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ДУАЛНО ОБРАЗОВАЊЕ У МАШИНСКОЈ ШКОЛИ

ЂАЦИ ЋЕ ПРИМАТИ
ПЛАТУ ОД ЈЕСЕНИ
За праксу у предузећима ученицима ће од
септембра бити плаћано 109 динара по сату
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.
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ДРУГА СТРАНА
ГРАЂАНСКА
ПРОМАТРАЧНИЦА
Пише: Драгана Кожан

Летва или
лопта?
Чинило се да је то један од
оних стопут виђених петака,
дремљивих, мирних и тромих
попут мачка што сит дрема
крај шпорета. Седели смо у
кафићу у центру Панчева и,
негде код трећег гутљаја кафе, створили су се ниоткуда.
Њих четворица или петорица
истрчали су из аутомобила
тек паркираног насред пута.
Одовуд и одонуд изникло је
још неколико групица. Дечаци, средњошколци. Сваки наоружан предугачком предебелом летвом.
Трептај ока касније, већ су
се ударали. Насумично, снажно, крвнички. Једног су газили и шутирали. Други је запомагао распукнутог чела.
Неко из кафића је крикнуо:
„Мајко мила, онај има сатару!” Трећи су већ чупали камене коцке из калдрме и бацали их ка главама око себе.
У следећем тренутку су се разбежали. Марица је промилела пратећи њихов језиви траг.
Разум је колабирао. Усред лепог Панчева наша деца су дошла на договорено место у договорено време спремна да
убију једна другу. Спремна да
униште живот и себи и свима
око себе. Спремна да спале
мостове.
Истог тог лењог и тромог
петка још много деце се борило до последњег даха широм
Србије, Босне и Хрватске. Биће тако и наредних дана, јер
траје регионална манифестација „Спортске игре младих”
и основци на школским теренима одмеравају снаге у кошарци, одбојци, фудбалу и
још седам других спортова.
Најбољи из све три државе
срешће се у августу у једном
од најлепших градова на Јадрану – у Сплиту. Наша деца
иду на договорено место у договорено време спремна да воле, бодре и подрже једна другу. Спремна да улепшају
живот и себи и свима око себе. Спремна да граде мостове.
Ето двеју страна исте медаље. Јер живот је и црн и бео.
Ми бирамо боју, а деца следе
наш пример. Хоће ли нам се
клинци латити летве или лопте, од нас зависи. Свидело се
то нама или не, крили се иза
изговора или не, бежали од
одговорности или не, од нас
зависи.

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Петак, 24. мај 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

(О)ПОЗИЦИОНИ ПОГЛЕДИ НА РАД СКУПШТИНЕ ГРАДА ПАНЧЕВА

КОНФРОНТАЦИЈА – ПРИРОДНО СТАЊЕ СТВАРИ
Опозиција: институција
локалног парламента
урушена
Председавајући Киш
волео би да су „неке
одлуке донете у пуном
капацитету, консензусом,
као политички неспорне”
Већина одборника опозиције бојкотује седнице Скупштине града Панчева. У последње време, како би своје
негодовање вербализовали, додуше не
за говорницом локалног парламента,
они конференције за новинаре држе
у холу Градске управе у исто време
када почиње састанак одборника владајуће већине у великој сали.
Свако на то гледа из свог угла, па
и новинари: неопходно је да изаберу
где ће бити, јер не могу да буду на
два места у исто време. Када већ нема скупштинске дебате, покушали
смо да отворимо „расправу” преко
новина.
О бојкоту и известиоцима
У бојкоту је најтврђа опозиција коју
чине одборничке групе „Слободно
Панчево” и „За наше Панчево”, те једини преостали представници „Доста
је било” и Демократске странке. Њихов заједнички став је да је институција Скупштине града урушена, па
због тога сматрају да нема смисла да
у њој „буду украс”. Постоји још неколико озбиљних оптужби на рачун власти које имају извесну специфичну
тежину.

СА СТАВ ЕКИ ПА
У ВЕ ЛИ КОЈ СА ЛИ

тим што треба истаћи да постоје одборници опозиције који бојкоту ју
њен рад од самог конституисања. Ако
само прегледате записнике који говоре и о присуствовању седницама
видећете да велика већина одборника опозиције није долазила редовно
ни у време пре бојкота. Није на мени
да оцењујем њихов рад, него на грађанима који су их бирали, а они који
за три године никада нису ушли у салу треба да објасне својим гласачима чиме могу да оправдају њихово

ОД ГРА ЂАН СКИХ
ПРО ТЕ СТА...
Опозициони одборници
свој званичан бојкот започели су током првог
налета грађанских протеста. Прва седница којој
нису присуствовали била
је она буџетска крајем децембра прошле године.
Још увек су јединствени у
вези с том одлуком.
С друге стране, не стиче се утисак
да владајућа већина има велики проблем с тим што се мишљења њихових
политичких опонената не чују са
скупштинске говорнице. Њени припадници прођу све тачке дневног реда, усвоје одлуке и терају даље.
Ти гран Киш, пред сед ник Скуп шти не гра да, не ко ли ко пу та је,
отварајући седнице, рекао да би демократскије било да су сви одборници присутни, јер су их грађани бира ли.
На
на шу
мол бу
да
прокоментарише навод опозиције да
је уло га Скуп шти не гра да де гра дирана, Киш каже:
– Прво морам да напоменем да је
бојкот рада Скупштине очекиван, с

Подневни одмор.
Ових дана, у центру града
Снимио: Милан Шупица

поверење. Такође, морам да кажем
да бих као председник Скупштине
волео да су неке одлуке, поготово везане за инвестиције у северној индустријској зони или за градску болницу, донете у пу ном ка па цитету,
консензусом, као политички неспорне. Улога скупштина у функционисању локалних заједница регулисана
је Законом о локалној самоуправи и
она свакако обавља своју законодавну улогу као највиши орган власти
на територији једне локалне самоуправе. Да ли неко њен рад доживљава као деградиран или не, лични је
став сваког појединца.
Опозиција тврди да у панчевачком
парламенту известиоци по тачкама
дневног реда постоје само на папиру.
– На свакој седници Скупштине
града поводом сваке тачке дневног реда присутни су известиоци. Да ли се
они јављају за реч или не, њихова је
одлука. Оно што могу да потврдим,
јесте да су на седницама известиоци
одговарали на скоро сва питања која
су им постављана – прича Киш.
На констатацију чланова опозиционих одборничких група да скупштинска већина отима време опозицији
приликом
покушаја
да
равномерно учествује у раду, он одговара да „то једноставно није тачно”.
Разлози хитности и ко како пита
Оно што опозиција понавља већ годинама, јесте да нема времена ни да
размисли о појединим одборничким
темама јер се „допунске тачке појављују на дневном реду непосредно пре
одржавања седнице”.
– Чињеница је да понекад живот,
тј. потребе намећу да се поједине тачке нађу на дневном реду Скупштине
као хитне. Предлагачи образложе
разлоге хитности за сваку такву тачку. Ја као председник Скупштине, а
могу да посведочим и градоначелник

Павлов као председавајући Градског
већа, трудили смо се да тога буде што
мање, свесни чињенице да је одборницима потребно извесно време да се
припреме за рад. Од 1. јануара 2018.
до данас одржано је четрнаест седница, а на шест од њих је било додатних тачака. Број седница с додатним
тачкама радикално се смањио у односу на ранији период, као и број самих тачака о којима расправљамо по
хитном поступку – износи податке
Киш.
Још једна од примедби на рачун
владајуће већине јесте став опозиције да се седнице Скупштине града ретко одржавају. О томе председник овог
тела има следеће мишљење:
– Ових дана навршава се тачно три
године од конституисања овог сазива
Скупштине. Одржали смо 32 седнице
до данас. Анализом рада ранијих сазива показује се да је темпо којим ми
радимо сличан свим тим сазивима.
Напомињем да нас закон обавезује да
се седнице одржавају једном у три месеца, па ова тврдња не стоји. Став да
се седнице ретко одржавају, такође је
личан.
Свака седница се завршава одборничким питањима. Откад бојкотују
за се да ња, при пад ни ци опо зи ци је
адресирана питања остављају на пријавници Градске управе. Како год их
по ста вља ли, опо зи ци о на ри при говара ју да се на њих се лек тив но
одговара.
– Након завршетка сваке седнице
сва одборничка питања одмах се упућују надлежним предузећима и установама како би могли да одговоре. До
сада је одговорено на преко 80 одсто
одборничких питања, а сигуран сам
да ће и остала добити одговор. Понекад је немогуће одговорити на одборничка питања јер ни они који их постављају не разумеју шта су питали –
реплицира Киш.
Ни овде није свршетак неслагања
између два табора...
Јавност рада
За крај смо оставили тему о којој су,
док су били у скупштинским клупама и за говорницом, редовно говорили сви они који нису део власти.
О њој се прича и сада, односно помињу је радикали – незадовољство
степеном јавности рада Скупштине
града.
Тражи се телевизијски или бар интернет пренос седница, па се дешавало да одборници, и поред редовног
опомињања председавајућег да то не
чине, сами снимају делове седница.
Било је случајева да су их касније качили на друштвене мреже.
Тигран Киш мисли да „одборници
опозиције јавност рада искључиво
схватају као ТВ пренос, што је у старту погрешно”. Додаје:
– Јавност подразумева транспарентност и доступност информација,
а свака тачка дневног реда постављањем на сајт Града седам дана пре седнице истог тренутка постаје јавна, како вама новинарима, тако и свим
заинтересованим лицима, била она

Скупштину града Панчева чини
седамдесет одборника и одборница. Најбројнија је одборничка
група СНС-а, која има 46 чланова и самостално може да води
град. Занимљиво је да је група
СПС–ЈС–ДПМ, која је део владајуће коалиције на вишим инстанцама, у Панчеву опозиција – има
их четворо.
Одборничка група „Слободно
Панчево” садржи шест, а „За наше Панчево” пет чланова. У сали
седи и девет самосталних одборника, међу којима су чланови
странака СРС, ДЈБ, ЛСВ и ДС.
на Новом Зеланду, у Јужној Африци
или у Панчеву. Као што је познато,
рад локалне скупштине, као и рад
цело купне управе Града Панчева
оцењен је као најодговорнији у Србији, а ту награду Граду нисмо доделили ни ја, нити неко из СНС-а, већ
УНДП, као организација која се испред УН бави развојем и стањем демократије. Погрешно је размишљање

Тигран Киш:
„Јавност подразумева
транспарентност и
доступност информација,
а свака тачка дневног реда
постављањем на сајт
Града седам дана пре
седнице истог тренутка
постаје јавна свим
заинтересованим лицима,
била она на Новом
Зеланду, у Јужној Африци
или у Панчеву.”

да ТВ преноси одговарају само опозицији, а не и владајућој већини. А о
јавности рада скупштине говори и
чињеница да је у овим условима бојкота сваки одборник добио материјал на време, што ће се дешавати и
убудуће.
Како год било и чија год да је аргументација јача, није природно да опозиција и власт живе у љубави, већ да
се непрестано конфронтирају. То ће
се дешавати и убудуће.
С. Трајковић
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КОМУНАЛИЈЕ МОРАМО ДА ИЗМИРУЈЕМО, АЛИ НЕ БАШ ОДМАХ

НОВЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ

ДО КАДА МОЖЕТЕ ДА НЕ ПЛАЋАТЕ
РАЧУНЕ ПРЕ НЕГО ШТО ВАС ТУЖЕ

Завод „Панчевац”
први у свему

Када вам следује
опомена, а када тужба
за неплаћени рачун
Помоћ Града
сиромашним
Панчевцима
Што се календара тиче, више
се не зна ни кад које годишње
доба долази, једино је извесно
да је плаћање комуналија неизбежно сваког месеца.

Грађани с ниским
примањима могу
да дођу у Услужни
центар и сазнају на
који начин могу да
остваре право на
помоћ у плаћању
комуналија

Тако бар каже закон и пише
на свим рачунима, који грађанима редовно стижу. Али обично плаћамо кад и колико имамо, руководећи се логиком да
и држави можемо да дугујемо
кад смо већ дужни банкама
и рођацима.
Али колико су заиста
јавна комунална предузећа стрпљива? Колико
толеришу отезање с плаћањем и кад шаљу тужбе?
У „Водоводу и канализацији” кажу да
то зависи од суме која није плаћена. Ако
је дуг ве ћи од
10.000 ди на ра,
предмет се шаље
из вр ши те љи ма.
У случају дуговања мање суме
после шест месеци шаље се опомена, а
после девет месеци – тужба.
„Грејање” прави пресек стања на сваких девет месеци, па
сви корисници који имају дуг,
без обзира на износ, почетком

ПОКРАЈИНСКИ ПРЕМИЈЕР ОБИШАО БОЛНИЦУ

септембра могу да очекују опомене за период од 1. октобра
2018. па до 30. јуна ове
године.

„Хигијена” не допушта кашњење – опомене стижу већ
после првог неплаћеног рачуна,

без обзира на суму. Ако је у
питању већи дуг, грађани у дирекцији, у Улици цара Лазара, могу да склопе споразум о плаћању на рате.
„Елек тро вој во ди на”
шаље опомене кад дуг
пређе 20.000 динара, а
ако то не помогне, следи тужба.
Град Пан че во је,
иначе, на самом крају
прошле године донео одлуку да Панчевцима који имају мала примања суб вен ци о ни ше
плаћање свих комуналних услуга (рачуни за воду, смеће, грејање и социјално становање) у износу од 10 одсто.
Ова одлука примењује се
од 1. фебруара, а до средине маја се пријавило стотинак наших суграђана.
Грађани с ниским примањима могу да дођу у Услужни центар и сазнају на који
начин могу да остваре ово право, које се, када се једном утврди, примењује целе године.

УСПЕШНО ПОКРЕНУТА „ПЕТРОХЕМИЈИ”

Обновљен Интерни блок Увећана конкурентност
Обновљени Интерни блок Опште болнице Панчево 20. маја
посетили су председник Покрајинске владе Игор Мировић, покрајински секретар за
здравство др Зоран Гојковић и
градоначелник Саша Павлов.
Домаћин им је био директор
панчевачке болнице др Слободан Овука.
Мировић није крио задовољство оним што је видео:
– Завршили смо важан посао, значајан не само за грађане Панчева већ за читав здравствени систем у Војводини и
Србији. Реконструисали смо
скоро 8.000 квадратних метара.

Старо издање болнице било је
тужно и понижавајуће, то нису
били услови достојни човека.
Сада функционишу сви дијагностички апарати.
Посао на чији се завршетак
чекало тридесет година, сада
је окончан, рекао је доцент др
Зоран Гојковић, а градоначелник Павлов је захвалио Покрајинској влади, што је учинио и др Слободан Овука, који
је казао да због обнове просто ра бол ни це ни су тр пе ли
бројни пацијенти на хемодијализи, те да је „окренута нова
страница историје панчевачке болнице”.
С. Т.

Стартом фабрике Етилен у суботу, 18. маја, успешно је покренута производња у „Петрохемији”. Наредног дана, у недељу, 19. маја, у фабрикама
полиетилена високе густине
(ПЕВГ) и полетилена ниске густине (ПЕНГ) такође је почела
производња производа намењених продаји на иностраном
и домаћем тржишту.
Према речима надлежних у
овој фабрици, сва петрохемијска постројења у Панчеву раде
стабилно и према оперативном
плану производње.
Надлежни у петрохемијском
гиганту истичу да је циљ оба-

вљеног ремонта остваривање
безбедне и стабилне производње, као и континуитета у раду
до следећег ремонта.
Када је реч о инвестицијама, менаџмент „Петрохемије”
с поносом истиче да ће оне
повећати профитабилност пословања и конкурентност на
тржишту.
Како тврде, обнављање производње у „Петрохемији” протекло је уз поштовање прописаних безбедносних мера и у
складу с важећим процедурама компаније и стандардима
квалитета заштите радне и животне средине.
З. С.

