2019. у 11 сати, на Новом гробљу, дати годишњи помен нашој драгој

Последњи поздрав вољеном брату и ујаку

СНЕЖАНИ ТОМАШЕВИЋ
Прошла је година пуна туге и бола. Заувек ћемо
чувати успомену на тебе.

БУЗА АНДРИЈИ

Супруг СЛОБОДАН и деца ВЛАДИМИР,
ТАМАРА и НАТАЛИЈА
(39/276166)

БУДИМИР ПЕЈАКОВИЋ
Утехе нема, заборав не постоји за све нас
који те волимо.
У суботу, 20. априла 2019, у 11 сати, на
Старом православном гробљу, даваћемо
годишњи помен.
Твоји најмилији: ЛОЗЕНА, ИВАНА,
МАРКО и СВЕТОЗАР са породицама.

Оставио си нас изненада да вечно тугујемо за тобом.
Хвала што си постојао.

(100/276311)

Твоја сестра АРАНКА, зет СЛАВКО, сестрић АНДРЕЈА
и ИВАН, снаја МАРИНА и унук МИХАЈЛО

СНЕЖАНА ТОМАШЕВИЋ

Вољени наш

Почивај у миру и знај да никада нећемо заборавити тај топли анђеоски осмех.
Брат ДЕЈАН са породицом

(64/272614)

(37/276166)

Последњи поздрав

ПЕЦО
Навршила се година откако ниси са нама. Недостајеш. Иако те нема, живиш у нашим мислима
и срцима.

АНДРИЈИ БУЗА
Комшије у Лењиновој 16
(42/276178)

СНЕЖАНА
ТОМАШЕВИЋ
Остаће вечно у нашим сећањима твоја
доброта, племенитост
и осмех на лицу с којим си нас увек дочекивала и испраћала.
Нека те анђели чувају.

Последњи поздрав драгом пријатељу

АНДРИ

СНЕЖАНА ТОМАШЕВИЋ

Заувек твоји вољени: супруга РАДА, деца
ДЕЈАН и ДИЈАНА са породицама и унуци
АНАСТАСИЈА, ЛАНА и АЛЕКСЕЈ
(99/276310)

Све твоје врлине, храброст, срдачност, упорност
и доброта чине да те никада не заборавимо.
Остаћеш заувек у нашим срцима.

20. априла 2019. навршава се пола године од
смрти нашег драгог и вољеног

Твоји: свекар, свекрва и девер
(40/276166)

Мајка МИЛАНКА

од породице ЂОРДАН
(38/276166)

(19/276124)

ВЛАДИМИРА НАСТАСОВИЋА
Заувек си у нашим срцима и мислима.

СЕЋАЊЕ
Навршава се тринаест жалосних година

СНЕЖАНА ТОМАШЕВИЋ

Твоја супруга ВЕСНА, мајка ДАНИЦА
и ћерка БОЈАНА са породицом
(111/275803)

Прошла је година откако ниси са нама. Ми тебе
никада нећемо заборавити.

МАРИЈА
ЂУРОВСКИ

Твоје колегинице - „Институт др Јосиф Панчић”

1925–2018.

21. априла навршава се дванаест година од
смрти нашег

(114/276354)

Прошло је пола године откако ниси с нама, али ћеш увек бити у нашим срцима.

ЂОРЂЕ ВАСИЉЕВИЋ
СЕЋАЊЕ
Заувек ћеш бити у нашим срцима и мислима.
Твоји најмилији

Твоји најмилији
(119/276373)

(8/276090)

БОГОЉУБА БАТЕ ЈОВАНОВА
Прошло је четрдест тужних дана без наше

2007–2019.

Шестомесечни помен

РАДИВОЈ ЛЕМАЈИЋ ЛЕМА
2011–2019.

Брат ЂУРИЦА са породицом

С љубављу твоја породица

(112/276340)

(30/276148)

ЂОКА КОРБИН

ЉУБЕ ЛАЗИЋ
Заувек у срцу њене породице.
МИКА, СТАНКО, МИЛАН и САШКА
(118/276368)

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

СЕЋАЊЕ

ЈОВАНОВ

23. III 1936 – 22. X 2018.
Од ћерке ДУШИЦЕ
са породицом
(41/276177)

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

КОСТА УВАЛИН
21. IV 1996 – 21. IV 2019.
Увек си са нама у нашим срцима.
Породица УВАЛИН
(29/276146)

БОГОЉУБ
21. IV 2007 – 2019.

НАДА
23. IV 1996 –2019.
Син РАСТКО и ћерка ЈЕЛЕНА
(101/276316)
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Помен поводом шест месеци бола и туге
за вољеним

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

У недељу, 21. априла 2019. навршава се четрдесет дана откада
нас је напустио никад непрежаљен супруг и отац

20. априла, у 11 сати, дајемо годишњи помен
нашем вољеном супругу, оцу, деди и прадеди

НИКОЛИ ДОМАЗЕТУ

ДРАГАНОМ СТОКИЋЕМ

1936–2018.

Тетке РУЖА и ЂУЂА и тече
БОКИ и СТАНИМИР
(87/276278)

Био си и остао наш анђео чувар.
Остају нам само дивна сећања, сета и бол за
тобом.
За све што долази – недостајеш!
С љубављу чувамо успомену на тебе.

РАДОСАВ ШОШКИЋ

Никада нећемо заборавити твоју доброту,
људскост, поштовање, младост...

7. IX 1954 – 13. III 2019.

Твоје богатство: супруга, ћерка, синови,
унуци, праунуци, зетови и снаје

Помен ће се одржати, у 11 сати, на Новом гробљу.
Хвала за сан, за мир, за љубав.

(81/276266)

Неутешна породица.
Прошле су двадесет три године откад је умрла
моја мајка

ПОМЕН

Супруга МИЛА и ћерке НАТАША и БОЈАНА
(91/2762909

Тужно сећање на мог вољеног брата

АНЂЕЛКА ПОПОВ

МИЛКА НИКОЛОВСКА

С тугом и љубављу њена СЛАВИЦА
(82/276629)

20. априла, у 11 сати,
у Старчеву, дајемо
годишњи помен

1944–2019.
Наша вољена преминула је 11. марта 2019. Заувек ће живети у нашим срцима.

СЕЋАЊЕ
21. априла је четрдесет
дана откада није са нама драги комшија

Твоји: РИСТО и МАРИНА са породицама
(61/276208)

21. априла навршава се четрдесет дана откако није с
нама наша

РАДОСАВ ШОШКИЋ
СМИЉАНИ
ЈАКШИЋ
Година прође, а туга
и бол остају.
Супруг ВЕЛИМИР,
ћерка МИЛИЦА, зет
МИЋА и унуке
САЊА и ТАЊА
са породицама

РАДОСАВ
ШОШКИЋ
У знак сећања комшије
у М. Пијаде, улаз 115
(115/276360)

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

машински инжењер
7. IX 1954 – 13. III 2019.
Прошло је четрдесет дана препуних бола и туге откада ниси са
нама. У нашим срцима ћеш заувек живети.

МИЦА ПОПОВ

Никада и ничега се ниси бојао на путу истине и правде, али
нажалост прерано си заустављен.

Твоја деца ДРАГАНА и ДРАГАН

Са љубављу и тугом брат МИЛОРАД, снаја РАДЕНКА,
братанац ДАНИЛО и братаница МАРИЈА

21. априла 2019. навршава се тридесет пет година откако ниси са нама

(45/276186)

(90/276290)

(14/276109)

Прошла је година од
смрти моје нине

23. априла 2019. навршава се шест
година од растанка са вољеним

25. априла 2019. је осам месеци откада нас је напустио вољени

ВАСА МАРИНКОВИЋ

СМИЉАНЕ
ЈАКШИЋ
Увек ћеш бити у нашим срцима.
Синовац ЈОВА
са породицом
(98/276305)

БРАНИСЛАВА
НИКОЛИЋА

Године пролазе и не могу избрисати успомену
на тебе. Увек ћеш бити са нама. У срцу те носимо.

7. VII 1934 – 15. IV 2017.

Твоји: супруга ВУКОСАВА, син СПАСОЈЕ,
снаја РАДМИЛА, унук ДЕЈАН и унука ЈЕЛЕНА

Живећеш заувек у
нашим срцима.
Захвалне ћерке
НЕНА, ЗОРИЦА
и ВЕСНА
с породицама

(73/276239)

Супруга и тетка ЈЕЛИЦА, син и брат ЗОРАН, ћерка и сестра ЗОРИЦА
(46/276187)

(33/р)

Прошле су три године
откако ниси са нама.
Твоји најмилији
(48/276189)

Извињавамо се ћеркама Нени, Зорици и
Весни због изостављеног Весниног имена у
помену за њиховог
преминулог оца Бранислава Николића.
(47/р)

СЕЋАЊЕ

Утехе нема, заборав не постоји за оне који вас воле.
Док живимо, Ви ћете живети с нама.

СЕЋАЊЕ

ЈОРДАНА ШУЉА

ШЕГИ

МИЛАНОМ ЈОЈКИЋ

ПИПЕРСКИ

ЉУБИЦА
БЈЕЛАНОВИЋ
2012–2019.
Вечно у нашим срцима
и мислима. Недостајеш.

ЗЛАТА
ПАВЛОВСКИ
22. IV 2011 – 22. IV 2019.
Твоји најмилији
(25/276137)

МИХАЈЛО МИША

МАРА

22. IV 1999 – 22. IV 2019.
2002–2019.
Увек у мислима и срцу својих најдражих.
Породица

(17/276115)

Супруг МИЛАН, син
РАДОШ, снаја НЕВЕНА
и унук БОЖИДАР
(32/276151)

ЉУБИЦА
БЈЕЛАНОВИЋ
2012–2019.
Заувек у нашим мислима и срцима.
Ћерка РАДА, зет
МИРКО, унука НАТАША,
праунуци СТЕФАН и
НИКОЛА и ТИНА и АЊА
(31/276151)

Петак, 19. април 2019.

3. маја 2019. године навршава се годину дана
откада није с нама наш вољени супруг, отац,
свекар и деда

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
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У четвртак, 18. априла навршило се пет година откако са нама није наш

МИЛОЈИЦА ПЕКОВИЋ

РИСТО ПЕЈЧИЋ
1935–2018.
Време пролази, али туга остаје.
Помен ће бити одржан на Старом православном гробљу 20. априла 2019. године, у 11 сати.

Успомену на њега чувају његови: супруга РАДА, синови ГОРАН и
БРАНКО, снаја МИРА и унука ЈОВАНА
(18/276120)

Твоји најмилији: супруга ЉУБИЦА, синови
НЕНАД и ВЛАДО, снаје НАДА
и СТАНИСЛАВА и унуци ГОРАН, ДЕЈАН,
ДАНИЈЕЛ, БОЈАН и БОРИС

24. априла навршава се осам година откако није
с нама наша

САША ВЕЧАНСКИ
Не, ово није ружан сан, из њега се нећемо пробудити, ово је стварност.
Пре годину дана отишао си на твој пут мира.
Био си нам љубав, срећа, душа, све, остало нам
је да се боримо са тугом и сузама.

(35/276162)

24. априла 2019, у 11 сати, на војловачком гробљу, даћемо четрдесетодневни помен

МИЛА
ЛОНЧАР
17. X 1930 – 12. 03. 2019.

МАРКУ СТРАЈИНОВИЋУ
1928–2019.
Ожалошћени: ћерка БЕБА, зет БАНЕ,
снајка СПОМЕНКА, унук ГОРАН и унука
ГОРДАНА и унучад
(43/276180)

20. априла, у 10.30 , на гробљу Котеж 1, одржаће
се годишњи помен мојој супрузи

Најлепше успомене
на тебе чувамо у нашим срцима.
Бескрајно нам недостајеш.
20. априла, у 9 сати,
обележићемо четрдесет дана откако ниси
са нама.

Твоји неутешни: отац ЖИВА и мама ЗОРА

НАДА ГВОЗДЕНАЦ

(28/276141)

Заувек у срцима и сећању њене породице.
Супруг ПАВЛЕ, ћерка МИРЈАНА, зет
ВЛАДИМИР и унуци АНТОНИЈА и АЛЕКСА
(16/276114)

СЕЋАЊЕ
1989–2019.

Породице ЛОНЧАР
и БОРНА

ЂУКА САНАДЕР
24. IV 2013 – 24. IV 2019.

(54/276199)

24. априла 2019. навршава се четрдесет
дана откако нас је напустила наша драга

Уснули сине мој...

Шест најтужнијих, најтежих и предугих година
сине мој...
Без тебе не знам даље...
Тога дана живот је стао....
Једино што знам и што могу јесте да те пуно волим.
Твоја мама

ПЕТАР ПЕТКОВ ПЕЦА

(10/276100)

Тридесет година је дуг период, али за све који су
волели Пецу то је трен.
Пријатељи, родбина и супруга ВЛАТКА

КОРНЕЛИЈИ ЈОВАНОВИЋ

(70/276227)

23. IV 2018 – 2019.
Година је прошла а ја не могу да се помирим са
тим.
Твој супруг ВОИН

ВУКИЦА
ВУЈНОВИЋ
рођ. Венчев

(2/275546)

21. априла, у 12 сати,
на Старом православном гробљу, даваћемо
четрдесетодневни помен нашем вољеном

Остају тужног срца
ДАНКА и МИКИ

ГОДИШЊИ ПОМЕН

23. IV 2018 – 23. IV 2019.

СИНИШИ
ЦВЕТКОВИЋУ

Увек си у нашим мислима и причама.
Много нам недостајеш.
Твоји кумови: НАДА и МАЈА са породицом
(9/276091)

Четрдесетодневни
помен

ПОМЕН

НИКОЛА
ГРУЈИЋ
18. IV 2018 – 18. IV 2019.

СВЕТОЗАР
КРАЧУНОВ
Цвета Патријаров
Волимо те.
Твоји Брестовчани: ујак
ЂУРИЦА КАШИКИЋ и
тетка НАДА СТАНКОВИЋ
са породицама
(21/276126)

НИКОЛА
ГРУЈИЋ
2018–2019.
Заувек ћеш бити у нашим срцима. Хвала ти
што си постојао!
Кумови: ДРАГАН и
СНЕЖАНА МАРИЋ
(77/276261)

С љубављу: син
САША, снаја МИРА
и унуке КРИСТИНА
и МАРИНА
(34/276161)

Једном, када нам се
поново укрсте кораци, у неком бољем
тренутку, у неком
другом животу... препознаћемо се.