НОВО РУКОВОДСТВО

ГЛИНЕНИ ГОЛУБОВИ

НОВОСАДСКИ САЈАМ

НА ГРАДСКОЈ ПЛАЖИ

Пензионери добили
ново вођство

Јабучани повели коло

„Бурјан” освојио
11 медаља

Обележавамо
Дан Дунава

У Новом Саду је завршен
86. сајам пољопривреде, на
којем је учествовало 1.518
фирми из 32 државе.Награђене су најбоље компаније
из различитих области, а у
ка те го ри ји кон ди тор ских
производа на бази жита, брашна и меса панчевачка месара „Бурјан” освојила је 11
медаља, и то девет златних
и две сребрне. Специјалном
жирију посебно се свидела
ролована сланина, која је
награђена великом златном
медаљом.
Марија Орсић из „Бурјана” каже да запосленима оваква признања много значе:
– Ово нам је важно за даљи рад и даје нам подстрек
да будемо још бољи. Инсистираћемо, као и увек, на
квалитету, јер на тај начин
поштујемо и нашу традицију, која нам је као малом
породичном предузећу веома важна. Никада нећемо
одустати од иновација које
иду у корист квалитета производа и драго нам је када
на престижној манифестацији стручњаци препознају
наш труд и награде га на
прави начин.
Месара „Бурјан”, која ће
у јуну обележити 25 година рада, добила је и Повељу Новосадског сајма за
две деценије успешних наступа.
С. Т.

Европска манифестација „Дан
Дунава”, која се сваке године
одржава у четрнаест земаља подунавског слива, биће и ове године реализована у Панчеву,
под покровитељством Града.
Слоган под којим ће Дан Дунава овог пута бити обележен
код нас гласи „110 година светионика у загрљају две реке”, а
осмишљен је поводом обележавања годишњице од изградње и
постављања близаначких светионика на ушћу Тамиша у Дунав.

Град ско удру же ње свих
пензионера недавно је одржа ло ван ред ну из бор ну
скупштину, на којој је за
председника изабрана Десанка Зурић. Она ће, према статуту те организације, аутоматски водити и Извршни одбор, који је овом
при ли ком до био и дру ге
чланове.
Пред сед ник Над зор ног
одбора постао је Ђуро Букоровић, који је рекао да су
ови избори ванредни јер је
претходни председник Ђорђе Орловић поднео оставку
пре истека мандата.
– То је вероватно последица мишљења већине чланова односно незадовољства
његовим радом, што је довело и до осипања чланства,
а критике су стизале и из
његове матичне организације из Јабуке. Због тога смо
планирали да на редовној
скупштини разматрамо Орловићев учинак, али нас је
предухитрио оставком. Исто
су учинили и досадашњи
председник Надзорног одбора Бранко Илић и неки
други чланови – навео је Букоровић.
Ново руководство најавило
је да ће се посветити консолидацији лошег финансијског стања и омасовљењу
чланства.
Ј. Ф.

Прво такмичење у гађању глинених голубова у овогодишњем
издању Купа Панчева одржано
је 19. маја у Качареву.
Било је евидентно да су сви
учесници напредовали у поређењу с прошлом сезоном,
па су постигнути сјајни резултати. После такмичења је уследила додела пехара, медаља,
диплома и захвалница, а онда
и неизбежно „треће полувреме” и дружење ловаца.
У екипној конкуренцији победио је тим Јабуке, док је друго место припало ловцима из
Банатског Новог Села, а треће
екипи Банатског Брестовца. У
појединачном надметању најуспешнији је био Зоран Додић, на друго место пласирао
се Томислав Брозина, а бронзаном медаљом се окитио Дејан Смилевски.
Наредни турнир одржаће
се у недељу, 26. маја, у
Долову.
А. Ж.

Централна свечаност биће
уприличена у среду, 29. маја,
на градској плажи. Тамо ће се
одржати еколошко-ликовна радионица у којој ће учествовати
академски сликари, чланови
различитих градских удружења, као и већи број деце. Сви
радови који настану на радионици биће од 7. јуна изложени
у холу Градске управе. Д. К.

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

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

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

Прегледи се врше
САМО СУБОТОМ
Заказивање

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

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

Становници бивше Југославије одједном су се суочили
са својом стварношћу у којој се исмијавају ликови у
Њујорку. Све им је то познато, имају тога око себе и јасно је да су се прихватиле поједине фразе, јер су заиста
имале подлогу у њиховим сусједима, пријатељима, колегама на послу или школи, а о војсци, полицији и политичарима да не говоримо. Наравно, највећа је борба
била око аутоцензуре, јер се никада није знало што ће
некоме пасти у око те ће направити вику и панику. Почетак седамдесетих. Велика политичка комешања у цијелој Југославији. Хрватска под посебним повећалом. А
Магнус се спрда на цртежима са кукастим крижем, српом и чекићем, звијездама петокракама, ликови у нацистичким униформама, руски политичари у бундама
изгледа попут медвједа, Грунф барем три пута по епизоди показује висину плочица у купаони… Значи под
обавезно: ретуширати сваку слику Адолфа Хитлера у
пруског цара, Лењина у нешто најсличније, а да се не
препозна. Прекрити кукасте крижеве, српове и чекиће,
звијезде, УС ознаке на војсци. Пазити на Грунфа. Пазити на рекламе у позадини, јер је и тамо знао свашта написати… Погледајте око себе, зар то није фордовско
окружење? Све то имамо и даље око нас.
(Преводилац стрипа „Алан Форд” Давор Брикси,
„Стрип блог”, 19. мај)
***
Ропство никада није било тако важна тема још од његовог укидања. Данас имамо ропство свуда у свету и у
свим порама друштва. Роб је исплативији него икад, јер
се све дешава брже него раније. Ропство није питање
расизма. Оно је економска категорија. То је систем који
је основан у целој цивилизацији. Ропство. Кметство.
Присилни бракови… Живимо у времену великих друштвених неправди и разлика. У исто време дешава се и
нестанак идеологија и велико неповерење према политичарима. Мислим да је дошао тренутак за једно широко преиспитивање нашег начина живота, за преусмеравање наших потреба, нашег односа према потрошњи.
И, наравно, нашег односа према другима. Недостаје
нам емпатија. Веома верујем у индивидуу.
(Књижевница Вероника Олми, „Политика”, 17. мај)
***

***
У свим екс-Ју државама имамо класичан робовласнички систем у којем нема поделе на велепоседнике и робове, него на оне који имају власт и на оне који немају
власт. Класна борба је у основи свих подела и она ће се
врло брзо видљивије отворити.
(Генерал у пензији и аналитичар геополитике Благоје Граховац, „Монитор”, 17. мај)
***
Једини прави проблем човек има, према мом дубоком
уверењу, када живи и поступа у нескладу са собом. Од
тога се оболева, најпре духовно, а затим и физички. Деведесете су у свему, па и у правосуђу, биле године ратног распада, али и године наде да ћемо, кад све то лудило једном стане, успети да изградимо пристојно друштво, па и правосуђе. Насупрот овом периоду, двехиљадите су донеле промене, али и велико разочарање.
Схватили смо да су корени разградње система далеко
дубљи и да је било наивно очекивати да ће их бити могуће савладати простом променом друштвеног предзнака. Преко отоманског и комунистичког наслеђа ми
смо само пребацили провидну, и рекао бих привидну,
заставу демократије, верујући да ће се испод ње ствари
саме од себе променити. Наравно да су корупција, непотизми, примитивизми и склоност ка ауторитарном
моделу убрзо извирили испод те опсене. Бојим се да на
садашњем стадијуму наше нормативно уређење ни близу не прати стварно стање свести и потребе већине грађана и да се то види на сваком кораку. Што се потребних промена тиче, постоји један заједнички именитељ.
Потребна је изградња институција. Дакле, све или углавном све супротно је оном што се данас чини.
(Судија и књижевник Миодраг Мајић, „Нови магазин”, 17. мај)
***
Стварност коју живимо збир је свих наших глупости –
пропалих великодржавних и великоетничких пројеката, етнократије, национализма, колективног примитивизма, корумпираних система и једне шире политичке
неписмености. Највећи успјех овдашњих, националистичких политичких елита јесте у томе што су током
ове, скоро 24 послијератне године, успјели произвести
и системски озаконити властите етничке хисторије или
етничке меморије, које им служе као замјена за службену хисторију, односно ону хисторију коју разумијевамо као систем утврђених научних чињеница.
(Писац Елведин Незировић, „Тачно.нет”, 15. мај)

Петак, 24. мај 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

БУГАРСКА И ИВАНОВО ПОТПИСАЛИ СПОРАЗУМ

НОВАЦ ЗА ОБНОВУ ДОМА КУЛТУРЕ
Не постоји ништа лепше од тога да Срби, Бугари и Мађари
имају прилику да заједно организују своје манифестације
и културна дешавања – рекао
амбасадор суседне земље
Његова екселенција Ратко Влајков, амбасадор Републике Бугарске у Републици Србији, и
Марко Гуран, директор Дома
културе „Жарко Зрењанин” из
Иванова, 21. маја потписали су
у Градској управи споразум о
пружању бесповратне финансијске помоћи.
Ради се о средствима која је
обезбедило Министарство спољних послова Републике Бугарске, а овом чину је присуствовао и градоначелник Панчева
Саша Павлов.

Помоћ за развој
Пројектно финансирање „Реконструкције велике сале Дома културе у селу Иваново, Аутономна Покрајина Војводина”
коштаће 20.000 лева, што је
10.225,84 евра.
Амбасадор Републике Бугарске Њ. е. Ратко Влајков нагласио је да је задовољан због потписивања споразума, јер је у
питању израз добре воље обеју
страна, као и да је с Павловим
био у посети Иванову, те да су
после разгледања Дома културе увидели да је потребно његово реновирање. Додао је:

„Оверено” потписима
– Сада смо у могућности да
реализујемо реконструкцију Дома културе. Не постоји ништа
лепше од тога да Срби, Бугари
и Мађари имају прилику да заједно организују своје манифестације и културна дешавања.
Ово је само почетак, држава
Бугарска се у складу с могућностима труди да помогне и
оним местима у Војводини која нису насељена Бугарима. Тај
програм, помоћ за развој, утврђен је као један важан инструмент за очување сопствености
мањина које живе овде. Убеђен сам да ћемо и у будућности налазити начине да побољшамо живот грађана где год се
они налазили. Хвала Панчеву
и градоначелнику Павлову на

залагању за побољшање квалитета живота свих грађана на
територији града Панчева.
Павлов је поздравио присутне
и куртоазно и искрено изразио
велико задовољство и захвалност
што је Њ. е. Ратко Влајков овим
поводом посетио наш град.

Сусрети специфичности
Градоначелник је казао:
– Ова помоћ је врло значајна, средства су намењена за
праву ствар. Град Панчево покушава, у складу с финансијским могућностима, да подржи програме Дома културе, али
и активности Месне заједнице
Иваново и основне школе у том
месту. Све ово се тиче активности усмерених ка неговању

специфичности територије, културе и традиције људи који ту
живе, али и програма, тј. манифестација, као што су „Иваново у фокусу”, „Златна дирка”, сусрети Бугара и Секељ Мађара... Средства ће бити утрошена наменски, на реконструкцију важног објекта – Дома културе у Иванову, а управо је то
место сусретања поменутих специфичности и истовремено и
место где ће настајати и развијати се неки нови програми и
културна дешавања.
Гуран је захвалио на подршци градоначелнику и амбасадору Републике Бугарске и
рекао:
– Дом културе се од оснивања бави очувањем културе, традиције, музике и језика банатских Бугара и Секељ Мађара у
Иванову. Заслужено, Дом културе добија средства за реализацију првог пројекта од Министарства спољних послова
Републике Бугарске. У сарадњи са школом и Месном заједницом, настојимо да активностима и манифестацијама учинимо наше Иваново познатијим и препознатљивим.
Гуран сматра добродошлом
помоћ од Амбасаде, јер је она
неопходна за спровођење квалитетних програма и остваривање нових идеја важних како
за село Иваново, тако и за сам
град.

ЛИГА СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА ВОЈВОДИНЕ

НАРОДНА СТРАНКА

Против нових
назива улица

Чекамо одговор
на петицију

На изборној конференцији панчевачког ЛСВ-а, одржаној 18.
маја, педесет делегата одабрало је двадесет чланова Градског одбора. Председник тог
тела биће Данаил Вучковски,
а потпредседнице Соња Радивојев и Ружа Драговић. Гости
су били чланови најужег руководства из Новог Сада, као и
страначке колеге из Ковачице,
Зрењанина и Вршца.
Председник Извршног одбора Милан Радивојев каже да се
ЛСВ противи промени назива
Штросмајерове улице, јер су измене тог типа постале пракса,
па се стиче утисак да се тим послом локалне власти највише
баве. Уз то, у конкретном случају, ЛСВ мисли да се ради о

негирању духа толеранције и заједничког живота грађанки и
грађана Панчева, као и да је погрешно једног великана (Штросмајера) брисати, а по другом –
великом писцу Милошу Црњанском – именовати улицу.
Лигаши питају зашто се нека установа културе, попут Градске библиотеке, која нема име,
не назове по Црњанском. Они
позивају чланове Комисије за
именовање улица и тргова града Панчева да уз договор с локалном самоуправом и удружењима грађана донесу одлуку која ће ићи у прилог духу
толеранције. Панчево је град у
коме има места и за Јосипа Јураја Штросмајера и за Милоша Црњанског, закључује ЛСВ.

Најлошији превоз
у Глогоњу
Градски одбор Народне странке подржава иницијативу грађана који су прошле године у
петицији сакупили преко петсто потписа за увођење нове
аутобуске линије градског превоза, од Глогоња до Рафинерије, с поласцима на сваких
сат времена.
Од свих насељених места на
територији града Глогоњ има
најлошији превоз односно ред
вожње. Како се каже у саопштењу, у Глогоњу живи три и
по хиљаде становника, а требало би да нова линија иде правцем север–југ, трасом Глогоњ –

Јабука – Улица Радомира Путника – Улица цара Душанa –
Цара Лазара – Стрелиште – Војловица. Уколико за један сат
може да се стигне, линија би
евентуално могла бити продужена до Старчева. Нова линија
би повезала северну и јужну индустријску зону, па би се радницима са супротних страна
градских подручја омогућио одлазак на посао без преседања.
Народна странка сматра да
јавни превоз позитивно утиче
на квалитет живота, смањује загађење ваздуха и гужве у саобраћају. Петиција је предата
Градској управи, АТП-у и МЗ-у
Глогоњ, али до сада није стигао никакав одговор.

НА СЕДНИЦИ ГРАДСКОГ ВЕЋА

Зграда Завода ће ускоро бити дограђена
Градски већници су 21. маја
усвојили седам закључака. Најпре, брзопотезно је усвојен Извештај о стању животне средине на територији града Панчева
за 2018. Потом, незнатно су из-

мењени програми пословања јавних комуналних предузећа „Долови” из Долова и „Вод-ком” из
Јабуке за 2019. Тема је била и
папиролошка процедура у вези
с једном донацијом, а говорило

се и о прихватању инвеститорских права на извођење радова
на реконструкцији и доградњи
објекта Завода за јавно здравље,
што би требало да убрза свршетак радова на тој згради.

Закључено је да треба прихватити текст записника са састан ка „Фи нал ни пре глед у
Панчеву”, који је срочило Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.

година неко други, с разумне
временске динстанце, боље умети да опише период после 1990.
Порта Евангеличке цркве била је скоро пуна. Штета је што
град нема слуха за догађаје иза
којих стоје невладине организације, па се предавања овог типа одржавају у црквама уместо

у установама културе, које би,
сигурно, самим тим оживеле.

ПРЕДАВАЊЕ О 150 ГОДИНА „ПАНЧЕВЦА”

И људи и професија
Детаљно, концизно и духовито предавање на тему 150 година „Панчевца” одржао је Ненад Жив ко вић, не ка да шњи
главни и одговорни уредник
нашег листа, 21. маја, у Евангеличкој цркви. Потпис иза
овог догађаја ставило је удружење грађана „Посети Панчево”, као део пројекта „Сто фотографија за сто минута”.
Ако не постоји дефиниција
времеплова, ова прича је свакако одличан прилог да се то
промени. Живковић је уз помоћ мно штва фо то гра фи ја,
анегдота, личних сећања и чињенице да је „одрастао” у „Панчевцу”, јер је његова мајка Љиљана била прва новинарка у

недељнику, испричао каква је
атмосфера била у редакцији
после Другог светског рата, како је лист 1869. године настао,
зашто се оснивач Јован Павловић одлучио да покрене новинарство на српском језику у
Панчеву, какве су прилике владале у то време у друштву...
Нај ви ше се за др жа вао на
опису личности колегиница и
колега који су од педесет и неке до деведесете године прошлог века стварали текстове за
наш лист и пресудно утицали
на јавно мњење. Говорећи о
историји „Панчевца”, зауставио се на моменту када је озваничено вишестраначје у Србији, уз опаску да ће за педесет

Страну припремио

Синиша
Трајковић
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ДУАЛНО ОБРАЗОВАЊЕ У ПАНЧЕВУ

ЛИКОВНИ КОНКУРС
ЦЕНТРА ЗА ТАЛЕНТЕ

ЂАЧКА ПЛАТА 109 ДИНАРА ПО САТУ
Ученици Машинске школе
од следеће године
биће плаћени

родитељи, привредници и Машинска школа потпишу уговоре о сарадњи и о извођењу практичне наставе.
Тим документима биће дефинисани
права, обавезе и одговорност свих
учесни ка у ду ал ном струч ном
образовању.