(44/276185)

24. IV 2013 – 24. IV 2019.

24. априла је шест година како је мој живот уништен.
Ђорђе, мој бол са којим живим, како само ја знам, живим да
сазнам истину, а од
ње ни трага.

Драги наш Ђука...
Без тебе сваки дан
тужнији, само лепа
сећања и успомене...
Туга велика...

Воле те: тата
и баба ЕВИЦА

Воли те бака ВИДА,
тетка МИРА,
сестра СЛАЂАНА
и брат ЈОВАН

(55/276201)

(11/276100)

Шест претужних година без вољеног
Твоја МАЈА
(78/276264)

ГОДИШЊИ ПОМЕН

Време пролази, али
туга и сећање остају.
Тетка ЉУБИЦА
са породицом
и сестра ВЕРА
са породицом

ЂУКА
САНАДЕР

2013–2019.

ЂУКА
САНАДЕР

(12/276103)

КОРНЕЛИЈА ЈОВАНОВИЋ

ЂУКА
САНАДЕР

ЂУКЕ САНАДЕРА
2013–2019.

ЂУКА САНАДЕР
НИКОЛА ГРУЈИЋ
Љубави много нам недостајеш.
Твоја ЦЕКИЛИ и ГАГА
(49/276190)

И даље си у нашим мислима и нашим срцима.
Твоји: НЕША и ЗАГА
(79/276264)

И даље си ту и заувек ћеш бити!
Воли те твој брат КРЛЕ
(88/276279)
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УКРШТЕНИЦА

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ

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

АНАГРАМ
(1) СИМБОЛ ЊУЈОРКА

1

2

3

4

5

6

7

8

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

(21. 3 – 20. 4)

(23. 9 – 22. 10)

11
12
13
14
15
Дати су описи за појмове који се уписују усправно, а наведене речи
које треба уписати водоравно.
ВОДОРАВНО: АЛИ, АЛИГАТОР, АЛМИРА, АРТИ, КАНТ, КОНАЧИТИ, КОПЕРНИК, КТ, НА, РА, РАМ, РАТОВАТИ, СВАШТА, СЕ, СМ,
СПОКОЈАН, СТАНИМИР, ТА, ТОМА, ТРСТЕНИК, ЧАСТ.
УСПРАВНО: 1. град у Италији – висококалорични угаљ – барска биљка,
2. службени извештај – показна заменица – корално острво, 3. отвор на
листу – луксузни станови, 4. украс на ношњи – ковачка алатка – обнажен, 5. гле, ето – агонија (мн.) – старац, 6. плата за најамни рад – састанак највиших државника, 7. епоним Италије – прост број – гладно, 8.
лек против маларије – престоница Гане – град у Немачкој.

СЛОВНИ РЕБУС
(1, 2, 2, 1 = 6)

У овом тренутку најбитније су
вам лична мотивација и већа доза сигурности и сва врата су вам
отворена. Неће ићи глатко, али
награда која вам следи је довољна сатисфакција. Имате подршку
партнера, али сте на тренутке
мало џангризави и безобзирни.

Бик

Шкорпија

(21. 4 – 20. 5)

(23. 10 – 21. 11)
Подсећате на камелеона. Та ваша моћ прилагођавања ове седмице вам отвара многа врата и
води вас ка успеху. Заблистаћете и задивићете сараднике својим идејама и решењима. Ставите осмех на лице и допустите
партнеру да вас само воли.

Близанци

Стрелац

(21. 5 – 21. 6)

(22. 11 – 21. 12)

Немојте потезати приче које су давно завршене, јер ћете наићи на неразумевање сарадника. Не исправљајте криве Дрине. У финансијској сте стисци, али можете очекивати мањи прилив новца. Компромис је увек прави избор када треба
изгладити односе с партнером.

Избегавајте ситуације које ће
вам донети још више тензије без
коначних резултата. Будите стрпљивији у разговору с партнером. Некад је боље бити стрпљив и не доносити исхитрене
закључке. Увек рачунајте на изненађење, и то пријатно.

Рак

Јарац

(22. 6 – 22. 7)

(22. 12 – 20. 1)

Укључите се мало више у догађања, ипак се ради о вашем
животу. Склони сте да терате
инат, али понекад је добро саслушати добронамерне савете и
избећи проблеме. Нађите начин
да проводите више времена с
партнером.

Чини вам се да све иде споро и
да се намерно одуговлачи. Желите да знате одговоре пре договора, тражите скривене мотиве и
реакције пословних партнера.
Опустите се, једноставно разговарајте са сарадницима. Дозволите партнеру да вам помогне.

Лав

Водолија

(23. 7 – 22. 8)

(21. 1 – 18. 2)

Ускладите своје жеље, наде и
очекивања са стварним могућностима. Будите стрпљиви како не
бисте дошли у ситуацију да будете губитник слушајући свој его.
Покажите мало више толеранције према партнеру. Потребни су
вам мир и релаксација.

Олако прихватате ризике. Немојте
занемаривати туђе сугестије, критике и коментаре. Размислите два
пута пре него што донесете битне
одлуке. Ризици могу бити и изазови, али не журите, штитите себе.
Помоћ, подршка и љубав партнера
су оно што вас одржава у животу.

Девица

Рибе

(23. 8 – 22. 9)

ФРАНЦУСКИ ГРАД

(2) ЗЛАТНА КОРЕКТОРКА

AЛA OНA
БИJE!
(О = Ц)

ДЕО
ЛИНГВИСТИКЕ

МЕТРО
ГОЛДВИН
МАЈЕР

НАЈВЕЋИ
ДЕО,
ГЛАВНИНА

ТРОПСКИ
ПАПАГАЈ

ПРОКОП,
ШАНАЦ
УКУПНОСТ,
ЦЕЛИНА

8

ФРАН- ЈЕДАН ЗОЦУСКИ ДИЈАЧКИ
ГЛУМАЦ
ЗНАК

8

СA-

1

5
5
2
3
4

ТРБУХ,
СТОМАК
(мед.)
ОТИЛИЈА
ОДМИЛА
БОГ ЉУБАВИ
(рим. мит.)

БИВШИ
ЕНГЛЕСКИ РЕКА
У
ГЛУМАЦ ПОЉСКОЈ
(Питер)

ЈЕЗЕРО У
МАЂАРСКОЈ

4
3

4
9

1
8

ПЛУТАЧА
НА
РЕЦИ

2

3

8
6

9

9

2

1
7

5

7

2

6

6

-ГУ

-TИ

ТУ-

-СTA-

-MA

НE-

O-

ВИ-

-MO

-СТВЕ-

АМЕРИЧКА
ПЕВАЧИЦА
(Сара)

КОЈИ
НЕМА
РЕП

-ДE-

СE

-НИ

-ЧИ-

-ЦИ.

ТРОПСКИ
ПАПАГАЈ

НЕМАН,
АЖДАЈА

УЧИНИТИ
МИЛИМ

РЕШЕЊА – Анаграми: (1) Кип слободе, (2) Ана Бјелица. Коњићев скок:
Само се туђим очима могу видети сопствени недостаци. Укрштеница:
Трстеник, ратовати, спокојан, Тома, али, ра, см, н, кт, Кант, о, Алмира,
Коперник, свашта, р, Арти, на, т, та, се, Рам, част, Станимир, коначити,
алигатор. Словни ребус: Амијен (А ми је Н). Судоку: 947683512,
813952674, 625147983, 139728465, 584316297, 276495831, 462831759,
398574126, 751269348. Мини-сканди: МГМ, гро, ара, ров, Монтана,
абдомен, Ота, Балатон, омилити, Вон, кус, ара, ала.

Aко правилно повежете дате слогове скоковима шаховског
коња, почев од посебно обележеног поља, добићете једну
кинеску пословицу о сопственим недостацима.

Желите да све истерате на чистац
и да се решите људи који вам одузимају енергију и траже ваше грешке. Имате много идеја и почећете да их остварујете. Емотивно делујете као да сте веома хладни, али
у вама букти огањ љубави. Опустите се и препустите тој ватри.

СУДОКУ

САВЕЗНА
ДРЖАВА
У САД

КОЊИЋЕВ СКОК

СOП-

МИНИ-СКАНДИ
ЖИЧАНИ
МАЈКА
РАКА, МУЗИЧКИ
ПАНЧЕВАЦ ОДМИЛА
ГРОБНИЦА ИНСТРУМЕНТ

(19. 2 – 20. 3)

Ваша импулсивност прети да вас
доведе у неугодну ситуацију. Лепо је изнети своје мишљење, али
направите разлику између вређања и изношења става. Не наседајте олако на обећања дата у
еуфорији. Отворите добро очи и
затворите новчаник.

АНАГРАМ

MO-

Вага

Избегавајте брзоплетост и заборавите на личне симпатије. Посао је
посао и морате имати прецизну
процену ситуације. Пропусти се не
праштају. Љубавни живот вам је
као клацкалица. Нађите праву меру између онога колико се дајете
и онога што добијате заузврат.

А=Н

-ДO-

Ован
Превазиђите своју тренутну несигурност. Проанализирајте где сте се
спотакли, исправите то и крените
храбро напред. Будите отворени да
прихватите помоћ чак и од оних од
којих је не очекујете. Није грех бити
емотиван кад вам се неко свиђа,
али не треба бити ни попустљив.

БИ СК(У)ПO
ДЕЛО

-ЂИМ

ХОРОСКОП
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ФОТО-РЕПОРТАЖА

Петак, 19. април 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

ДВАНАЕСТИ ФОТО-САФАРИ ОДРЖАН У ИВАНОВУ

МАЈСТОРИ „УЛОВИЛИ” КОРМОРАНЕ, НОШЊЕ, ЦРКВЕ, КРАВЕ...
Дунавски рукавац Зимовник
надомак Иванова. Из густог честара излеће црни корморан.
Снажно замахује крилима, гласно ударајући по површини воде. Тако „хвата” одраз, не би
ли се винуо у ваздух и изгубио
кроз већ олистало дрвеће.
Све то ова птица селица ради не би ли умакла с „нишана”
људи који просто обожавају сафари.
Али без бриге, није у питању
убијање недужних створења,
ове „нишанџије” само желе да
„убију” добру композицију, овог
пута – дивне пернате животиње у лету.
И то с катамарана, препуног
уметничких фотографа из целе земље и иностранства, који
су се дванаести пут окупили на
сада већ чувеном ивановачком
„Фото-сафарију”.
Овогодишње, дванаесто окупљање уметничких фотографа
у Иванову почело је у јутарњим сатима у недељу, 14. априла, у Дому културе. А на прагу
те установе су њен директор
Марко Гуран и Золтан Бисак,
председник Фото-клуба „Дунавац”, домаћини манифестације, стрпљиво и срдачно дочекивали преко сто гостију из целе земље и иностранства.
Након што су се гости расанили уз кафу, окрепили кроф-

цали на катамаран Туристичке
организације Панчево. То пловило је довезао искусни капетан Дуца преко Дунава, па рукавца Зимовник, све до моста
на Наделу и улаза у село. Ту је
дочекао необичне путнике како би их повео на једночасовно
крстарење кроз предивну природу уоквирену раскошним крошњама, док су ваздух пресецале разне водене птице. Такве
прилике, наравно, мајстори фотографије нису пропуштали, па
се у свакој секунди чуло шкљоцање апарата. Исто то су радиле и њихове колеге на неколико чамаца.
„Сафаристима” у остварењу
њихових замисли није сметало ни веома хладно време за
ово доба године, али неколико
сати кретања по овом садржајном селу довољно их је исцрпело, па им је, као и сваке године, одлично легао пасуљ у
Дому културе. Пре тога је отворена изложба радова Марка
Цандира, а по подне су неки
гости, који нису журили кућама, искористили време како би
још мало уживали у ивановачкој топлини.
Многи од њих доћи ће у Иваново по традицији већ у августу, када буду додељиване награде за најбоље фотографије
на овогодишњем салону „Иваново у фокусу”, од којих ће

Ивановачка флора и фауна као измишљена за фоткање
дружење с колегама, када размењујемо и разне идеје. Имао
сам среће када сам први и једини пут био овде, да напра-

– Волим равницу, светлост
се боље и лепше простире него код нас, као и ту магичну
измаглицу, а ту су и различите културе, нарочито живописне но шње. Та ко сам јед не
године победио с фотографијом дечака из Иванова – наводи овај фотограф из срца
Шумадије.

Фотографски троугао
И Бранислав Бркић, актуелни
председник Фото-савеза Србије, редовно обилази манифестацију и истиче да је реч о
можда највећем окупљању те
врсте у земљи.

Малени „етно-модел”
ном и џемом, а понеки и размрдали ракијицом, почео је лов
на занимљиве детаље, чиме је
стартовао још један „Фото-сафари” у најживописнијем панчевачком селу.
Када су подесили нишанске
справе, то јест разне „никоне”,
„фуџије” и друге апарате, мајстори су могли да бирају атрактивне мете. За фотографисање, наравно.

Инспиративно село
Захваљујући предусретљивим
домаћинима, на располагању
им је било више интересантних локација. Док су једни обилазили оближњу етно-кућу, где
су их чекали млађани модели,
иначе и сами фотографи, додуше почетници, који о овој
уметности уче управо код поменутог професора Бисака, други су скокнули на мису, баш у
то време служену у Цркви Светог Венделина, а трећи су се
размилели по широким ивановач ким шо ро ви ма. Не ки су
ишли пешке, неки на тракторима, али сви они били су једнако добро примљени код Ивановчана, већ навикнутих на ову
врсту придошлица.
Ипак, можда је најузбудљивије било онима који су се укр-

добар део сасвим сигурно бити
и са овог сафарија.

Гости презадовољни
домаћинима
Међу више од сто посетилаца
било је и гостију из иностранства, а је дан од њих је и
Владимир Јовановски из Куманова, који је с колегама из
клу ба до пу то вао из Ма ке доније специ јал но на ову
манифестацију.
– Поред гостољубивости и лепоте овог места, најважније је

вим фотографије које су освајале награде, а инспирацију сам
налазио у младим моделима,
одевеним у ношње, као и на
миси у Цркви Светог Венделина. Иначе, сличност између мог
и овог места огледа се у томе
да и ми негујемо мултикултуралност и чак четири званична
језика – каже Јовановски.
Председник клуба из Крагујевца Александар Буђевац наводи да радо долази у Иваново, иако су овде углавном исти
људи.