Следећа школска година је прва током које ће се дуално стручно образовање спроводити у свом пуном капацитету. То, између осталог, значи
да ће садашњи матуранти основних
школа који буду уписали смерове код
којих је план и програм усклађен с
горенаведеним новим системом образовања у Србији, већ од наредне школске године добијати новчану надокнаду за рад током практичне наставе.
Машинска школа Панчево једина је
васпитно-образовна установа с територије нашег града која је укључена у
национални систем дуалног образовања и школује два профила за којима
тржиште рада вапи. За будући вариоце и оператере машинске обраде привреда је веома заинтересована, тако да
ће 42 бравара-заваривача и 30 оператера који буду уписали ову школу похађати практичну наставу у осам фирми. Тако, на пример, ЈКП „Грејање” од
Машинске школе потражује осам бравара-заваривача, а фирма „Феромонт”
шест заваривача и шест оператера машинске обраде. У реду за будуће ђаке
ове панчевачке школе чекају још „Утва–
Авиони”, „Утва” Качарево, „Термоопрема” и „Инокс прерада”.

Трошкови на рачун фирме
Ове фирме су Привредној комори Србије упутиле изјаву о намери посло-

Финансијска подршка
Проблем представља то што привредницима нико не може да гарантује да
ће ученик, по завршетку праксе, остати да ради код њих – на то га потписани уговор не обавезује. Једино постоји могућност да послодавци с родитељима потпишу посебне уговоре
о стипендирању.

ЗА РА ДА
Будући бравар-заваривач у другој
години добијаће месечну надокнаду за учење кроз рад у висини од
5.232 динара (за 12 сати недељно), а у завршној години 7.848 динара (за 18 сати). Овоме треба
придодати бонус на крају школске
године (блок настава у трајању од
60 сати) од 6.540 динара.

Заваривачи бирају где ће радити
давца за укључивање у дуално образовање и тиме се обавезале да ће ученицима омогућити стручно усаврша-

И СТУ ДЕН ТИ НА ПРАК СИ
Студенти који се одлуче за дуално студирање радиће код послодавца 450
сати годишње и за то ће добијати новчану накнаду. Циљ је да академци,
када заврше студије, буду и теоретски и практично оспособљени за посао који ће обављати. Процес дуалног образовања на високошколским
установама није обавезан, а студенти, послодавци и факултети добровољно га бирају. Овај пропис прошао је јавну расправу и сада се ради на
усаглашавању коначног текста закона који би у скупштинској процедури
могао да се нађе до лета.

вање по свим стандардима. А то значи да су власници заинтересованих
фирми прихватили обавезу да обезбеде инструкторе за рад са ученицима и да ће плаћати трошкове превоза
и исхране ђака који бораве на пракси. Поред тога, послодавци су дужни
да здравствено осигурају ученике, набаве прикладну ХТЗ опрему, али и да
исплате практиканту по сваком сату
проведеном на учењу кроз рад надокнаду у нето висини од најмање 70 одсто минималне цене раде, односно
најмање 109 динара по сату.
Овај механизам предвиђа да на
по чет ку на ред не школ ске го ди не

Проблем представља и то што држава још није обезбедила било какве
погодности за власнике фирми. Логика послодаваца је јасна: мој запослени, док ради као инструктор, не
привређује, ко ће то да ми плати?
Привредна комора Србије је с Министарством просвете покренула иницијативу да се привредницима који
учествују у дуалном моделу стручног
образовања пружи одређена финансијска подршка у овој почетној фази.
Таква пракса, рецимо, постоји у Словачкој, где је дуално образовање доживело прави бум.
Иначе, учешће у дуалном образовању је добровољно и засад се укључују само оне компаније које виде
обострану корист од дуалног образовања – и за себе и за ученике.

НИС ПОМАЖЕ ОСНОВНИМ И СРЕДЊИМ ШКОЛАМА У СРБИЈИ

Брже и лакше стицање знања
Ђаци добили паметну
учионицу

Исидора Дадић, ученица трећег разреда Гимназије „Урош Предић”, једна је од победница 16. ликовног
конкурса који су организовали Регионални центар за таленте „Михајло Пупин” из Панчева и систем
регионалних центара за таленте Србије за ученике основних и средњих школа. На овогодишњи конкурс пристигло је око 2.000 радова.
Жири је посебно похвалио и наградио специјалном наградом рад
нашег суграђанина Луке Катнића,
ђака другог разреда ОШ „Јован
Јовановић Змај”. Лука је добио признање за најуспешнији ликовни рад
најмлађих ученика.

ИЗ ТЕСЛИНОГ ДВОРИШТА

Одржана
радионица за ђаке
Ученици и професори ЕТШ „Никола Тесла” приредили су у среду,
22. маја, радионице под називом
„Математика из Теслиног дворишта”, у оквиру манифестације „Мај
– месец математике”.
Према речима Николе Ћурчина,
директора ове панчевачке школе,
циљ ове акције је да се окупе пре
свега основци и средњошколци и
да им се кроз конкретне примере,
на практичан начин, предочи примена ове значајне природне науке
у електротехници.

Ново одељење
у Гимназији
Ученици осмог разреда који
имају изражену склоност према рачунарству и информатици
од ове године биће у прилици
да упишу новоформирано специјализовано IT одељење у
Гимназији „Урош Предић”.
Званично подношење пријава
је готово, а за двадесет слободних места пријавили су се 71
дечак и девојчица.

УПИС НАДАРЕНИХ ЂАКА

За једно место
два ученика

НИС наставља да улаже и унапређује
квалитет образовања у Србији, па је
тако кроз програм „Заједници заједно” набављена најсавременија дигитална опрема у двадесет основних и
средњих школа на територији града
Зрењанина. Руско-српски нафтни гигант подржао је с 3,9 милиона динара реализацију пројекта „Паметне
учионице Зрењанина” и тим чином
дао допринос бржем и лакшем учењу и стицању знања о информационим технологијама.
Свечаности организованој овим поводом у Зрењанинској гимназији, у којој је такође опремљен дигитални кабинет, присуствовали су представници Града Зрењанина, компаније НИС,
као и школа у којима је програм реализован.

Образовање најмлађих
Вадим Смирнов, заменик генералног
директора НИС-а и директор Функције за односе с државним органима
и корпоративне комуникације, том
приликом је истакао значајну сарадњу с Градом Зрењанином.
– Са Зрењанином сарађујемо већ једанаест година у оквиру програма „Заједници заједно”. То је пример успешне сарадње. Посебно ми је задовољство што средства улажемо у град Зрењанин, јер је он наш важан партнер
како у области заједничког улагања у
друштвено одговорне пројекте, тако и

Два признања
Панчевцима

у сегменту бизниса. Наша жеља је да
новац који одвајамо за локалне заједнице улажемо у образовање, младе,
здравство. У складу с нашим слоганом
„Будућност на делу”, и у наредном периоду наставићемо да улажемо у образовање младих, њихово стручно усавршавање, али и пројекте који својом
одрживошћу унапређују будућност и
иновације – рекао је Смирнов.
Да подсетимо, као један од водећих
социјалних инвеститора у Србији и региону, НИС под слоганом „Будућност
на делу” већ годинама улаже значајна

ДИ ВИ ДЕН ДЕ АК ЦИ О НА РИ МА
Одбор директора НИС-а а. д. Нови Сад одржао је 6. маја седницу, на којoj
је, између осталог, утврдио предлог одлуке Скупштине акционара о расподели добити за 2018. годину.
За исплату дивиденде акционарима предвиђено 6.517.524.188 динара, то јест 25 одсто нето добити НИС-а за 2018. годину. Прошле године
нафтни гигант је зарадио 26.067.489.000 динара.

средства у подршку пројектима ширег
друштвеног значаја намењеним младима, унапређењу образовне инфраструктуре, популаризацији науке, културе и уметности. Вреди истаћи да је
пројекат „Паметне учионице Зрењанина” један од шест које је НИС подржао прошлогодишњим програмом „Заједници заједно” у том граду.

Друштвено одговоран чин
Школе су добиле опрему у виду рачунара, паметне табле, пројектора и камере, који ће знатно подићи квалитет образовања кроз мултимедијално
учење и примену нових технологија
у настави.
Нафтна индустрија Србије од 2009.
године активно подржава пројекте у
локалним самоуправама у којима
послује кроз сада већ препознатљив
корпоративни програм, развијајући
на тај начин јаке и стабилне партнерске односе са институцијама и
грађанима. Тако је до сада компа-

нија уложила више од милијарду динара и реализовала преко 900 пројеката за унапређење заједнице.
Желећи да допринесе здрављу најмлађих и да побољша услове за рад
здравствених установа широм Србије, НИС је овогодишњи буџет у оквиру друштвено одговорног програма
„Заједници заједно”, у укупном износу од 116,5 милиона динара, усмерио
искључиво на помоћ здравственим
установама, дечјим болницама и домовима здравља у локалним заједницама у којима већ деценијама послује (Београд, Нови Сад, Ниш, Чачак,
Панчево, Пожаревац, Зрењанин, Кикинда, Нови Бечеј, Србобран, Житиште, Кањижа, Пландиште).

Страну припремиo

Зоран
Станижан

Прошле недеље завршено је пријављивање за пријемни испит који ће
полагати ученици надарени за природне науке, језике, информатику
и уметност. Према извештају Министарства просвете, за једно место
у просеку су конкурисала два ученика. Највећа конкуренција је међу
ученицима који желе да упишу нови гимназијски смер хемије и биологије, где је на сто места конкурисало 328 ученика. Пријемни за ове
надарене ђаке заказан је за 1. јун.
Истог дана полаже и 535 математичара, који се боре за 260 места.
Највећи број пријава поднели су
ученици с посебним способностима за рачунарство и информатику. Од 2.495, колико их се пријавило, специјализовано одељење моћи ће да упише 1.160. Пријемни
испит за њих заказан је за 2. јун,
када полажу и они који воле физику. За шездесет места, колика је
квота за упис надарених за ову науку, конкурише 114 ученика.
Пријемни у филолошким гимназијама и филолошким одељењима је 1. и 2. јуна, када ће за 504
места полагати 662 ученика. Цртање, сликање и вајање за упис у
ликовне школе полагаће 965 ученика, а моћи ће да се упише 708.
Они полажу пријемни 31. маја, 1.
и 2. јуна. Тада на испит излази и
1.130 ученика који су конкурисали за 1.014 места у средњим музичким школама. Балетске школе
ће проверавати знање класичног
балета, модерне и народне игре од
2. до 4. јуна. У конкуренцији за 90
места биће 115 ученика.
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ЗДРАВЉЕ
СВЕ ШТО ТРЕБА ДА ЗНАТЕ О ХИПЕРТЕНЗИЈИ

Х И Т НА ПО МО Ћ

ОД ТИХОГ УБИЦЕ ШТИТЕ
БЕЛИ ЛУК И ЦРВЕНИ ГЛОГ

Бити метеоропата
па није случајност да је одређеним данима повећан број
пацијената с високим крвним
притиском, инфарктима срца и можданим ударима. Учестали болови у зглобовима
под утицајем времена објашњавају се променом густине зглобне течности и повећаним притиском на нервне
завршетке. Пацијенти с мигренозним главобољама који
су пажљиво водили дневник
утврдили су подударност почетка и трајања главобоље с
Пише:
периодом ниског ваздушног
др Мирослав Тепшић
притиска. Овоме би требало
додати утицај електромагнетНестабилно време и честе про- ног зрачења из атмосфере на
мене температуре, влажности дејство хипоталамуса и лучеи притиска ваздуха одавно су ње хормона стреса, као и умапрестали да буду тема која оку- њеног лучења ендорфина, тапира искључиво метеорологе. козваног хормона среће.
Да бисмо што ефикасније
Можда то не би било тако да
је човек данашњице пронашао предупредили и умањили неравнотежу између боравка у жељене симптоме, поред празатвореном простору и актив- ћења биометеоролошке ситуације, на распоности у приролагању су нам
ди, далеко од
природне супфактора који
станце присутугрожавају његоне у лековитим
во физичко и
Симптоми:
ча је ви ма
и
психичко стање.
Нарушено здра- мигренозне главобоље, т и н к т у р а м а .
вље није преду- вртоглавица, мучнина, Нер вну на пе тост и раздраслов за јављање
жљивост смирусимптома у пе- несвестица...
јемо применом
риоду када се
чаја од липе, камилице, менвременске прилике мењају.
Мигренозне главобоље, вр- те или глога. Слично дејство
тоглавица, мучнина, несве- има лавандино уље, а чај од
стица, бол у пределу старих корена одољена (валеријане)
повреда, реуматски и мишић- од велике је помоћи код нени болови најчешћи су симп- санице, мигрене и болних ментоми присутни код метеоро- струација. Када је присутно
пата. Ту су и многобројне про- запаљење дисајних путева или
мене менталног стања у виду напад психогене астме, препромена расположења, раз- поручује се чај од корена андражљивости, умора, апати- гелике. Особама које имају
је, поспаности, умањене кон- проблем с ниским крвним
центрације и поремећаја сна. притиском помоћи ће напиПацијенти с кардиоваскулар- ци од семена гуаране, који
ним и респираторним тего- повећавају крвни притисак,
бама могу да очекују погор- али без нуспојаве у виду убршање основне болести. Крв- заног срчаног рада. Болове у
ни судови се у великој мери зглобовима и мишићама најсужавају и шире под утица- ефикасније умирују одређене
јем атмосферског притиска, вежбе истезања и масажа.

КОЗМЕТИЧАРСКО ЋОШЕ

Маске од сезонског воћа

Пише: Бојана Ћорлука,
козметичар
Сезона је јагода и трешања.
Поред тога што су укусне и
здраве, од њих се могу направити одличне маске за лице.
Јагоде су богате снажним антиоксидансом – витамином Ц,
као и другим витаминима. Кожу чине глатком и блиставом,
па их тако можемо користити
као третман за подмлађивање
коже лица, врата и деколтеа.
Виљушком добро изгњечите пет већих јагода, додајте
кашичицу меда и све добро
промешајте. Маску нанесите
на чисто лице. Оставите да
делује 15–20 минута, а потом
исперите и нанесите одговарајућу крему. Воћне киселине из јагода у комбинацији

Страну
припремила
Драгана

Кожан

са умирујућим и хранљивим
дејством меда пружају кожи
мекоћу, чине је глатком и
благо исправљају. Следећу маску можете направити од неколико јагода изгњечених виљушком и помешаних с кашиком павлаке. Оставите је
на лицу 15–20 минута. Ова
комбинација воћних киселина и млечне киселине освежава, изједначава тен и брише ситне боре.
Трешње су богате витамином Ц, витаминима Б-групе,
калијумом, натријумом, као
и бројним антиоксидансима.
Одличне су за лице, јер јачају
везивно ткиво и спречавају
настанак бора. Узмите шаку
зрелих трешања, очистите их
од коштица, убаците у блендер или испасирајте. Добијену смесу ставите у танком слоју на газу, па њоме прекријте
лице. Након двадесет минута
умијте се млаком водом и намажите кожу хранљивом кремом. Одмах ћете приметити
да су вам поре чистије, а лице свежије и блиставије. Маска је одлична за хидратацију
и спречава продубљивање бора. Пасиране трешње можете
помешати с киселим млеком
како би ефекат био још јачи.
Маска од комбинације јагода и трешања још је моћнији борац за лепшу кожу. Изгњечите шест зрелих трешања и шест јагода и додајте две
кашичице меда. Умасирајте
нежно маску и након двадесет минута исперите. Резултат ће вам се веома допасти.
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Избалансираном
исхраном, прекидом
пушења и појачаном
физичком
активношћу висок
притисак се може
успешно држати
под контролом
Истраживања показују да свака трећа особа на планети и
бар милион људи у Србији пате од високог крвног притиска.
Ово тихо и подмукло обољење
нема готово никаквих симптома све док не узнапредује, а
ако се благовремено не лечи,
може да изазове шлог, срчани
инфаркт, оштећење бубрега и
бројне друге тегобе.
Стручњаке посебно забрињава чињеница да приближно
једна трећина оболелих живи
потпуно несвесна свог проблема, а разлоге за бригу лекарима дају и пацијенти који своју
болест не схватају озбиљно те
нередовно узимају прописану
терапију и одбијају да промене животне навике, односно
да коригују исхрану и да појачају физичку активност. Стога не чуди податак да само
једна четвртина оболелих од
хи пер тен зи је да нас овај
проблем успешно држи под
контролом.