Преко сто учесника
из земље и
иностранства
одушевљено
пријемом домаћина
и мештана.
– Колеге воле овај сафари,
вероватно због самог места,
као и због људи – организатора и других мештана. Битно је
и то што почетак априла измамљује људе напоље после
зимске чамотиње. Притом, ово
село делује смирујуће, а што
се фоткања тиче, све зависи од
временских, боље рећи светлосних услова: рецимо, сада је
облачно и има много дифузног светла, што је добро за
портрете. Интересантан је и,
назовимо га тако, фотограф-

ски троугао суседних села –
Брестовца, Омољице и Иванова, што је вероватно светски
феномен. С тим у вези, нарочи то по хва љу јем Зол та на

Бисака, који поред организовања овог сафарија у Савезу
ради са омладином, а млади
из овог краја су најбољи у земљи – истиче Бркић.

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.

Јаза
Мали враголан, стар око две године, заправо је мешанац с генима јазавичара. Питоме је нарави и изузетно воли људе, а слаже се с другим псима.
Ово прелепо и предобро створење је и веома послушно, па ће
му добро доћи неко ко би га
искрено волео, мазио и пазио.
Јаза ће сасвим сигурно стоструко узвратити љубав свакоме
ко га удоми, а комплетне информације о њему могу се добити на телефон 065/280-26-20.

Вуле
Ова слатка куца има око шест месеци и прави је шоумен – не зна
се да ли је блесавији или чупавији. Вуле воли све што воле млади
и још увек учи о свету око себе,
другим псима и људима.
Пас је чипован и вакцинисан
против заразних болести и беснила, што значи да је комплетно
спреман за нови дом.
Контакт-телефон је
064/057-48-58.

Страну припремио

Јордан
Филиповић

Сликање и са чамаца

Експедиција катамараном по дунавском рукавцу

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

ТЕШКИ ИСПИТИ ТЕК ДОЛАЗЕ
Динамо гостује у
Шапцу
Девојке опет пред
својим навијачима

ТРАДИЦИОНАЛНО НАДМЕТАЊЕ
КАРАТИСТА

ТАМАРА „ОСВОЈИЛА” ЧАЧАК
Такмичари Карате клуба Динамо прошле суботе су се надметали на традиционалном,
48. тур ни ру под на зи вом
„Златни појас Чачка”, на коме је учествовало 1.200 бораца из 24 земље.
Златну медаљу је заслужила сениорка Тамара Живић,
у категорији до 61 кг. Она је
у изузетно јакој конкуренцији убедљиво савладала све
противнице и тако наставила кон ти ну и тет осва ја ња
меда ља на ве ли ким так мичењима.
Бронзано одличје припало
је јуниору Дарку Спасковском,
такође у категорији до 61 кг.
Дар ко је оства рио че ти ри
сигур не по бе де, али је по

одлуци судија грубо оштећен
у полуфиналу, па му је тако
ускраћена шанса да се бори
за највиши пласман. И поред
тога, он је још једном потврдио да је израстао у врхунског такмичара од кога се
увек могу очекивати врхунски резултати.
У мечу за бронзана одличја поражени су млађа сениорка Јана Којчић и јуниор
Александар Здешић, а одличан је био и Александар Анђелковић.
Наредног викенда у Банатском Новом Селу биће одржан Куп Војводине за кадете,
јуниоре, млађе сениоре и сениоре, а Динамо ће наступити са 17 такмичара.

С ВАТРЕНЕ ЛИНИЈЕ

После једног викенда у коме
није било такмичарских изазова због утакмица репрезентације Србије у квалификацијама за Европско првенство,
рукометаши Динама имаће у
на ред ном пе ри о ду згу снут
распоред.
У плеј-офу су одиграна два
кола, после којих сви у „жутоцрном” табору могу да буду
задовољни. Борбу за шампионску титулу Динамо је започео у Новом Саду, поразом од
Војводине, која је по многима
и у овој сезони главни фаворит за освајање победничког
пе ха ра. Већ у дру гој рун ди
Бранко Радановић и његови
саиграчи намерили су се на
још једног фаворита, на још
једну екипу која је ове године
нашу земљу представљала у
СЕХА лиги. Био је то меч од
велике важности за тим из нашег града, а победа над Железничаром поново је повратила самопоуздање у панчевачки тим.
Кратка пауза је добро дошла
да се момци мало опораве од
тешког ритма и јаких ривала,
али и да се припреме за наредна искушења. Већ у суботу, 20.
априла, чета тренера Ивана
Петковића гостује у Шапцу, где
Динамо није победио седамдесет година.
– Немамо избора. Морамо
да нападнемо Металопластику и да тријумфујемо. Треба

нам „брејк” у Шапцу и верујем да ће момци дати све од
себе како би се уздигнутих руку вратили с тог тешког гостовања. За нас је свака утакмица сада као финале. Атмосфера у екипи је одлична, али
и даље кубуримо с повредама
играча. Ипак, надамо се најбољем – рекао је Иван Петковић, шеф стручног штаба
Динама.
Већ у среду, 24. априла, „жуто-црни” иду на ново гостовање. У Београду ће одмерити
снаге с Партизаном, а потом,

1. маја, у Хали спортова на
Стре ли шту до че ку ју Но ви
Пазар.
Своје навијаче су обрадовале и рукометашице ЖРК Панчева. У 18. колу Супер Б лиге
девојке које предводи тренер
Марко Крстић савладале су
Пожаревац у Хали спортова на
Стрелишту са 28:24 (12:14).
Панчевке су врло добро започеле овај дуел. Имале су иницијативу и диктирале темпо, а
у десетом минуту су имале и
че ти ри го ла „ви шка” (7:3).
Ипак, упорне Пожаревљанке

ДЕЈАНУ СРЕБРНА МЕДАЉА

У Београду је прошлог викенда одржан пети меморијални турнир у стрељаштву
„Иштван Пољанац”, на коме
је много успеха имао и сениор СД-а „Панчево 1813” Дејан Пешић.
Он је првог дана такмичења, са 619,6 кругова, био трећи у квалификацијама, а у
финалу се изборио за сребрно одличје. Другог дана је са
одличним резултатом од 625
кругова потврдио међународни разред. Био је други у квалификацијама, да би у финалу заузео пето место.
Овим турниром је завршена сезона у гађању из ваздушног оружја, а већ наредног
викенда првим колом Купа
Србије у Новом Саду почиње
нова сезона такмичења у гађа њу из ма ло ка ли бар ског
спортског оружја.
Првенство Војводине за пионире одржано је протеклог
викенда у Зрењанину. Екипа
де вој чи ца из на шег гра да
освојила је друго место, с 505
кру го ва, а пу ца ле су Ива
Ракоњац, која је освојила и

Стране припремио

Александар
Живковић

бронзу у појединачном наступу, Теодора Кондић и Ана
Токић.
Алекса Ракоњац је такође
заслужио сребрно одличје, док
је тим дечака био пети, а у
њему су, поред Алексе, наступили и Огњен Лукић, Огњен
Бунчић и Петар Цветковић.
У исто време у Панчеву је
одржано Првенство Војводине за јуниоре и сениоре у гађању по Ц-програму.
Због великог интересовања
за ове дисциплине основано
је Стрељачко удружење Панука, чије су сениорке успешно стартовале освајањем трећег места. Гађале су Мирјана
Стојановић, Марија Калкан и
Станка Јакимовска.
Тим јуниора СД-а „Панчево 1813” такође је био трећи,
а наступили су Алекса Ракоњац, Стефан Рађеновић и Огњен Лукић.
Боје СД-а „Панчево 1813”
бранили су и: Александар Павловић, Алекса Ушљебрка,
Теодора Кондић, Ива Ракоњац, Ана Токић, Марина Мијатовић, Снежана Фодор, Дајана Антонић, Габриел Даутовић, Далибор Павловић, Јован Павлица и Александар
Павловић.
Првенство Србије биће на
програму 12. маја у Ваљеву.