Шта је хипертензија
Да би испоручило крв у сваки
део нашег тела, срце ради попут пумпе. Када се срчани мишић контрахује да би пумпао
крв у циркулацију, појачава се
притисак крви која истиче из
артерија. То је систолни притисак и он у нормалним условима износи 120 mmHg. Када
се срчани мишић опусти да би
се срце напунило крвљу, бележи се нижа вредност притиска. То је дијастолни притисак
и код здавих особа он износи
80 mmHg.
Да бисте установили да ли
болујете од хипертензије, није
довољно да само једном измерите притисак и приметите да
је он виши него што би требало да буде. Светска здравствена организација одредила је да

Болест у почетку нема симптоме, па ће вам мерач добро доћи
коришћењем лекова, али нажалост не може у потпуности
да се излечи. То значи да оболела особа мора да пије лекове
до краја живота. Иако је узрок
примарне хипертензије непознат, постоји читав низ фактора који повећавају ризик од појаве ове болести. То су пре свега наслеђе, животна доб, пушење, алкохол, гојазност, стрес
и исхрана базирана на превише масној и сланој храни.

Симптоми
Као што је већ речено, у почетним фазама болести, као и
онда када вредности притиска
нису знатно повећане, симптома готово да и нема.
Ако вам је притисак много
виши него што би требало да
буде, највероватније ћете осетити главобољу, вртоглавицу,
проблеме с видом, а понекад
се могу јавити и болови у грудима, отежано дисање и неправилан срчани ритам. Пулсирање у грудима, врату или ушима, као и појава трагова крви у
урину, симптоми су који такође могу указивати на висок
притисак. Ако осетите такве
тегобе, без одлагања се јавите
лекару, јер се највероватније
ради о хипертензивној кризи
која представља увод у мождани удар или инфаркт.

Лечење

Ако вам је
притисак висок,
кухињска со
вам није пријатељ.
Избегавајте преслана
јела и немојте
досољавати храну.
се артеријском хипертензијом
сматрају вредности притиска
које су једнаке или више од
140/90 mmHg, и то ако су оне
добијене у три узастопна мерења у периоду од једне до три
недеље.

Узрок непознат
У готово 90% случајева хипертензија је основно обољење, а
узрок њеног настанка није довољно јасан. У преосталих 10%
случајева говоримо о секундарној хипертензији, која је
нај че шће иза зва на не ком
основном болешћу – углавном
су то обољења бубрега, хормонални дисбаланс или урође но обо ље ње аор те. У тим
случајевима лечењем основне
бо ле сти про бле ми с при ти ском престају.
Примарна хипертензија данас се успешно може држати
под кон тро лом ре дов ним

Занимљиво је да педесетих година прошлог века није било
лекова за хипертензију. Оболелима су се тада давали одређени комбиновани прашкови, а препоручивала се и једна врста дијете с пиринчем. У
то вре ме чак ни фак то ри
ризика ни су би ли до вољ но
познати.
Данас имамо ту срећу да постоји читав арсенал лекова за
хипертензију, а који је прави
за вас, одлучиће ваш лекар.
Медикаменте никако немојте
користити на своју руку и будите врло одговорни када је
реч о редовном и правовременом узимању терапије.
Имајте на уму и то да вам
лекови неће бити од претеране користи ако истовремено
не коригујете лоше животне
навике. Пре свега, изузетно је
важно да одржавате нормалну телесну тежину, јер индекс
телесне масе (БМИ) виши од
25 знатно повећава ризик од
настанка хипертензије и срчаних обољења. Уносите доста
воћа, поврћа, житарица од целог зрна и здравих, незасићених масноћа, како бисте остали витки и како бисте сачували здравље крвних судова и
спре чи ли по ја ву по ви ше ног
холестерола.

Свакодневно вежбајте најмање тридесет минута, а интензитет и тежину вежби прила го ди те сво јим го ди на ма.
Престаните да пушите и избегавајте алкохол. Доказано је
да никотин изазива пораст крвног притиска и повећање броја срчаних откуцаја, а уз то
отежава проток крви кроз крвне судове. Покушајте да избегнете стрес, а ако то није
могуће, пронађите начин да
се релаксирате: медитирајте,
радите јогу или примените
ароматерапију.

Храна као лек
Лекови које вам је
пре пи сао струч њак имаће бољи
ефе кат ако их
ком би ну је те са
одређеним
при род ним препа ра ти ма који
доказано
обарају
притисак.
Међу њима се посебно издваја бели лук, који је у народу од давнина познат као најснажнији лек против хипертензије. Захваљујући високом
садржају аденозина, бели лук
опушта глатке мишиће вена

и тако их шири, што је суштина његовог деловања на
висок притисак. Ово изузетно лековито поврће спречава
и стварање крвних угрушака.
Бели лук је лековитији када
је свеж, па би за најбоље резултате било добро да узмете
не ко ли ко че но ва днев но уз
оброке.
Да би ваше срце било здраво, потребне су вам и
омега 3 масне киселине, па зато поједите шаку ораха дневно. Ваше
срце и крвне судове сачуваће и маслине, било да користите њихов плод,
лист или
уље богато
ан ти ок си дансима и
здравим
мастима. У
лечењу
раз ли читих
те го ба с
крвотоком, као и код хипертензије, добро се показао и чај
од црвеног глога. Редовном
употребом глог може да побољша ширење крвних судова
и да истовремено регулише
ритам рада срца.

ЗЕЛЕНА АПОТЕКА

Чајеви
за смирење

Уколико сте анксиозни, узнемирени и под стресом, немојте решење
тражити у лековима за смирење уколико вам их лекар није строго
преписао. Поред тога што сваки од тих препарата има гомилу нежељених ефеката, познато је и да они изазивају зависност.
Покушајте уместо тога да се умирите уз помоћ природе. Препоручујемо вам неки од ова два одлична напитка.
По једну кашику цвета камилице, листа нане и мајчине душице
сипајте у пола литра хладне воде и загрејте док не прокључа. Одмах
склоните с ватре и оставите да одстоји поклопљено два сата. Чај се
пије млак, у гутљајима, два пута дневно после јела.
Супену кашику мешавине валеријане, матичњака, нане и мачје
метвице прелијте са два децилитра кључале воде, поклопите и након пола сата процедите. Пијте по једну шољу незаслађеног чаја три
пута дневно пре јела.
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СВЕ ШТО ТРЕБА ДА ЗНАТЕ О ТРГОВИНИ ЉУДИМА

НАИВНОСТ И НЕОПРЕЗНОСТ ОТВАРАЈУ ВРАТА ПАКЛА
Жртве трафикинга
данас су жене,
мушкарци, деца,
па чак и бебе

ОПА СНОСТ ВРЕ БА
НА ИН ТЕР НЕ ТУ

Дете на црном
тржишту кошта од
1.500 до 15.000 евра
У канџе злотвора
предали би вас и они
којима највише
верујете
„Озбиљ ној фир ми по треб ни
радници за рад у иностранству,
одлична зарада, обезбеђен смештај, није потребна радна дозвола, комфорно радно окружење. Телефон: 060/1234...”
Да ли сте заинтересовани?
Да?! Оног момента кад позовете, највероватније сте покуцали на врата пакла. Овакве
„сјајне” пословне понуде неименованих „озбиљних” фирми
које вам обећавају куле и градове, а једини податак који дају о себи је број мобилног телефона, један су од основних
начина на које трговци људима врбују своје жртве.

Модерно ропство
Трговина људима је облик модерног ропства и представља
злоупотребу људских бића и
њихових основних права с циљем стицања материјалне добити. Уз трговину дрогом и
оружјем, спада у три најпрофитабилније криминалне активности, а тешко се открива
и још теже доказује. Ако вам
се чини да се ове ствари дешавају тамо негде далеко од
вас, у дебелој сте заблуди. Трговци људима су ту, у нашем
дворишту, а потенцијална
жртва сте и ви.
Милиони деце, жена и мушкараца приморани су на проституцију, служење у кућама,
рад на плантажама, на градилиштима, просјачење, бракове, на кривична дела и на друге видове сурове експлоатације. Тргује се чак и бебама, а дете на црном тржишту продаје
се за суму од 1.500 до 15.000
евра!

Дечји сајам трговине људима
борбу против трговине људима Теренске јединице Црвеног
крста у Панчеву.
Вести о различитим облицима трговине људима неретко
пуне новинске ступце. И „Панчевац” је у неколико наврата
пи сао о та квим до га ђа ји ма

Ко су жртве
Жртве трговине људима најчешће су особе које су у друштву
најрањивије. Готово по правилу потичу из окружења у којима су њихова права угрожена сиромаштвом и нефункционалном породицом. У Србији се као најрањивије категорије препознају жене млађег животног доба и малолетна лица, као и штићеници домова за незбринуту децу или
специјализованих институција. Угрожена су и деца ромске
популације.
Фактори који доприносе ризику уласка у ланац трговине
људима могу бити разни: од
опште неинформисаности и породичне ситуације до политичких, економских и културних
прилика у земљи.

Мрачна статистика
Према извештају UNODC-а,
сва ке го ди не нај ма ње
140.000 жртава трговине
људима у Европи кроз сексуалну и радну експлоатацију доноси криминалним организацијама око
три милијарде долара.
– Претпоставља се да је
не ко ли ко ми ли о на љу ди
широм света данас у ропском положају. Само у 2018.
години у Србији је формално
идентификовано 76 жртава трговине људима. Њих 71 су држављани Србије, 57 је женског
пола, а 19 мушког. Када причамо о видовима експлоатације, 34 особе су сексуално експлоатисане, 18 радно, 13 комбиновано, осам је у принудним
браковима, две у принуди на
просјачење и једна особа је искоришћена за вршење кривичних дела – открива Сава Веселиновић, координатор Тима за

Европске уније. Пре тачно две
године писали смо и о тројици
Ка ча ре ва ца ухап ше них због
сумње да су омогућили недозвољен боравак десет Авганистанаца и једног Пакистанца у
кући у Качареву. Осам од једанаест миграната било је малолетно.

Ко су трговци

забележеним на територији нашег града и околине.
Тако смо, рецимо, забележили да је у септембру 2012. године ухапшена седмочлана криминална група из Панчева због
сумње да се на подручју Србије и Молдавије бавила трговином женама с циљем сексуалне експлоатације у земљама

МЕ РЕ ОПРЕ ЗА У СЛУ ЧА ЈУ ПУ ТО ВА ЊА
Уколико путујете, ово су важна правила којих треба да се
придржавате зарад своје безбедности.
Kопирајте документа и ставите их на више различитих места, а једну копију оставите код куће. Никада не дајте лична/путна документа непознатим особама које нису
службеници полиције, амбасаде и слично. Сазнајте адресу
и контакт конзулата и дипломатских представништава. Проверите туристичку агенцију, посебно претходна искуства људи који су путовали преко ње.
Усталите редован контакт с поузданом особом у одређено време. Договорите неку тајну СОС реч, која неће бити
превише упадљива.

Трговци људима су сва лица
која учествују у врбовању жртава, њиховом спровођењу,
превожењу, чувању, обезбеђењу смештаја, контролисању или експлоатацији.
Могу деловати у групи или
као појединци. Трговац људима може бити било ко: лице из окружења, нови познаник, љубазна комшиница, чак
и чланови породице. У овај
злочин могу бити укључени и
корумпирани државни чиновни ци и при пад ни ци дру гих
служби надлежних за примену закона.

Три фазе зла
Стручњаци наглашавају да злочин трговине људима подразумева три фазе: врбовање, транзит и експлоатацију.
Током фазе врбовања жртва
се увлачи у ланац трговине. То
се у највећем броју случајева
дешава путем огласа, који су
најчешће нереални: углавном
се обећавају добро плаћени послови с врло повољним условима рада. Ма колико страшно
то звучало, жртве се неретко
намамљују и злоупотребом познанстава и искрених љубавних, пријатељских, али и породичних веза. Да би се дочепали жртве, трговци се служе
и злоупотребом информација
о њој, злоупотребом интернета
или отмицама. Када особа падне у канџе злочинаца, следи
фаза транзита, која подразумева

прихват жртве, њен смештај и
превоз до места експлоатације, које је често негде у иностранству.
Као што се може наслутити,
фаза експлоатације подразу-

Милиони деце, жена
и мушкараца
приморани су на
проституцију,
служење у кућама,
рад на градилиштима,
просјачење, на
кривична дела
и на друге видове
сурове експлоатације.
мева искоришћавање жртава.
Деца се укључују у ланце просјачења, приморавају на вршење кривичних дела и могу бити изложена сексуалном искоришћавању. Женске особе се
најчешће сексуално и радно
експлоатишу, док се одрасли
мушкарци у највећем броју случајева приморавају на рад под
суровим условима.
Да би остварили потпуну контролу, спречили непослушност
и бекство жртве, трговци примењују различите механизме:
дужничко ропство, уклањање
идентификационих и/или путних докумената, насиље и страх,
уцене, претње, као и силу према породици жртве.

Где је излаз
Излаз из ланца трговине људима најчешће се дешава захваљујући активностима полиције, уз помоћ грађана, као и
онда када жртве успеју да саме
организују бекство.

АКО ТРА ЖИ ТЕ
ПОСАО, ПАЖЊА!
Да не бисте ризиковали да
постанете жртва трговине
људима, када тражите посао, обавезно проверите
огласе с било којим сумњивим траговима, попут недовољно добро описаног
посла, нереалних услова,
непотпуних контакт-података и слично.
Важно је да се информишете да ли је фирма која
нуди посао регистрована у
АПР-у, да ли има седиште,
каква су претходна искуства радника и слично.

Иако је овде наведен само
делић приче о трговини људима, од изнетих података већ се
леди крв у жилама. Закључак
је да је овакве појаве далеко
боље спречити него лечити. На
срећу, у Србији, а у Панчеву
по го то во, на том пла ну се
озбиљно ради већ дужи низ година.
– Црвени крст Србије се од
2005. бави превенцијом трговине људима, а у Панчеву је
2009. године оформљен Тим
за борбу против трговине људима Теренске јединице Црвеног крста. Тим константно
броји око двадесет чланова,
цертификованих вршњачких
едукатора, обучених за рад с
различитим циљним групама

Приликом коришћења интернета не прихватајте контакт с непознатим особама
и имајте у виду да свако може да се крије иза профила
на социјалним мрежама.
Не договарајте састанке
с непознатима, а ако то
ипак радите, онда закажите сусрет на јавном месту,
поведите неког са собом и
обавестите људе којима верујете куда идете, с ким и
када.
Не делите превише личних информација на интернету, јер би трговци
људима то могли да искористе. Обазриво користите
опцију „чек ин” на друштвеним мрежама, јер она
у реалном времену јавно
објављује вашу локацију.
– Сумњу на трговину људима треба пријавити локалној
полицијској управи, одакле ће
позив бити прослеђен Служби
за заштиту жртава трговине људима. То је једина институција
у Републици Србији која може
формално да идентификује жртве трговине људима. Алтернативно о проблему могу бити
обавештени и представници
Центра за социјални рад, а активан је и СОС телефон невлади не ор га ни за ци је „Астра”
011/785-0000 – истакао је Веселиновић.

Повратак у живот
Пут социјализације жртве након изласка из ланца тежак је
и дугачак.