се нису предавале, полако су
се ослобађале притиска, па су
до краја полувремена успеле
да у пот пу но сти пре о кре ну
резултат.
И почетак другог полувремена протицао је у знаку девојака из Пожаревца, које су
предност од два гола успевале да задрже до 42. минута, а
онда је одговорност преузела
Светлана Ничевски, капитен
Пан че ва, ко ја је сјај ном
партијом вратила свој тим у
жи вот. У фи ни шу су сре та
разиграле су се и Тијана Симић, Невена Џелајлија, Наташа Морачанин и Александра
Васић, па су Пожаревљанке
на кра ју мо ра ле да по ло же
оружје.
Поред поменутих девојака,
запажене роле имале су и Ивана Цветиновић, која је постигла седам погодака, као и Тамара Петковић и Марија Милићевић, а на голу се истакла
Милица Илић.
Идућег викенда Светлана Ничевски и њене саиграчице опет
играју на свом терену. У Халу
спортова на Стрелишту долази екипа Кучева. Утакмица је
на програму у суботу, 20. априла, од 17.30.

ИЗМЕЂУ ДВА ГОЛА

„ВОЗОВИМА” ТРЕБА РЕМОНТ
Пан че вач ки фуд бал је овог
пролећа у стрмоглавом суноврату! Динамо 1945 и Железничар још једном су разочарали љубитеље спорта у свом
граду. Прошлог викенда је одиграно 23. коло Српске лиге
гру па „Вој во ди на”, сед мо у
пролећном делу шампионата,
а „брзи воз” и „дизелка” су
опет зарибали. Изгубили су од
екипа од којих су, бар према
тренутном стању на табели,
много квалитетнији.
„Брзи воз” је гостовао у Старим Бановцима, где је одмерио снаге с домаћим Дунавом,
тимом који се грчевито бори
за опстанак у трећем рангу такмичења. Панчевци су пре овог
дуела важили за апсолутног фаворита, али нису успели да
оправдају такву улогу: Дунав –
Динамо 1945 2:1 (2:0).
Домаћи фудбалери су питање победника решили већ у
првих десет минута, када су
два пута савладали голмана
Томића. Динамо 1945 смањио
је у 60. минуту голом који је
постигао Вуковић, али то је било све од „брзог воза” у овом
дуелу.

„Дизелка” је играла без шесторице стандардних првотимаца, а момци који су их заменили нису на најбољи начин искористили указану прилику. Боје Железничара бранили су: Николовски, Руњаић,
Божовић, Спасковски, Танасковић, Милекић, Амбруш, Петровић, Павловић, Станојковић и Ковачевић.

ПРО МЕ НА НА
МЕСТУ ТРЕ НЕ РА

Тренер Душан Ђокић је Дунаву супротставио тим у саставу: Томић, Марковић, Дашић, Терзић, Недучић, Јуриша, Јавор, Вуковић, Петровић,
Кркобабић и Теофанов, а прилику су добили и Арнаутовић
и Рашић.
„Брзи воз” је и даље на петом месту на табели, с 34 бода.
У суботу, 20. априла, на свом
терену игра против још једног
„дављеника”, Борца из Сакула,
а већ у среду, 24. априла, путује

у Нове Бановце на мегдан са
Омладинцем.
Још лошији скор овог пролећа има Железничар. „Дизелка” је прошлог викенда претрпела и пети пораз у седам одиграних утакмица.
Овог пута бодове из Панчева
однео је Вршац, који је на СЦ-у
„Младост” победио с 2:0. Резултат је могао да буде и убедљивији у корист гостију, али је голман Железничара Николовски
успео да одбрани једанаестерац.

Горан Мрђа није више шеф
стручног штаба ФК-а Железничар.
Екипу је у сусрету с Вршцем предводио тренер
голмана Владимир Растовић, а до краја сезоне на
клупи сениорског погона
„дизелке” седеће Небојша
Петровић Марадона.
Железничар је наредног викенда слободан, а у среду, 24.
априла, на свом терену игра
против Младости из Бачког
Јарка.

ЈОШ ЈЕДАН ВЕЛИКИ УСПЕХ НАШЕ СУГРАЂАНКЕ

ВЕСТ ПО ВЕСТ

МАРКО МЕЂУ
НАЈЈАЧИМА
У Свечаној сали Дома Војске
Србије у Београду прошлог викенда одржан је традиционални позивни турнир „Нове наде
шаха”, на којем је учествовало
више стотина такмичара свих
узраста.
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АЊА ЦРЕВАР У СПОРТСКОЈ ЕЛИТИ
Ања Цревар је пети члан српске експедиције на Олимпијским играма у Токију, захваљујући испуњеној А-норми на
400 мешовито, па ће тако други пут бити учесник највеће
светске спортске смотре.
Подсетимо, недавно је на митингу у Марсељу заједно са својим тренером Марком Спасовим учествовала и пливачица
Динама.
Тада је дистанцу од 400 метара мешовитим стилом испливала у времену 4:37,70, што би био
државни рекорд и А олимпијска норма да је судије нису дис-

Наш суграђанин Марко Милановић, актуелни петоструки
кадетски првак Србије, захваљујући досадашњим успесима,
ове године је позван на омладински турнир за такмичаре
до осамнаест година. Он је тако уврштен у групу од десет
најбољих шахиста на турниру,
састављену искључиво од освајача медаља с кадетских и омладинских првенстава Србије.
Иако је био најмлађи, после
девет напорних партија Марко је заузео друго место у групи, од мах иза ви ше стру ког
омладинског првака Србије,
ФИ ДЕ мај сто ра Ми ло ша
Милошевића.
Поред сребрне медаље и пехара, Марко је освојио и шаховску литературу у штампаном и електронском облику и
друге награде.

квалификовале. Разлог је био
наводни делфин ударац на окрету прсним стилом. Уследила је
жалба, која је потом прихваћена

СУПЕРЛИГА
Шабац: МЕТАЛОПЛАСТИКА–ДИНАМО
Београд: ПАРТИЗАН–ДИНАМО
среда, 24. април
СУПЕР Б ЛИГА
жене
Панчево: ЖРК ПАНЧЕВО – КУЧЕВО
субота, 17.30
ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
жене
Долово: ДОЛОВО–РАДНИЧКИ
мушкарци
Јабука: ЈАБУКА–МЛАДОСТ
петак, 19 сати
Долово: ДОЛОВО–АПАТИН
субота, 17 сати

– снимак је показао да разлога
за дисквалификацију није било.
У међувремену је на адресу
нашег пливачког савеза стигао
допис Пливачког савеза Француске, којим се признаје време постигнуто у трци на 400
метара мешовитим стилом у
времену 4:37,70.
Тиме је призната и Ањина
А-норма за учешће на Олим-

ДИНАМО НА ДРУГОМ МЕСТУ

ОДЛИЧАН СТАРТ „ДИВЉИХ ВЕПРОВА”

ТРИ ЗЛАТА

ДОБАР ПОЧЕТАК
КАЈАКАША

400 метара мешовито друга
стигла на циљ, иза олимпијске
победнице Мирее Белмонте, с
временом 4:38,72, што је за 19
стотинки било спорије од А
олимпијске норме.
Ипак, тренутно разочарање
брзо се претворило у велику
радост, јер јој је тренер Спасов
лепу вест саопштио тек после
трке...