ПРА ВИ ЛА ЗА ДЕ ЦУ
Да би заштитио најмлађе, Тим за борбу против трговине
људима даје им следећа корисна упутства. Проучите их и
пренесите својој деци.
l Уколико сте сами код куће, не отварајте врата непознатим особама.
l Никада не прихватајте слаткише и друге поклоне које
вам на улици понуди неко непознат.
l Никада не улазите у аутомобил с непознатима.
l Уколико се изгубите на улици и одвојите од родитеља
или пратилаца, потражите особу којој можете веровати, као
што су полицајац или радник у банци, пошти и слично и позовите родитеље. Никада никуд не одлазите с људима које
не познајете.
l Уколико користите интернет и друштвене мреже, никада се не дописујте с непознатима и не договарајте састанке
с њима, не говорите своју адресу и друге личне податке и
сваки проблем одмах пријавите родитељима.
l Уколико неко на улици почне да вас вуче или тера да
пођете с њим, обавезно вичите, покушајте да побегнете и
нађите неког коме се можете обратити за помоћ.
уз коришћење широког дијапазона адекватног дидактичког материјала. Редовно организујемо информативна предавања и радионице у основним и сред њим шко ла ма у
Панчеву. О овој важној теми
говоримо и предшколцима током Дечјег сајма превенције
трговине људима. Светски односно Европски дан борбе против трговине људима, 30. јул
и 18. октобар, дани су када реализујемо још две значајне и
увек добро посећене манифестације, а то су „Рута плавог
срца” и „Сигурна зона”, које
такође имају циљ да подигну
свест наших суграђана о овој
ва жној те ми – ис ти че Са ва
Веселиновић.

Коме пријавити проблем
Он наглашава да је Црвени
крст организација која првенствено ради на превенцији трговине људима, а када се проблем деси, надлежне су друге
институције.

– Жртва трговине људима
најчешће пролази кроз многе
облике тортуре, како физичке
тако и психичке, па се с последицама неретко потом бори читавог живота. Моменти након
изласка из ланца трговине људима веома су важни. Тада се
жртви пружа медицинска и социјална помоћ и она се смешта на сигурно место и добија
правне савете и подршку у проналаску посла. Један од кључних фактора који утичу на процес реинтеграције жртава јесте њихово прихватање од стране самог друштва, без етикетирања и без притисака. Често
ово последње изостане, те жртве, нажалост, никада не наставе нормалан живот. Постоје различити програми подршке за жртве трговине људима, који су званично лиценцирани од стране Републике Србије, а спроводи их невладина
организација „Атина” – заокружује причу наш саговорник.
Драгана Кожан
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СМАЊЕН БРОЈ КОМУНАЛНИХ ПРИТУЖБИ ГРАЂАНА ПРЕКО „СИСТЕМА 48”

НАЈЧЕШЋИ ПРОБЛЕМИ
С ДРВЕЋЕМ И ВОДОМ

Казне за прегласну музику
од 10.000 до 100.000 динара
„Комшија који станује близу мене
често касно увече прегласно слуша
музику. Шта могу да урадим поводом
тога”, питао нас је наш читалац Драган
који живи на Котежу 2.
Они који у својим становима пуштају прегласно музику у време када
то није дозвољено, на основу Одлуке
о кућном реду Града Панчева могу
да буду кажњени са 10.000 динара, а
ако понове такав прекршај, платиће
још више. Још веће казне (од 100.000
динара па нагоре) могу да се изрекну
власницима кафића који се налазе у
стамбеним зградама и узнемиравају
остале станаре прејаком музиком. У
градској Одлуци о
кућном реду чак
постоји могућност
да се у тим случајевима затвори угоститељски објекат
власницима који
више пута понове
тај прекршај.
Начелник панчевачке Комуналне полиције Богдан Савић изјавио
је да тој слу жби
свакодневно стиже
велики број пријава наших суграђана због прегласне
музике.
– Када је реч о пријавама станара
због комшија који прејако пуштају
музику, сада је све ствар договора
са управницима зграда. Станари треба да се договоре с њима у ком периоду током дана у згради треба да
буде тишина. Они који игноришу то
и без обзира на договор прејако пуштају музику, ризикују да буду кажњени. Када ми изађемо по некој
пријави на терен, прво зовемо управника, а онда сачињавамо записник
за јед но са ста на ром ко ји нам је

пријавио такав случај – објаснио је
Савић.
Према његовим речима, станар који је прекршио прописе о буци може
да плати казну одмах, на лицу места,
и у том случају она износи упола мање, само 5.000 динара. Казну је могуће платити и након доласка у Комуналну полицију или преко уплатнице, на жиро рачун Града, у року од
осам дана. Онај ко се оглуши о обе
могућности иде на суд.
Уколико градске прописе о јачини
буке крше власници угоститељских
објеката, процедура је другачија. Према Савићевим речима, Комунална
по ли ци ја у том
случају први пут
само упозори власника, а после тога га обилази током целе недеље у
вечерњим сатима.
– У случају да
власник угоститељског објекта и поред тога настави да
пу шта пре гла сну
музику, Комунална полиција сачињава записник о
томе и предаје га
Ко му нал ној ин спек ци ји. То је
пракса зато што то
ми немамо мерне уређаје за мерење
нивоа буке. С друге стране, Комунална инспекција је постигла договор с
приватном фирмом која има такве
уређаје и она је позива у тим случајевима. Када се измери ниво буке и
утврди да он прелази лимите, знатно
је лакше на суду. Ранијих година код
судија нису пролазиле пријаве због
прегласне музике из кафића јер за то
није било доказа, али сада, откако то
може да се измери, ситуација је другачија – додао је Савић.

У О ЧИ Т Е ПРО БЛ Е М

Фонтана у Генерала Арачића

Петак, 24. мај 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

Интервенција после жалбе једног грађанина

„Молим инспекцију да дође на лице
места, у Спољностарчевачку улицу од
броја 119 до броја 123. Испред кућа
које се ту налазе, после киша што су
падале ових дана, стално се формирало велико језеро преко којег није
било могуће прећи. Други проблем је
што ту постоји кишна канализација
чији су сливници виши од коте на којој се налази терен, па не могу да приме воду. Будући да то представља опасност по учеснике у саобраћају, молимо вас да реагујете.”
Овако гласи писмо једног нашег суграђанина који је пријавио оно што
му смета „Систему 48”, градском сервису уведеном 2011. године ради обавештавања надлежних о комуналним
проблемима у нашем граду.

Они који имају неки проблем и желе
да на њега упозоре надлежне градске
службе и затраже помоћ за његово решавање, могу то урадити телефонским
позивом, СМС-ом или имејлом. Подношење жалбе могуће је и путем интернет сајтова „Систем 48” и www.pancevo.rs, као и преко мобилног телефона, путем апликације „Систем 48”,
која се може учитати на интернету.
Подсећамо, комунални проблеми
се могу пријавити сваког радног дана
на телефон 308-948, СМС поруком
на телефон 065/866-2500, или имејлом на адресу sistem.48@pancevo.rs.
Они који желе, свој проблем могу
да изложе и лично, дежурном комуналном инспектору у Градском услужном центру, радним данима, на шалтеру 10.
Из прегледа жалби које су грађани
поднели види се да их је у последње
време изузетно мало, као и то да се
већина њих односи на категорију „кошење траве, резање грана и живе зелене ограде и сеча дрвећа”.

Тако се двоје наших суграђана жалило да им гране ораха ударају у прозоре, а трећи је тражио помоћ због тога што је корен дрвета почео да поткопава темеље његове куће. Један подносилац жалбе се жалио на то да крошња
дрвета удара у прозоре станара његове
зграде, а други је скренуо пажњу на то
да се дрво поред куће у којој живи толико разгранало да су гране почеле да
се уплићу у струјне каблове.
Засад се не зна шта је узрок смањеног интересовања наших суграђана за
пријављивање комуналних проблема
преко „Система 48”. Претходних година, док је број пријава био већи,
жалбе су се односиле на разне врсте
проблема, попут учесталог кршења
јавног реда и мира, кошења траве,
одржавања и заштите зелених површина, постојања рупа на саобраћајницама, непрописног паркирања и
несавесних власника паса који пуштају своје љубимце на улицу, или
након што их изведу у шетњу, не чисте за њима.

НАША АНКЕТА
ДА ЛИ СТЕ ЗАДОВОЉНИ ЛОКАЛНИМ ПАРКОВИМА?

Чистоћа углавном солидна

У нашем граду постоји неколико фонтана које не раде и представљају право ругло.
Једна од њих се налази у пасажу у
Улици генерала Петра Арачића. Мирјана М., из чијег се стана овај некадашњи украс града види, јавила нам је
да је мали базен сада пун ђубрета.
Увече служи као улични ве-це младима који се враћају кућама из оближњих кафића.

Поводом овог проблема „Панчевац”
је затражио изјаву надлежних у ЈКП-у
„Водовод и канализација”. У том јавном комуналном предузећу нам је речено да су они у обавези да одржавају
само фонтане у Градском парку и испред зграде Градске управе и да оне
раде. С друге адресе на коју смо се
обратили, из ЈКП-а „Урбанизам”, одговор нисмо добили до закључења овог
броја, па ћемо га објавити кад стигне.

П ЛА Н И РАНИ РАД О ВИ И И СКЉУЧЕЊ А

Повремене рестрикције
Према информацијама које је Електродистрибуција објавила до уторка,
21. маја, у Панчеву ће у петак, 24.
маја, без струје бити станари улица
Др Светислава Касапиновића (од Максима Горког до Цара Душана) и Цара
Лазара (од Радомира Путника до Жарка Фогараша). У тим улицама неће
бити струје од 9 до 13 сати.
Сутрадан, 25. маја, на списку за
искључења електричне енергије биће

Страну припремио

Михајло
Глигорић

Добровољачка улица (од Светозара
Марковића до Петефијеве) и Петефијева (од Добровољачке до Петефијеве). Оне ће бити без струје у периоду од 8 до 13 сати. За 25. мај је
предвиђено искључење и у Старчеву,
и то у Улици Матије Гупца, на потезу
од Зимске до Наделске, од 9 до 15
сати.
Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација” саопштило је да
ће све до петка, 24. маја, обављати
испирање тзв. слепих кракова водоводне мреже у Глогоњу. „Водовод”
упозорава да ће бити могуће да вода
буде повремено замућена док трају
ти радови.

Н. МАРКОВ

В. САБОВЉЕВ

Европски дан паркова обележава се
сваке године 24. маја. Циљ је да се
укаже на важност одржавања зелених површина јер, поред естетске и
релаксационе улоге, градски паркови смањују загађеност ваздуха и могу
да ублаже топлоту током лета. Овај
датум је одабран као сећање на проглашење првих европских националних паркова – девет националних
паркова у Шведској, 24. маја 1909.
године. Дан паркова обележава се
широм Европе од 1999. године, а у
Србији од 2001. године.
Питали смо грађане шта мисле о
изгледу, уређењу и чистоћи нашег зеленила.
НЕВЕНА МАРКОВ,
инжењер прехрамбене технологије:
– Народна башта је прави рај и за
децу и за одрасле и чиста је. Градски
парк је такође добар. Можда треба
мало више водити рачуна о хигијени. Требало би да постоји канта за
отпатке на сваком кораку, не само у
парковима него и у центру. Има део-

С. ПАВЛИЦА

С. АРСИЋ

Н. РАКИЋ

Г. ШИНИК

ница у граду где мора доста да се пешачи до наредне канте.

Требало би мало средити Спортски
центар.

ВИДА САБОВЉЕВ, администрација:
– Често проводим време у парку, и
у Народној башти и у граду. Јако је
лепо и задовољна сам чистоћом. Додуше, некад после викенда буде мало
прљаво. Идемо често и на Чардак, у
Делиблатску пешчару, свуда помало,
како нам време дозволи.

НИКОЛА РАКИЋ, пензионер:
– Рецимо да је чистоћа задовољавајућа. Ипак, у овако великом граду
морао би да постоји јавни тоалет.
Имамо један једини, који не ради,
али сада се ради реконструкција. Сваки динар који је уложен у Народну
башту исплатио се, а о Барутани да и
не говорим. Проблем је само што клупе у „лименом парку” не одговарају
амбијенту. Друго, фонтана је радила
једну или две године и више не ради.
Железнички парк је мало запуштен и
слабо је осветљен. Доста времена проводим у парковима јер сам у пензији.

СЛОБОДАН ПАВЛИЦА, пензионер:
– Имам унуке, па проводим време
у парковима, мало у Народној башти,
мало у Градском парку. Чистоћа је
солидна. Не видим да има неких отпадака, мислим да се редовно скупљају. Посматрам делове где су деца
и они су чисти.
СЛАЂАНА АРСИЋ, економиста:
– У парку сам врло често зато што
сам с децом. Релативно јесам задовољна чистоћом. Може да буде чистије, наравно, али шта имамо, то
је. Народна башта је најбоља.

ГОРАН ШИНИК, фотограф:
– Нисам задовољан што у Народној башти не поштују ознаке у вези с
тим где пси могу да буду пуштени, а
где не, већ свуда шетају слободно.
Обавезно је да пас буде на повоцу.
Нисмо безбедни.
Анкетирала Јелена Катана
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НАШИ СУГРАЂАНИ

Петак, 24. мај 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

ПАНЧЕВЦИ КОЈИ СЕ БАВЕ ЗАНИМЉИВИМ СПОРТОВИМА

СКАЧУ, ВЕРУ СЕ, ПРОБАДАЈУ И ЗАБАДАЈУ
Фудбал може да игра свако. Кошарку
мање-више исто. И тенис је у моди –
ако баш немају сви рекет, онда се бар
сви разумеју. Али има спортова за које већина нас није ни чула, а Панчевци се њима баве...

Држи мач тежак око 500 грама, носи
рукавицу и маску која пада... Најбоље је да се пре тога бави неким основним спортом – каже Георге.
У почетку се вежбају рамени појас
и рука, што уме доста да боли, али
овај део тренинга је важан за постизање прецизности у „давању тушева”
(погодака). Повреда скоро да нема, а
кад их има, оне су последица лошег
загревања пре тренинга.
– Добра страна овог спорта је и да
нема старосних граница за оне који
желе да се опробају. Ако сте најјачи –
нисте најбољи. Једино је важно да будете здрави и да будете чисти у глави
– прича Георге.
Њему се у мачевању највише допада витештво, јер се увек борите с неким ко вам је потпуно равноправан.
Једино оружје је глава.

Скачи, скачи
Душица Ковјанић (38) последње две
године бави се спортом кангу џампс
(kangoo jumps). За разлику од других
фитнес-програма, овај захтева одговарајућу опрему – кангу џампс ципеле. Оне коштају ни мање ни више него двеста евра! Овај спорт у нашој земљи постоји пет година, док је у свету популаран од 2006. године.
Иако делује мало шашаво, они који га упражњавају тврде да помаже
код болова у леђима и ногама. И још
помаже код кардиоваскуларних проблема, сагорева калорије и ангажује
све групе мишића. Душица каже и да
овакав начин вежбања позитивно утиче на свеопшту равнотежу у организму и координацију покрета.
– Тренутно преко педесет жена у
Панчеву тренира кангу џампс. Тренинзи трају сат времена, али само четрдесет минута скачемо уз музику и
правимо разне кореографије, а остало време проводимо радећи вежбе у
партеру и истезање – објашњава Душица.
На тренинге долазе и мајке са ћеркама тинејџеркама, а у последње време распитују се и неки мушкарци,
али још ниједан није – одскочио.

Тактичка игра
Горан Јелесијевић (38) тренер је у
бадминтону, председник Бадминтон
клуба „Динамо” и међународни судија у овом спорту. Рекет је узео у
руке веома касно, са двадесет осам
година, па није постигао неке успехе као такмичар. Тек је недавно на

Право у мету

Предраг Бекић
и брзину од 493 километра на сат!
Њена тежина је само четири грама
и због тога се мечеви играју у затвореном.
– Бадминтон је тактички веома компликован, тако да сусрет врхунских
спортиста личи на партију шаха –
прича нам Горан.
У Панчеву постоје два клуба са укупно педесетак чланова. Најмлађи у
„Динаму” има десет година, док је
најстарији рођен 1947. године.
Горан Јелесијевић је у овом спорту успешан судија. Пре девет година
је судио свој први међународни турнир, у Бугарској, а ове године ће судити на Светском првенству за вете-

– Мени се свиђа што си у овом спорту некако потпуно самосталан. Пењач
има оног ко га осигурава, али је све на
оном ко се пење. Потребна је нека тишина у глави, као да си сам на стени.