ИГРА С ЈАЈАСТОМ ЛОПТОМ

На међународном пливачком
митингу у бугарском граду Бургасу изванредан резултат остварила је и чланица ПК-а Спарта
из Панчева Јована Богдановић.

У конкуренцији 195 пливача из 24 клуба из Турске, Србије и Бугарске Јована је у укупном пласману у апсолутној категорији заузела треће место,
а освојила је златне медаље на
50, 100 и 200 м прсно.

пијским играма у Токију 2020.
године, а постављен је и нови
апсолутни рекорд Србије.
Ању је лепа вест дочекала у
граду Сабаделу, где је од 6. до
11. априла учествовала на Отвореном првенству Шпаније.
Она је на том такмичењу у
дисциплини 400 метара слободним стилом освојила бронзану медаљу, док је у трци на

ПЛИВАЧКИ МИТИНГ У КИКИНДИ

Пливачки митинг „Пролећни
куп Баната” одржан је 13. априла у Кикинди. Динамо је наступио с 34 такмичара, који су
освојили 24 медаље. У конкуренцији осамнаест клубова клуб
из нашег града заузео је друго
место у генералном пласману.
Златне медаље су освојили
Страхиња Шондић (50 м краул,
100 м прсно и 200 м мешовито), Дагмар Хусарик (100 м краул, 100 м делфин и 200 м мешовито), Андреа Нађ (100 м прсно и 200 м мешовито), Мартин
Ћирковић (50 м прсно), Јелена
Врховац (100 м делфин) и Срна

Овог викенда
Рукомет

ПЕ ТО РО СИ ГУР НИХ
Пливачи засад имају највише изборених виза за
Токио. Пре Ање Цревар то
је пошло за руком Чаби Силађију и Себастијану Сабу.
Поред пливача, у Јапан
засад сигурно иду и стрелци Зорана Аруновић и
Дамир Микец.

СПОРТСКИ
ВОДИЧ

Милутиновић (50 м делфин).
Сребрна одличја су заслужили:
Срна Милутиновић (50 м краул
и 100 м мешовито), Марта Константинов (50 м прсно), Андреа
Нађ (50 м краул), Мартин Ћирковић (50 м делфин) и Даниел
Келемен (100 м делфин).
Бронзама су се окитили: Никола Латиновић (100 м леђно),
Даниел Келемен (100 м краул), Стефан Милтеновић (100
м мешовито), Андреа Пољак
(100 м леђно), Нина Василчин
(100 м прсно), Даница Константинов (50 м леђно) и Уна
Антић (50 м леђно).

Кадети и јуниори Рагби клуба
Динамо на најбољи начин су
започели нову такмичарску сезону – победама.
На првом кадетском турниру на Ади Циганлији екипа Динама коју су чинили: Пал, Воштић, Брошћанац, Б. Васић,
Миленковић, В. Васић, О. Недељковић, Кузмановић, Аџић,
Кошпић, Б. Недељковић и Гергић савладала је Црвену звезду
с 35:5 и Рад са 40:0 и тако на
доминантан начин освојила први турнир у сезони.
После дуге паузе почело је и
такмичење у јуниорској конку-

ренцији. Популарни панчевачки „дивљи вепрови” приказали су сјајну игру и доминантно су освојили први турнир.
Динамо је победио Руму с 39:0,
а потом је пала и Црвена звезда (17:0).
Екипу је предводио шеф стручног штаба Ђорђе Гавриловић,
заједно с тренерима Владимиром Амбрушем и Бошком Влаховићем, а играли су: Драмићанин, Пал, М. Јокић, С. Јокић,
Клинцов, Васић, Милевски, Барбул, Кузмановић, Кркљуш, Гавриловић, Божић, Шуша, Кошпић, Васић, Воштић и Аџић.

НОВО У НАШЕМ ГРАДУ, ОД 1. МАРТА

ОР ДИНАЦИЈА ЗА СПОРТСКУ МЕДИЦИНУ
„ПАНЧЕ ВАЦ СПОРТ”

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене
Јабука: ЈАБУКА–ОБИЛИЋ
недеља, 20 сати
мушкарци
Панчево: ОРК ПАНЧЕВО – СОМБОРЕЛЕКТРО
недеља, 20.30

Кошарка
ПРВА РЕГИОНАЛНА ЛИГА
Панчево: КРИС КРОС – СВ. ЂОРЂЕ
субота, 17 сати, ОШ „Јован Јовановић Змај”

Фудбал
СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Панчево: ДИНАМО 1945 – БОРАЦ
субота, 16 сати
Н. Бановци: ОМЛАДИНАЦ – ДИНАМО 1945
Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР–МЛАДОСТ
среда, 24. април, 16.30
ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Омољица: МЛАДОСТ–СЛОБОДА
недеља, 16.30
ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Иваново: СТРЕЛА – ВОЈВОДИНА (С)
Уљма: ПАРТИЗАН–СЛОГА
Јабука: ЈУГОСЛАВИЈА – СПАРТАК 1911
Качарево: ЈЕДИНСТВО–ПОТПОРАЊ
Старчево: БОРАЦ – ПАРТИЗАН (Г)

Прошлонедељни
резултати
Рукомет
СУПЕР Б ЛИГА
жене
Панчево: ЖРК ПАНЧЕВО – ПОЖАРЕВАЦ 28:24
ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
жене
Кикинда: КИКИНДА–ДОЛОВО
мушкарци
Н. Пазова: Н. ПАЗОВА – ЈАБУКА
Мокрин: Ц. ЗВЕЗДА – ДОЛОВО

38:24
22:22
35:29

Кошарка
ПРВА РЕГИОНАЛНА ЛИГА
Футог: ФУТОГ – КРИС КРОС

92:52

ДРУГА РЕГИОНАЛНА ЛИГА
Панчево: МЛАДОСТ–ПИНК
Качарево: ЈЕДИНСТВО–ШИМАНОВЦИ

67:50
92:85

Фудбал
СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
С. Бановци: ДУНАВ – ДИНАМО 1945
Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР–ВРШАЦ

2:1
0:2

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Ковин: РАДНИЧКИ–МЛАДОСТ

1:0

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Иваново: СТРЕЛА–ВУЛТУРУЛ
Јабука: ЈУГОСЛАВИЈА–ПОЛЕТ
Качарево: ЈЕДИНСТВО–СЛОГА
Старчево: БОРАЦ–ПОТПОРАЊ

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

ШАХОВСКИ КУТАК

Andrade
У недељу, 14. априла, у Борчи
је одржана традиционална кајакашка регата, којом је почела нова сезона.
Чланови ККК-а Панчево су
и овог пута били на висини задатка. Владимир Бојанић је победио у трци једноседа на 500
м, злато је припало и сениорима Данилу Живковићу и Николи Левнајићу, а јуниор Никола Кељевић зарадио је сребро. Живковић је у трци једноседа за сениоре на 500 м био
други, а на 200 м трећи. Јуниорски двосед Кељевић–Стаменковић такође је био други.