Предраг Бекић (46) бивши је репрезентативац и државни рекордер у
стреличарству. Почео је као младић
са седамнаест година и сматра да је
најбоље почети негде после четрнаесте-петнаесте године. У овом спорту
је, поред кондиције, потребна изузетна ментална снага, јер она издваја врхун ске
спортисте од
просечних.

Фрагмент, запис, минијатура – омиљене су
форме кратке
приче добитнице „Нинове” награде, при чему
је свака отворена за тумачење,
провокативна, а
истовремено
меланхолична,
духовита и отпорна на сврставање у савремене
књижевне токове. Без обзира на то
да ли пише о чешљу, ткачу ветрова, облацима или кандидатима за
мужа, о Гогољу, Кавафију или Црњанском, Ивана Димић нас увек
изненађује нечим што препознајемо у свакодневном животу, претачући у прозну форму универзалне
и суштинске садржаје.
Два читаоца који до 29. маја, у 12
сати, СМС-ом на број 1201 пошаљу
најдуховитији одговор на питање:
„Који критеријум вам је важан при
избору писца?”, наградићемо по једном књигом. Одговоре ћемо објавити у наредном броју „Панчевца”.
Правило за слање СМС-а је следеће:
укуцајте КО (размак) Лагуна (размак)
текст поруке и пошаљите на 1201. Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у
ВИП мрежи, 39,60 динара у Теленор
мрежи и 38,64 динара у мт:с мрежи.

„Тринаест”
Стива Каване

Георге Помана
– Темперамент одређује да ли можеш да се бавиш овим спортом или
не. Користан је за оне који су мало
несташни, јер их дисциплинује. Већ
након две године види се ментална
промена. У стреличарству је битна самоконтрола. Сваки покрет има сврху
и контролисан је, а ко научи да контролише своје тело, може да контро-

Рејчел и Боби
Соломон били
су најпознатији и најмоћнији холивудски
пар. Читав свет
могао је да буде њихов, али
сада је она мртва, а њен муж
је оптужен за
брутално убиство. Међутим,
оно што на први поглед делује као
злочин из страсти заправо може бити једно у низу убистава најинтелигентнијег серијског убице који је ходао планетом. Убио је да би посматрао представу с најбољег места. И
да би био сигуран да ће погрешан
човек бити осуђен за злочин. Јер
овога пута убица није на оптуженичкој клупи. Он је у пороти.
Два читаоца који до 29. маја, у 12
сати, СМС-ом на број 1201 пошаљу најдуховитији одговор на питање: „Колико сте сујеверни када је у
питању број тринаест?”, наградићемо по једном књигом. Одговоре
ћемо објавити у наредном броју.

Горан Јелесијевић
ране у Пољској и на „Европским играма” у Минску, „олимпијади у малом”, како каже.

Мир на стени

Борис Гардиновачки (22) три године
се активно бави спортским пењањем
и већ је ин струк тор у
Планинарско-еколошком
клубу „Соко”. Вежба на
стени која се налази у
панчевачком парку Барутана... Иако пењање уз
стену високу десет и по
метара изгледа вратоломно, он каже да то није
опасан спорт. Најчешћа
повреда је када се пењач
пусти и заљуља па благо
удари о стену.
– Пењање је рођено из алпинизма, само
што су услови у којима
се одвија вештачки, и
потпуно је безбедно. Један наш члан, иначе фудбалер, каже да је фудбал
опаснији од пењања – каже Борис.
Спорт ским пе ња њем тре нут но се ба ви
петнаестак Панчеваца,
углавном деце. Може да
се почне са шест година,
а горња старосна граница не постоји. Борис каже да посебна снага за
пењање није потребна,
али да професионалци,
ако желе значајније резултате, морају и додатДушица Ковјанић но да вежбају.

„Све у свему”
Иване Димић

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН
ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

Једино је важно да се прати ритам: рука, нога, рука, нога – објашњава Борис.
Овај спорт није превише скуп, али
је за почетак потребно обезбедити
патике пењачице, које коштају око
осам хиљада динара. Ако вежбате у
оквиру клуба, остале реквизите можете добити тамо, али ако желите
потпуну опрему само за себе, појас

јед ном ве те ран ском ку пу осво јио
бронзану медаљу. Каже да је бадминтон један од најзахтевнијих спортова, јер једна или две особе покривају половину терена. Има пуно промена смерова кретања, скокова и искорака. Лоптица може да постигне

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА”
ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

Правило за слање СМС-а је следеће:
укуцајте КО (размак) Алнари (размак)
текст поруке и пошаљите на 1201. Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у
ВИП мрежи, 39,60 динара у Теленор
мрежи и 38,64 динара у мт:с мрежи.

НАГРАДЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА

Борис Гардиновачки
кошта око педесет евра, уже скоро
триста, а ту су и „карабини” и још
неке ситнице...

Витештво и памет
Георге Помана (51), откад зна за себе, био је заљубљен у мачевање, али
је овим спортом почео да се бави тек
као младић. Пошто у Панчеву није
постојао клуб, у почетку је тренирао
у Београду. Данас води Краљевски
мачевалачки клуб „Карађорђе”, кроз
који је за петнаест година прошло
укупно сто тридесет полазника. У овом
тренутку активно се мачевањем бави
двадесетак Панчеваца.
– Мачевање није тако једноставан
спорт. Кад дете, на пример, почне да
тренира, заузима став као жаба: једна
нога на једну страну, друга на другу.

лише и емоције. Тако се темпераментни смирују – каже Предраг.
Стреличарски клуб „Панчево” има
око тридесет активних такмичара, али
много више чланова. Тренира и седам жена.
Предраг објашњава да је адреналин у овом спорту непожељан. Додаје и да је за постизање врхунских резултата такмичару неопходна помоћ
читавог тима, попут оног који ради
са Ђоковићем. Опрема је такође скупа. Најјефтинији комплет кошта око
триста евра, а најскупља варијанта –
око хиљаду седамсто. Иако опрема
није пресудна за резултате, важна је
код оних који су талентовани како би
били још бољи. На почетку, и на крају, остају оштро око и сигурна рука.
Мирјана Марић

У прошлом броју смо вас питали о
каквом сте аплаузу маштали, а књиге из „Вулкана” добиће аутори следећих порука:
„Маштам да се на крају свог животног пута осврнем и пронађем
довољно разлога да упутим громогласан аплауз сам себи.” 064/1599...
„О оном који уследи након што
матичар каже младожењи да може пољубити младу. Маштала, маштала, па прошо воз, није ми било
суђено. Више среће у следећем извлачењу.” 065/3110...
„Лагуна” ће наградити ове одговоре на питање који су ваши највећи страхови:
„Мој највећи страх је проузрокован тиме што је све мање људи,
појава и збивања који на мом лицу
могу да измаме осмех.” 063/3750...
„Мој највећи страх је да не полудим скроз. Већ ми и памет и ум брљају. Од силних брига и проблема
постала сам заборавна. Не могу се
некад сетити где сам шта оставила.
Алцхајмер на видику.” 063/7485...
Д. К.
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КУЛТУРА
Културни телекс

МУЗИКА
Недеља, 26. мај, 18 сати, дворана Културног центра: регионална смотра музичко-фолклорног стваралаштва одраслих из
осам општина јужног Баната.
Понедељак, 27. мај, 18 сати, Музичка школа „Јован Бандур”:
такмичење клавириста.
Уторак, 28. мај, 18.30, Музичка школа „Јован Бандур”: традиционалан годишњи концерт младих клавириста из класе
проф. Маје Бошковић Новицки.
Четвртак, 30. мај, 18.30, Музичка школа „Јован Бандур”: концерт ученика гудачког одсека.
Четвртак, 30. мај, 19 сати, сцена Културног центра: концерт
харфисткиње Хане Параушић.
Четвртак, 30. мај, 21 сат, фоаје Културног центра: вече салсе.

Представе
Понедељак, 27. мај, 19.30, дворана Културног центра: представа „Женидба” Николаја Васиљевича Гогоља.

Изложбе
Петак, 24. мај, 19 сати, Градска библиотека: изложба графика Матије Рајковића.
Среда, 29. мај, 19 сати, Галерија Милорада Бате Михаиловића: изложба графика Мирослава Савкова под називом
„Портрети, огледало наше стварности”.

Тематски програм
Понедељак, 27. мај, 19.30, Градска библиотека: књижевно вече Барби Марковић („Мајски дани књиге”).
Уторак, 28. мај, 12 сати, БУДИ павиљон у Народној башти:
представљање књиге „Баштованов сан” Јасминке Петровић.
Уторак, 28. мај, 19.30, Градска библиотека: књижевно вече
Елене Меснер и Рихарда Шуберта („Мајски дани књиге”).
Среда, 29. мај, 12 сати, Градска библиотека: представљање
књиге „Илустрована биографија чика Јове Змаја”.
Среда, 29. мај, 19.30, Градска библиотека: књижевна трибина „Бернхардови синовци или шта је данас Бернхард нама, а
шта њима?” („Мајски дани књиге”).
Четвртак, 30. мај, 12 сати, Градска библиотека: представљање књиге „Ја сам Акико” Стефана Тићмија.
Четвртак, 30. мај, 19.30, Градска библиотека: разговор о књизи „Црњански – биографија једног осећања” Мила Ломпара
(„Мајски дани књиге”).

МОЈ

избор

РАЗГОВОР С ПОВОДОМ: ДЕЈАН РАТКОВИЋ, АКАДЕМСКИ СЛИКАР

ЦРТАЊЕ КАО ЖИВОТНА ПОТРЕБА
На изложби
у Дому омладине
представљено
преко двеста радова
Скоро три године на културним
догађајима у Панчеву можете
срести академског сликара Дејана Ратковића, који попут цртача у судницама из америчких филмова прави портрете
предавача.
Дејан Ратковић ради као наставник ликовног у ОШ „Бранко Радичевић” и активно се
бави уметношћу. Каже, да не
ради с децом, можда не би ни
био толико мотивисан да црта. „Они постичу инспирацију”, каже убеђено. Многи његови цртежи су и настали управо на часовима, када у слободним тренуцима наслика понеки портрет ученика. Он исто
тако подстиче њих да цртају
њега, па сада има велики број
цр те жа сво јих ђа ка, ко је
планира да у неком тренутку
изложи.

Татјана Димитријевић,
дипл. инж. информатике

Страну припремила

Мирјана
Марић

Дејан Ратковић, сликар тренутка
– Када се часови заврше и
школа закључа, ја и даље имам
потребу да цртам. Одлучио сам
да, када већ посећујем културне

МОЈ

Заувек и после
ФИЛМ: Ако желите да останете без речи и дубоко замишљени након гледања једног
уметничког дела, топло препоручујем филм Никите Михалкова „12”. Један од мудраца је рекао да је истина увек
иста. Али да ли је то стварно? И може ли се дванаесторо потпуно различитих људи
сложити с једном истином,
која треба да одговори на само једно питање: крив или
невин? То је порота пороте, а
судбина младог чеченског дечака који је оптужен за убиство свог поочима зависи од
тога да ли је дванаест поротника дошло до једине исправне одлуке. Дакле: крив или
није крив? Овај састанак тешко се може назвати једноставним – мишљење поротника се током филма радикално мења, а коначна пресуда била је врло, врло тешка
за сваког од њих.
Гледање оваквих филмова
је попут фудбалске утакмице,
не можете се одвојити док не
видите шта се десило на крају и не чујете аргумент свакога од поротника. Сваки од њих
је испричао своју животну причу, личну драму, борбу с предрасудама и начин на који је
доживео просветљење.
КЊИГА: Препоручујем књигу „Балдасарово путешествије” Амина Малуфа. У потрази за крајем света, левантски
трговац путује. Балдасар, либански хришћанин, имао је у
својим рукама, али накратко,
књигу „Стото име”, која предсказује да ће баш те године
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догађаје, са собом носим блок,
како сам и научио у Школи цртања коју сам похађао код Чедомира Кесића, и бележим занимљиве тренутке – рекао је
Ратковић.
Он је почео да ради цртеже
првенствено у Библиотеци, али
сада често уме да понесе материјал за цртање са собом и када се одржавају трибине у дворани „Аполо” или Галерији Бате Михаиловића. Његови радови тренутно су изложени у
Дому омладине и то је избор
од двеста тридесет цртежа. Техника којом ради зове се лавирани туш, а сам процес цртања
најближи је крокију.
Почео је да црта тек као средњошколац. Каже да је често
цртао по клупама у „Теслиној
школи”, где му је једна професорка саветовала да ипак узме

папир у руке. Након завршене
средње школе кренуо је на часове цртања, прво у Београду,
да би после неког времена постао полазник Школе цртања
Дома омладине. Своје ликовне таленте показао је и у војсци, где је једног дана из досаде на зиду нацртао војника с
пушком. Уместо очекиване казне, био је ослобођен одласка
на терен под условом да настави да осликава зидове својим цртежима. По повратку из
војске покушао је да се упише
на Академију у Београду, али
је био други испод црте. Студије сликарства је ипак завршио, али у Скопљу.
У свом уметничком опусу
има и велики број слика, које
је од 1993. године излагао на
самосталним и колективним
изложбама.

БЕОГРАДСКА ПРОМОЦИЈА

Нема комедије у неуређеном друштву

бити крај света. У жељи да је
поново пронађе, оставља своју радњу антиквитета и разноразних стварчица у родном Библосу (Либан) и креће
Медитераном 17. века. Људи
су се бојали да ће 1666. бити
година апокалипсе описане у
От кри ве њу, а Бал да са ро ва
одисеја је подстакнута тим
страхом.
МУЗИКА: У тренуцима када
ми је потребан душевни мир
и опуштање, увек посегнем за
музиком маестра Боре Дугића. Музика са албума „Заувек
и после” мирна је и спокојна.
Одведе ме у пределе који можда постоје или можда не постоје; пределе у којима је заувек пролеће. Прожета традиционалним мелодијама нашег
поднебља, његова музика ме
подсећа да сам с разлогом
баш овде и радујем се што
могу да осетим, из дубине бића, сваки трептај фруле. Маестро Бора Дугић је на питање
шта се крије иза наслова албума „Заувек и после” једном
приликом одговорио: „Заувек
је вечност, која је и свеобухватност времена. Оно после
је наш додатак вечности. Музика, као универзална порука, путује кроз вечност, јер је
она сигнал који, једном послат, никада не умире”.

Пан че вач ки драм ски пи сац
Милош Николић доживео је
велику почаст јер је његово дело „Две леве и две
десне ноге” уврштено
у један од петнаест
нај зна чај ни јих са вре ме них ко ма да
према избору Радомира Путника који
су објављени у „Антологији савремене српске комедије”.
Промоција на којој су учествовали Рада Ђуричин, драмска уметница, проф. др Бошко
Милин, проф. др Бошко Сувајџић и Радомир Путник уприличена је у Опери и театру
„Мадленијанум” у понедељак,
20. маја.
У антологији су заступљени
савремени драмски писци и
ко ме ди о гра фи: Алек сан дар

Попо вић, Бо ри слав Пе кић,
Слободан Селенић, Љубомир
Симовић, Слободан Стојановић, Гордан Михић, Милош Николић, Радослав Зла-

тан Дорић, Вида Огњеновић,
Миладин Шеварлић, Милован
Витезовић, Братислав Петковић, Русомир Богдановски, Небојша Ромчевић и Миодраг
Илић, чија се драма „Казанова

Милош Николић

Радомир Путник (у средини) и Рада Ђуричин (десно)

против Дон Жуана”, која је уврштена у антологију, овог месеца обнавља на Малој сцени
„Мадленијанума”.
Приређивач Радомир Путник рекао је да комедија буја
онда када се учврсти режим
који почива на поштовању система, јер све док је друштво
у превирању и недоумици куда и како даље да пође, комедиографи могу да се баве маргиналним појавама. Додао је
да када заживи школство и када се друштво институционализује, онда се виде слабости
система. Он је у овој антологији изабрао петнаест дела, од
којих десет критикује политички прагматизам. Сматра да
су изабрани писци они који
су унапредили мисаони контекст комедије и ишли даље
од забаве.

РАДИОНИЦЕ КАРИКАТУРЕ У СЛОВЕНИЈИ

Није смешно
На позив Српског културно-уметничког друштва „Велење”
панчевачки карикатуриста и
илустратор Никола Драгаш гостовао је од 13. до 19. маја у
Словенији, где је одржао низ
радионица карикатуре и илустрације за децу.
У Музеју Велење приређена
је тродневна радионица под
називом „Од инспирације до
илустрације”, која је трајала од
13. до 15. маја, а похађало ју је
двадесет пет полазника узраста од четири до четрнаест година. У њој су рађене вежбе
креативног размишљања, у којима су деца имала задатак да
у задатим облицима препознају неке нове оригиналне облике, па је тако од капи воде
настао зец, од цвета кловн, од

дрвета овца. Рађена је и вежба
корак по корак, у којој су деца
заједно с Драгашем учила да
цртају лава, медузу, витеза, корњачу. Све то крунисано је 16.
маја двема изложбама у Музеју. Једну су чинили дечји радови настали у радионицама,
а на другој су биле представљене карикатуре Николе Драгаша, под називом „Није смешно”. На отварању изложбе деци су додељене дипломе, а Драгашу је уручена захвалница за
допринос култури српског народа у Словенији.
Никола Драгаш је одржао
још неколико радионица у Велењу, и то у Основној школи
„Антон Ашкерц”, Гимназији
Велење и Галерији Велење, где
су учествовали и старији.

Никола Драгаш
– Велика ми је част и задовољство да сам имао прилику
да радим с децом у Словенији,
која су показала велико интересовање за цртање. Посебан
је осећај радити у адаптираном замку, као да ходате кроз
историју, имајући осећај да ће
је баш неко од деце која похађају радионицу исписати. Током ових радионица било је

пуно емоција и лепих тренутака. Био је посебан осећај када
сам од мале девојчице Еме која је похађала радионице добио комплет бојица за успомену, а велика част ми је учињена када сам постао почасни
члан Српског културно-уметничког друштва „Велење” – рекао је видно задовољан Никола Драгаш.
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НАШ ГОСТ: ГРАДИМИР СТОЈКОВИЋ, ДЕЧЈИ ПИСАЦ

МОЈЕ КЊИГЕ ЧИТАЈУ И ДАНАШЊА ДЕЦА

Какво је Панчево било када сте у њему живели?
– Панчево моје младости било је варош у којој се лепо,
мирно и складно живело. Ноћу си могао безбрижно да шеташ улицама, једино ниси смео
да галамиш. Милиција је опомињала, понекад и кажњавала: радни народ мора да спава,
да се у миру одмори. Дружили
смо се. Излазили на корзо. Пристојно се удварали девојкама.
Забављали се. Зими се клизали по залеђеним улицама, по
залеђеном Тамишу чак, понекад грудвали у школском дворишту; с пролећа се масовно
заљубљивали, чекали девојке
испред Медицинске и Економске школе, ређе испред Гимназије; лети се купали у Тамишу, ишли преко, у купине, играли на мале голиће, понекад бисмо ишли и на „Стакларин” базен, зависно од расположивих
пара, гледали филмове у „Звездиној” башти, а волели да седимо „Код Недељка” (или „Код
Кинеза”), најрадије у „Нептуну”, „Касини” и „Долини”, касније, кад смо већ били и матуранти и студенти, филмаџије, глумци, песници...
То Панчево је данас, у сећањима мојим, очигледно идеализовано, управо како треба и
да буде.
l Колико је на вас утицао
„Атеље младих” и кoлико вам
је значило дружење с људима
који су били његови оснивачи
и активни у области културе?
– У „Атеље младих” ушао сам
врло рано, већ 1961. године с
јесени, кад ме је у њега увео
мој старији брат Саша. Примио ме је у ликовну секцију
Миле Ђорђевић. Тако ми је писало на првој чланској карти.
Никада нисам истински имао
везе с тим, осим што сам волео да цртам и сликам, онако,
за своју душу. Кад сам се упознао са Иваном Ракиџићем, почела је наша велика авантура:
филм. Иван је остао веран филму, завршио Академију, а ја
сам отишао другим путевима
– у књижевност.
У „Атељеу” су ми најуже и
најдраже друштво били, поред
Ивана, Миша Николић, најстрожи критичар оног што сам тада
писао, Стојан Ристић Нерон,
ком сам доцније и кумовао, Велибор Милорадовић Тото, који
ми је давао да прекуцавам песме у његовој канцеларији, на
службеној писаћој машини, Ратко Стојић – Матори Кашу, Ђорђе Зојкић, Зорана Пауљев, Жарко Дума, Мирослав Жужић Жуле, који је ишао исто у Техничку школу, али машински одсек,
и који ту школу, на срећу, никад није завршио, него је дипломирао на Академији, Млађа Михајловић Магистар, који
ми је веома помагао у мом самообразовању..., а ван „Атељеа”
били су писци панчевачки, који би долазили у „Атеље”, Ђорђе Влајић, Миле Бискупљанин,
Драгутин Илкић Бирта, најутицајнији код већине нас младих,
Гига Стојнов и, наравно, Момо
Параушић, велики другар и пријатељ тог доба.
l Када сте заправо први пут
написали нешто? Шта памтите као свој први књижевни рад?
– Петнаест година сам радио у настави и десет година
као медијатекар. Био сам пре
тога и молер, и лифт-монтер,
l

и новинар. Наравно, писао сам,
објављивао по листовима и часописима и добијао неколике
награде.
Први пут сам написао песмицу по наређењу моје учитељице Рожике Попадић у Мраморку, у трећем разреду. Не
сећам се ничега, осим да је она
то послала у часопис „Змај” и
да је песма била награђена. Послали су ми малу црвену диплому на којој су били потписи Десанке Максимовић, Мире Алечковић, Бранка Ћопића,
Арсена Диклића и Драгана Лукића. Ту дипломицу је чувала
дуго, дуго моја мати Мирјана,
али је изгубљена, нажалост, после њене смрти.

ФОТО: А. СТОЈКОВИЋ

Један од најпознатијих и најчитанијих дечјих писаца Градимир Стојковић рођен је 1947.
у банатском селу Мраморку, а
један део живота провео је и у
нашем граду. Као ђак “Николе
Тесле” био је члан „Атељеа младих”, писао је за „Панчевац”, у
нашем граду је објављена његова прва збирка песама, овде
се први пут оженио и добио
свог првог сина.

Прво што сам уопште објавио, била је прича „Повратак у
Еден” у београдском часопису
„Будућност” 1962. године. Прву песму објавио ми је у „Панчевцу” 1963. године Бата Бирта, под именом Милош Стојковић, јер није упамтио како
се зовем, а узео ми је рукопис.
l Писали сте и за „Панчевац”. Како памтите то искуство?
– Био сам средњошколац.
Отишао сам у редакцију „Панчевца”, како ми је Бата Бирта
рекао, и јавио се Милету Бискупљанину, који је тада био
секретар. Миле ме је одвео код
Аце Малушевића, вршиоца дужности главног и одговорног
уредника, који је постао и рекордер у томе: најдужи в. д. у
историји неких новина. Почео
сам да пишем, немајући појма
о томе како се то ради за новине. Прво што ми је објављено,
била је вест о седници панчевачког Црвеног крста, испод
фотоса који је снимио Мирко
Кузмановић. Мало-помало писао сам све више, па сам тако
догурао и до читаве задње стране, коју сам имао пишући рубрику „Тридесет година слободе”. Ускоро сам покривао малтене пола „Панчевца”, преко
лета, кад су прави новинари
одлазили на одмор. Ипак, најдража ми је била рубрика коју
сам смислио захваљујући Пери Мејићу „Прочитајте ако немате друга посла”, како се спочетка звала, али је њу Пера после преименовао у „Прочитајте и ако имате друга посла”. А
захваљујући тој рубрици, и престао сам да пишем за „Панчевац”. Догодило се да сам ту објавио један сонет, са акростихом „Ох Мирољубивићу”, као
одговор на нападе студентчића, маминог сина, Радојковића, на мене и моју критику његовог политикантства. Један
стих је гласио: „Вођа ослепео,
пут води у ништа”. Одмах по
изласку тог броја новина добио сам позив да се хитно јавим у панчевачки партијски
комитет, Јоци Илијину, секре-

тару. Јавио сам се и објаснио,
нимало нежно нити опрезно,
том секретару да ја нисам члан
партије и да ме боли брига за
то што он мисли. А мислио је
да је тај стих директан напад
на Тита! Запретио је да ће, пошто мени не може ништа, сменити Ацу, који је допустио да
се овај сонет објави. Ту сам и
одлучио: идем из „Панчевца”,
само нек оставе Ацу на миру.
Ја сам могао да радим и друго,
али Аца није. Тако сам и учинио: ја отишао, Аца остао.
Иначе, са сетом и дозом поноса подсећам се да су пре мене за „Панчевац” радили и Мика Антић и Милош Николић.
Мало ли је?

Градимир Стојковић
l Бавили сте се фотографијом и филмом?
– Иван Ракиџић и ја снимили смо неколико аматерских
филмова, на осмици, на супер
осмици, на шеснаестици, како
за „Атеље”, тако и за панчевачки Кино-клуб. Били смо заиста добар тандем. Писао сам
сценарио, потом био и сниматељ, па чак и монтажер. За наше бављење филмом први „кривац” био је Немања Будисављевић, од ког смо на почетку много тога научили. Добијали смо
и награде на фестивалима широм тадашње Југославије.
Мислио сам да сам филмом
престао да се бавим кад сам се
запослио у београдској основној школи „Ђура Даничић”, но
испало је другачије. Почео сам
да радим с децом, потом и с
младима, испрва на фотографији, потом и на филму и, напокон, само на дечјем филму.
То бављење филмом резултирало је неочекивано: основао
сам у школи ПОФКС, Пионирско-омладински фото-кино студио, а моји клинци филмаџије
су постали, за непуне две године, најбољи у Србији, у Југославији, а потом и на свету.
l Написали сте сјајне књиге
за децу, али је ипак „Хајдук у
Београду” обележио вашу списатељску каријеру. Како је деца данас доживљавају у поређењу с периодом када је настала?
– Управо тако! Та књига је
обележила мој живот, па и да
ништа више нисам написао –
довољна је она. А написао сам
и пишем, и објављују ме. Не
постоји ниједна моја књига која није имала више од једног
издања. Због тога имам обичај
да, кад ми говоре да сам велики и значајан писац, кажем: ја
сам сада добра роба. А да ли
сам велики и значајан – одлучиће будуће време...
„Хајдук у Београду” има за
данашње услове и изузетан тираж и бројна издања. И не знам
како „Хајдука” деца данас доживљавају. А, веровали или не,
моје књиге читају и данашња

деца. Радо. А да их нико на то
не гони. Како рече једна од мојих критичарки: „Његове књиге читају чак и лоши ђаци!”
l Како генерално оцењујете
дечју књижевност данас, домаћу и страну?
– На срећу наше књижевности и наше деце која још увек
читају, имамо ми сјајних, врсних писаца, и старих, искусних, и младих, долазећих, па
не бисмо морали да се прибојавамо будућности књижевности намењене деци и младима.
Светска књижевност за децу
и младе иде опасним путем,
бар по мом схватању вредности и намене таквих књижевних дела. Сензационалистичке књиге осредњих вредности,
али милионских тиража, преплавиле су данашњицу. По неким мерилима и схватањима
традиционалистичким, ове савремене књиге обликују децу
и младе врло негативно, чак
застрашујуће, а све уз помоћ
електронских медија, који све
озбиљније замењују књигу. Вештице, чаробњаци, вампири с
једне стране, а с друге дечји
негативци, ленштине, покварењаци, лажљивци, подмуклице
– шта више рећи?!
И код нас има копирантских
и плагијаторских покушаја, али
и објављивања ових светских
писанија. Имамо и ми као главне и утицајне књижевне „јунаке” ленштине, преваранте и муваторе, имамо и наше вештице и чаробњаке... идемо све брже ка европским стандардима,
изгледа.
Али имамо и изузетне савремене ауторе, као што су Урош
Пе тро вић, Зо ран Пе нев ски,
Бранко Стевановић, Дејан Алексић и нажалост прерано умрли Игор Коларов. Они су наша
садашњост.
l Колико је за развој деце
важно читање и да ли се сећате прве књиге коју сте прочитали?
– Чи та ње би би ло, ка жу
стручњаци, психолози и педагози, важан чинилац дечјег развоја. О томе не бих. Сувише је
то болна тема.
Рано сам научио да читам,
са четири и по, а прве књиге
које сам, сећам се, прочитао
биле су „Змајева певанија” и
Ћопићева „Испод змајевих крила”. Не знам, заиста, која је од
њих била баш-баш прва...
l Прошле године сте објавили књигу „Пета девојчица,
Марја”. На чему тренутно радите?
– Жалим, али писање не могу да назовем радом, јер то за
мене и није рад. Никако. Пишем, дакле. Тренутно имам два
започета рукописа, романа чини ми се. Могу само да откријем да је једном радни наслов
„Не брините за сутра”, а за други немам још наслов... Иначе,
не волим да о томе причам. Догодило ми се једном, баш у Панчеву, давно, давно, да сам у друштву писаца, у „Слободи”, причао одушевљено о рукопису који ме заокупља, о јунаку Јовану
Ненаду Црном, за који сам прикупљао материјал скоро три године. Неких годину дана потом
један писац, који је био у оном
друштву када сам просипао памет о идеји за роман, објавио је
роман о Јовану Ненаду Црном.
Кад сам му рекао да није фер
украсти идеју, одговорио ми је:
„Па напиши и ти. Зашто не би?”
Повређен, исцепао сам и бацио
све што сам имао прикупљено.
Од тог догађаја годинама сам
избегавао да причам о томе шта
тренутно пишем. С разлогом,
зар не?
l На шта сте највише поносни до сада?
– Кратко и јасно: на своја три
сина. Мој највећи понос су Александар, Војислав и Василиј.
Мирјана Марић

Поглед с Дунава

СТО ДЕСЕТ ГОДИНА СВЕТИОНИКА

Једини такви на свету
Светионици се подижу на обалама, острвима и стенама да
буду оријентири пловилима
што броде широким морима,
а на рекама – где се у сваком
тренутку виде обале, или бар
најмање једна – практично су
сувишни. Зато их на континенту врло мало има, а кад
су још сазидани у пару – то
представља праву реткост! Рецимо, на читавом Дунаву постоји један пар светионика, и
то у Панчеву.
Прво пристаниште у нашем граду направили су на
Тамишу још Турци у 17. веку. А кад су се ови повукли
1716. године, предузимљиви
Панчевци подигли су магацине за складиштење соли
која је низ Тамиш стизала из
рудника у Румунији. Панчево је било врло прометан град
– из Баната су још од тог времена кроз његово пристаниште почели да пролазе бродови са житом и за Беч и за
Турску, а касније и свила,
пиво, цигле, дрвена грађа и
људи. Па још кад су кренули
пароброди! Први такав брод,
с путницима из Земуна, упловио је 1854. године, а већ пола века касније било их је
толико да су 1909. године
Панчевци морали на ушћу
Тамиша у Дунав да подигну
светионике како би усмеравали бродове који су из правца Аустрије или Црног мора
по мра ку упло вља ва ли у
пристаниште.
У златно доба паробродског
саобраћаја на Дунаву, наиме,
одлучено је да се ток Тамиша
скрати прокопавањем канала. Ископано је доста земље,

Хронике бележе да је неко
време постојала редовна паробродска линија између Панчева и Београда. Суботом и
недељом, посебно лети, Београђани су долазили на излет и редовно свраћали у летњу баште пиваре на „вајферт”
пиво, слане кифлице и пречанску музику. Посебна атракција при повратку ноћу били
су ови упаљени светионици...
Годинама су куле биле место окупљања бродарских радника, који су у њене опеке
урезивали своја имена и кратке поруке, па данас нема цигле која није „исписана”. Јасно се разабиру имена и дату ми: 1924. го ди на, 1927,
1930... И данас заљубљени парови траже мир овде и остављају своје потписе – али фломастером...
Кад су пароброди уступили
место модернијим речним пловилима, ове грађевине су изгубиле своју функцију. А кад
је пристаниште на Тамишу затворено и стара индустријска
зона измештена, на светионике и њихово одржавање сви су
заборавили. Панчевци су годинама чамцима одвозили гранитне плоче којима су основе
светионика биле поплочане,
па их је вода спирала и један
светионик се накривио толико да му је претило урушавање. Тек после 2000. године
град је почео да брине о њима, да би своју стогодишњицу
дочекали колико-толико обновљени. Али и даље без лампи.
Десна кула, истини за вољу, данас служи као носач
светлосног сигнала који обележава дунавску обалу.