ОСНОВНИ И ПРОШИРЕНИ
СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕДИ ЗА УЧЕШЋЕ
У СПОРТСКИМ АКТИВНОСТИМА

8
7
6
5
4
3
2
1

Вука Караџића 1

Заказивање радним данима од 7 до 14 сати.
Информације на телефон 013/21-90-900.
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Дх5)
Избор Р. Радојевић

ЕВРОПСКИ КУП У РАФТИНГУ

ВИЦЕШАМПИОНСКА ТИТУЛА ЗА ВИР

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Још једно добро издање
наших суграђана
На реду Куп Србије
На реци Лим у Прибоју прошлог викенда је одржана трка Еврокупа у рафтингу у дисциплини Р4. Конкуренција
је и овог пута била изузетно јака, јер су
се надметале 32 екипе из Србије, Црне
Горе, Босне и Херцеговине и Бугарске.
У врло јаком и неизвесном такмичењу панчевачки Вир је у укупном пласману освојио друго место, одмах иза
сјајне домаће екипе, Рафтинг клуба Еко
Лим из Прибоја, а треће место су заузели такмичари из Сталаћа. Вир је наступио у саставу: Бранислав Барашевић,
Милош Петровић, Марко Стојановић,
Предраг Анђелковић и Ненад Миковић.
Првог дана су одржане дисциплине
слалом и спринт, а због великог водостаја није било могуће организовати и
трку у дисциплини Х2Х. Другог дана
надметања на програму је била дисци-

Једног лепог јутра
плина спуст у дужини од осам километара.
– Увек желимо да побеђујемо, али смо
овог пута задовољни и другом позицијом. Први пут смо били на овој стази,
нисмо имали времена да је испробамо
и упознамо, јер смо помагали домаћинима у самој организацији такмичења.

Такође, можемо да се похвалимо да су
два наша члана успешно положила испите за интернационалне ИРФ судије, а
то су Јелена Вукајловић и Бранислав
Барашевић – рекао је Ненад Миковић.
Идућег викенда на програму је Куп
Србије, који ће бити одржан на реци Рзав
недалеко од Ариља.
А. Живковић

ДИЗАЊЕ ТЕГОВА

АКТУЕЛНОСТИ СА ЏУДО-СТРУЊАЧЕ

АЛЕКСА НАЈБОЉИ

ПРАВИ БОРЦИ

У Бијељини је 13. и 14. априла одржано Отворено првенство Балкана у пауерлифтинг триатлону (чучањ, бенч-прес,
мртво дизање), као и у засебној дисциплини бенч-прес. У веома јакој конкуренцији запажен успех остварио је и
КДТ Динамо.
Наш град је у дисциплини бенч-прес
представљао Алекса Јовић, који је освојио златну медаљу у категорији кадета
до 66 кг, при чему је успешно савладао 95 кг.

ОЏК Београд је прошлог викенда организовао традиционални џудо-турнир
„Владан Петровић”, на ком је много
успеха имао и ЏК Динамо, који је био
најуспешнија екипа у укупном
пласману.

Џудисти качаревачког Јединства Андријана Кртенић, Илија Анђеловић и Немања Нишић освојили су златна одличја, Кристијан Лехни је заслужио сребро,
а Марија Остојић зарадила је бронзу.
А. Ж.

Био је то други пут да Алекса наступа
на Балканском првенству и осваја златну медаљу. Као и остали чланови КДТ-а
Динамо, Јовић ће учествовати 18. маја
на Првенству Србије у пауерлифтингу,
које ће бити одржано у Врању.
А. Ж.

Никог се није бојао, ничег се није плашио,
али једног јутра, једног лепог јутра учини му се да је видео нешто,
ал’ рече себи: „Вероватно ништа”.
И имао је право тако како је он схватио ствари то и није било
ништа, али тог истог јутра учини му се да је неког чуо.
Oтвори врата и затвори их рекавши: „Нико”.
И имао је право тако како је он схватао ствари није ни било
никог, али га одједном ухвати страх.
И разумеде да је сам али ипак није баш сасвим сам, и тек тада
виде: Нико и Ништа стоје испред њега.

Златне медаље су освојили: Немања
и Урош Ђуришић, Алекса Ђуровић,
Филип Француз и Ђорђе Јакимовски.
Сребром су се окитили: Гаврило Бошковић, Филип Ћирић, Јелена Стојановски и Матеја Зубовић, а бронзама
Лука Црњин, Милош Божић и Никола
Мирковић.
Запажени су били и чланови ЏК-а
Панчево. Бронзане медаље су освојили:
Кристијан Балог, Сара Ђурђев, Вук Бабић и Нина Албијанић.

Тражим помиловање
Тражим помиловање за згужване мисли, за оне који су изгубили
и своје срце стисли.
За оне који клецају под теретом свог бремена и који не знају да
за све треба времена.
За оне који хоће да напречац постигну много.
Тражим помиловање за оне који беже од живота и који су
заслепљени идејом да постоји дивота једино изван наше
планете.
За оне који беже као дете кад се пред њима укаже проблем
којем у очи треба погледати.

ЗАПАЖЕН НАСТУП ОМОЉИЧКИХ КАРАТИСТА

ТОРБЕ ПУНЕ ТРОФЕЈА
На међународном турниру у Шапцу запажен успех остварили су и каратисти
КК-а Омољица, који су у укупном пласману заузели друго место.
Златне медаље су освојили ката-тим
пионирки (Јана Накарада, Андреа Топаловић и Сара Чисер), ката-тим кадеткиња (Христина Божић, Милица Максимовић и Ена Топаловић), ката-тим
петлића (Новак Стојановић, Андреј Величковић и Иван Остојић), Вук Миленковић и Сара Чисар. Сребром су се окитили: тим нада (Алексеј Величковић,
Јован Стефановић и Вукашин Томић),
Лазар Миленковић, Андреа Топаловић,
Христина Божић, Андреј Величковић,
Новак Стојановић, Алекса Антонић, Милица Максимовић и Бане Поткоњак.
Бронзе су зарадили: Јана Накарада, Ена
Топаловић, Иван Остојић, Јован Сте-

Слободна настава

фановић, Алекса Марковић и тим пионира у борбама (Алекса Марковић, Лазар и Вук Миленковић).

Екипу Омољице су предводили тренери Драган Грујичић, Милан Сужуковић и Дејан Остојић.
А. Ж.

Док слуша да се говори о друштву без класа и разреда, дечак
сањари о свету у коме се неће ићи у школу.
Са благонаклоном непажњом он се смешка док профацаисторичар говори да ће већ и он, дечак, сигурно бити припадник
тог друштва.
И док наставник говори о томе великом догађају, дечак не
разуме више ниједну његову пишљиву реч, престаје да га слуша.
Нисте ли ми сами казали да ће ускоро доћи време када ће
последњи бити први. Зато ја чекам.
Текст: Жак Превер

µМ. Шупица ?С. Трајковић

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?
Иван Василић,
економиста:

Бошка Косјер,
фризерка:

Корнелија Рајков,
професорка:

– Радићу за
викенд јер нећу
имати слободан дан.
У суботу ћу ићи на
протест и
на тренинг.

– Паковаћу ствари
јер путујем у Немачку
с момком.

– У недељу
ћу ићи у Нови Сад
на дечји рођендан.
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