Старији од века
па растиња није било, тако
да ноћу или када водостај нарасте, није било оријентира
ни на левој ни на десној обали. Насукани бродови били
су чест призор, будући да је
било доста саобраћаја. Због
тога се приступило изградњи
сигнализације, па су подигнуте куле светиље – десна на
месту Форланд, лева у Малом риту.
Саграђене су од жуте опеке, постављене на кружној
подлози од земље озидане каменом, а на њиховим врховима биле су покривене терасе са снажним лампама.

Иначе, ови тамишки светионици јединствени су на
свету – нигде више светионички пар не означава речно
ушће.
У време Краљевине Срба,
Хрвата и Словенаца у едицији поштанских маркица посвећеној светионицима младе државе, поред бројних с Јадрана, своје место, као једине
речне, нашле су и панчевачке
куле. Данас су под заштитом
државе, као културно добро
од великог значаја.
Ове године наш град обележава 110-годишњицу дунавских светионика. М. Г.
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И НАШИ ПОЉОПРИВРЕДНИЦИ НА ЧУВЕНОМ НОВОСАДСКОМ СКУПУ

ВИДИ САЈАМ И (НЕ) КУПИ
Механизација у фокусу

Банатски Брестовац: Требало би да радници ЈКП-а „Комбрест” за поч ну мон ти ра ње
надстрешнице на капели на
гробљу. Удружење спортских
риболоваца организоваће у
суботу, 25. маја, такмичење у
спортском риболову за децу
под називом „Пецањем против дроге”. Делегација братске школе из словеначког Видема код Птуја посетиће Брестовац наредних дана, а тим
поводом биће одржане бројне активности. Матурантски
плес је на програму у понедељак, 27. маја, у 13 сати, на
платоу испред Дома културе.

Многи само прошетају
Осамдесет четврти Међународни пољопривредни сајам у Новом Саду минулих дана је, према наводима организатора, обишло преко сто тридесет хиљада посетилаца, што је нешто
више него лане. Из истог извора пласирана је и инфoрмација
да су за то време, рецимо, фирме из удружења увозника и извозника пољопривредне механизације оствариле приходе од
петнаест милиона евра или двадесет одсто од укупног годишњег промета.
Поред трактора, приколица
и разних прикључних машина
пољопривредници су могли да
виде и аукцију стоке, изложбу
аграрних производа, као и оних
са ознаком географског порекла. Прилику да понуде своје
услуге, користили су и представници многих банака.

Тешко је одабрати
Све то навело је и многе пољопривредне произвођаче с територије Панчева да скокну до
највећег војвођанског града, како би на једном месту видели
све што им може бити од користи за послове које обављају
на њивама. Неки су на сајму
провели и више дана.
Један од таквих је Немања
Петровић, председник удружења „Старчевачки паори”, који
обрађује више десетина хектара земље.
– Новосадски сајам је место
где можемо да видимо све вредно од механизације што се нуди
у нашој земљи. То ми је најбитније, јер када нешто планирам

Турске машине све боље
да купим, увек треба пажљиво
сагледати све техничке карактеристике машине, затим цену, квалитет, рок испоруке...
Нико такве ствари не купује
напречац, зато што никад није
лако донети решење. Како ми
је потребна нова тањирача, овог
пута сам се фокусирао на то,
али одлуку још увек нисам донео, а исто важи и када је реч
о приколицама, шпартачима,
сејалицама... Што се тиче попуста при набавци механизације, конкретно за мене, код
већине продаваца те погодности важе и пре и после сајма.
Примећује се и све већа агресивност банака, које сада јуре
клијенте, а донедавно је било
обратно. Све у свему, могу да
кажем да сам видео и сајмове
попут оних у Паризу, Хановеру или Болоњи, који су много
већи и углавном се одигравају
у затвореном, док је овде сва

механизација на отвореном –
наводи овај пољопривредник.
Њему је веома важно што на
новосадском окупљању може
да види и много колега и пријатеља, што важи и за друге, па
је много оних који буквално
оду само да се прошетају, виде
и буду виђени.

А нове уредбе?!
Град Панчево је обезбедио улазнице за сајам за одређени број
пољопривредника, међу које
спада и Драган Богданов из
удружења „Доловачки паори”.
– Једина замерка ове године
је што Министарство пољопривреде први пут није изашло, пре
сајма, с новим уредбама за субвенционисање набавке нових
машина. Што се тиче добрих
страна, најкорисније је то што
тамо могу да се виде нове технологије и машине, а овог пута
највише сам гледао приколице,

подриваче, као и грубере – машине с више радних тела, које
могу да замене плуг, рецимо,
после скидања сунцокрета при
сетви жита. У том смислу највише ме је заинтересовала машина коју је направио турски
произвођач „Игли” по цени од
нешто преко 7.000 евра. Морам
да приметим да су нас Турци
жестоко превазишли када је реч
о производњи механизације.
Квалитет им је солидан, а још
увек су прилично јефтинији, и
до 50 одсто, од произвођача са
Запада. Тако сам прошле године на сајму преломио да купим
управо приколицу турског произвођача и за пристојну цену од
око 8.000 евра добио солидан
квалитет. И генерално, наши
произвођачи се у осамдесет одсто случајева могу сматрати малим, који се неупоредиво више
опредељују за такве, јефтиније
варијанте – истиче Богданов.

ОДРЖАН „МАЛИ” ФЕСТИВАЛ РУМУНСКОГ ФОЛКЛОРА

Стотине малишана уживалe у Долову
Први од два велика овогодишња догађаја у Долову посвећена румунској националној
заједници – осми Фестивал
фолклора деце из Војводине –
успешно је одржан 17. и 18.
маја, у Дому културе „25. мај”.
За то време кроз поменуто панчевачко село прошло је око
осамсто учесника, као и других гостију с разних страна.
Првог дана, на прелепој сцени, коју су красиле румунскосрпске ношње, манифестацију
је отворио главни организатор
фестивала Дорел Цина, а публици су се обратили председник Националног савета др Јон
Оморан и градски већник за
културу Немања Ротар.
Када је реч о такмичарском
делу, домаћини су имали два
учесника. Четрнаестогодишњи
трубач Александар Бањаш освојио је треће место у категорији

Месне актуелности

солисти – инструменти, док је
титула заслужено припала маестралном Леониду Ардељану из
Новог Села. Специјална награда отишла је у руке доловачког
КУД-а „Гленфор амбасадор”, чији је диригент младих музичара, узраста од седам до четрнаест година, Сава Бањаш, осмислио предивну инструменталну
тачку, која је измамила бројне
аплаузе. Млади фолклораши
КУД-а „Банатски вез” из Долова освојили су треће место, а
одличан утисак свирањем на
хармоници оставио је и Филип
Царан из КУД-а „Јон Креанге”.
Један од главних иницијатора овог догађаја Богдан Анкуцић, заменик председника
Савета Месне заједнице, каже
да су из трећег покушаја успели да доведу овај фестивал у
Долово, и то након четрдесет
година.

Банатско Ново Село: Хармоникаш Леонид Ардељан освојио је прво место на дечјем
фестивалу Румуна у Долову.
Дом културе обележиће у петак, 24. маја, славу Ћирило и
Методије. Истог дана, у организацији Културно-просветне
заједнице Србије, у Книћанину ће бити одржан Сабор песме и лепоте Србије, на којем
ће, у финалу, учествовати Кристина Мик, вокална солисткиња из Новог Села.
Долово: Фестивал дечјег фолклора Румуна у Војводини одржан је у петак и суботу, 17. и
18. маја, у Дому културе. Оркестар фанфара КУД-а „Јон
Креанге” наступио је на Фестивалу фанфара у Месићу.
Глогоњ: ЈКП „Водовод и канализација” испира водоводну мрежу („слепе кракове”)
током ове недеље. Месна заједница је наручила справу за
дечје игралиште у парку. Фолклорна секција наступиће у
недељу, 26. маја, на фестивалу „Ђурђевак” у Опову.
Иваново: Директор Дома културе је с бугарском амбасадом у Србији потписао уговор о адаптацији велике сале. Месна заједница добила
је грађевинску дозволу за изградњу културно-едукативног
центра. Пилот-пројекат Министарства просвете „Обогаћен
једносменски рад” подржало
је око 70 одсто родитеља, што

зна чи да ће од сеп тем бра
школа имати другачији режим рада.
Јабука: Манифестација под називом „Четврти пролећни ручак” приређена је у недељу,
19. маја, у парку поред школе.
Позориштанце „Мали принц”
гостовало је у Тетову, од 20. до
22. маја, на тамошњем позоришном фестивалу.
Качарево: Радници комуналног предузећа косе зелене површине, а ускоро ће ставити
акценат на уређење депоније. Месна заједница је огласила потребу за спасиоцима,
који би радили на СРЦ-у „Језеро” у току летње сезоне. Сеоска слава биће обележена у
петак, 24. маја, школском при-

редбом у спортској хали. Удружење жена „Етно-кутак” приредиће „Етно-дан” у недељу,
26. маја, од 10 до 14 сати, на
платоу испред Дома културе.
Омољица: Месна заједница,
комунално предузеће и УСР
„Шаран” у суботу, 18. маја,
уређивали су приобаље Поњавице, уз постављање клупа
и канти за смеће. Сутрадан је
КУД „Жисел” приредио девети фестивал под називом „Никољдански венац”, на којем
су, поред свих ансамбала домаћина, учествовала и друштва из више градова.
Старчево: Изложба слика аутора из Етиопије отворена је
у четвртак, 16. маја, у галерији „Боем”. Старчевачки извиђачи такмичиће се идућег
викенда на „Мајским сусретима” у Шапцу, а започели
су и курс за скаутске вође, на
ко јем уче ству ју и мла ди
Брестовчани.

ДОБРИ РЕЗУЛТАТИ ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”

Успеси Омољчана
– Прихватили смо да исте
године организујемо и „мали”
фестивал, што је досад била
реткост. И показало се као пун
погодак. Када је реч о организацији, велику захвалност дугујемо Граду Панчеву, а све ово
је велика ствар за нашу заједницу и прави празник за цело

село, што су одреда похвалиле
и бројне важне званице – истакао је Анкуцић.
Због тога је Долово добило
епи тет нај бо љег до ма ћи на
фестивала, за шта највеће заслуге имају Месна заједница,
Дом културе, ЈКП „Долови” и
школа.

ЧЕТВРТИ СКУП ЈАБУЧКИХ УДРУЖЕЊА

Пролећни ручак за све укусе
Већ четврти пут чланови свих
удружења из Јабуке окупили
су се на такозваном пролећном ручку, када свако од њих
припрема неки специјалитет
из котлића, а касније их бесплатно поделе грађанима.
Тако је било и у недељу, 19.
маја, у сеоском парку, а да би
манифестација била успешно
организована, све што је неопходно припремила је Месна
заједница. Њен први човек Слободан Илић истакао је да су се
сва удружења одазвала, па чак
и неки привредници, уз констатацију да је Јабука складно
мултинационално место.
Та институција овог пута имала је и свој котлић, у којем се
крчкао јунећи гулаш. Недалеко

одатле Не над Филипов ски,
председник удружење винара
„Грозд”, мешао је овчији паприкаш и открио малу тајну –
главни зачин било је вино из
јабучких винограда. Предраг

Ћосић је, испред локалне филијале Савеза пензионера, навео да су вредне чланице спремиле домаће кифлице, проју и
питу савијачу, у јужним крајевима познату као сукано или

зељаник, а било је и укусног
подварка, па и разних колача.
Горан Јовановић, предузетник
који се бави обрадом стакла, из
друштва, како је казао, љубитеља лепог живота у природи уз
укусан залогај и добру капљицу, за ову прилику кувао је чувену „шпецију” – шкембиће.
Овај догађај посетила је и Јелена Јовановић, покрајинска посланица, која је истакла да ова
манифестација показује разноликост Војводине, у шта спада и
учешће ромских организација.
И док су њихови чланови
довршавали пасуљ са сланином, атмосферу у парку подизали су трубачи, без којих, како
су рекли сви присутни, нема
весеља.

Последњих дана ђаци ОШ „Доситеј Обрадовић” из Омољице
остварили су солидне резултате на две манифестације.
Та установа је у суорганизацији са Савезом за школски спорт Панчева приредила „Мале олимпијске игре” у
четвртак, 16. маја, када су домаћи ученици поновили успехе из ранијих година, јер су
се две екипе (дечака и девојчица) трећег разреда пласирале на окружни ниво, освојивши прво место на полигону спретности.
И мали рецитатори из омољичке школе успешно су се
представили на рецитаторском такмичењу „Стиховање
2019”, које је ове године одржано у два дела у Градској
библиотеци.

Најпре је 11. маја у полуфиналу, међу око сто тридесет ученика из дванаест
школа, наступило двадесет
шесторо Омољчана, а у финале су се пласирали ученици трећег разреда – Софија
Никодиновић, Марина Милатов и Дејан Герман, који
је два дана касније, према
мишљењу стручног жирија,
освојио треће место за рецитовање песме „Како је лепо
зна ти чи та ти” Ва лен ти на
Берестова.

Страну припремио

Јордан
Филиповић
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ОДРЖАНА ЈОШ ЈЕДНА „НОЋ МУЗЕЈА”

ЛЕПО ПУТОВАЊЕ КРОЗ ЖИВОТ БАНАТА
Овогодишња „Ноћ музеја” у нашем граду, за разлику од неког
протеклог периода, сведена је
на само један – Народни музеј
Панчева.
То ипак није засметало стотинама људи у намери да се
оплемене разноврсним програмом који је приредила поменута установа.
Поред веома садржајне сталне поставке, поклоници културе могли су да чују и виде
сијасет занимљивости о железницама у Банату, суживоту
Срба и Румуна, великом проти
Васи...
Нису изостали ни квалитетни музички садржаји, па чак
ни ових дана неизбежна киша
није могла да поремети позитиван утисак.

Живко Мицковски (69) из
Јабуке као инжењер се интересовао за техничке детаље, док
Нинослава Жигу за младост везују успомене на одласке возом на море и журке уз гитару,
коју је и сам свирао.
И породица Крстић се нашла на истом месту, па је Александар уживао у пресеку историјата железнице; његовој супрузи Сањи највише се допала
макета воза, као и сину Марку,
којем се много свидела и железничка капа.
Магдалена Василчин Дожа
(67) провела је више сати у
Музеју, а и она је издвојила поменуту поставку, пре свега старо оруђе које је коришћено за
сигнализацију.

Ударни програм овогодишње
манифестације „Ноћ музеја”
стартовао је у поподневним сатима у суботу, 18. маја, иако су
посетиоци, пре свих парови с
децом и старији људи, пристизали још од ујутро, а како је
време одмицало, било је све
више младих.

Поред тога, отворена је и изложба која уз много чињеница и
материјала говори о заоставштини Баната и складном суживоту Срба и Румуна у овој
области. Њен главни креатор,
др Мирча Маран, професор
историје на Високој педагошкој
школи у Вршцу, истакао је да
су де ло ви ове по став ке већ
виђени у Новом Селу и Темишвару. Он наводи да је то покушај да се кроз мозаик сачињен
од фотографија, историјских
карата и дру гог ма те ри ја ла
прикаже мултикултуралност ове
регије, и то из аспеката културе,

Дубок траг железнице
Сви они прво су наилазили на
тезге с рукотворинама локалних организација и Удружења
за помоћ ментално недовољно развијеним особама. То је
би ла увер ти ра за ула зак у

О складу Срба и Румуна

Било је људи у Народном музеју, као и испред њега
ница, виша научна сарадница
са Балканолошког универзитета САНУ, Марија Мандић, учествовала је у представљању поменуте изложбе, а како је први
пут посетила панчевачки Народни музеј, одушевљена је богатством експоната, пре свега
оних из доба неолита и римљанског периода и, наравно, првом верзијом слике Паје Јовановића – „Сеобе Срба”.

Вечни прота Васа

„Трагом банатске железнице” прошло је много посетилаца
Народни музеј, чији су се запослени потрудили да суграђани ма при у ште ра зно вр сне
садржаје.
Тако су посетиоци, рецимо,
у Свечаној сали могли да виде
дигиталне принтове Љубе Бечејског под називом „Време
прошло, време садашње”. Аутор је ремастеризовао стара дела, што значи да је, примера
ради, слику скупа атинских мудраца „обогатио” упадом полицајаца у данас најсавременијој опреми.
Велику пажњу привукла је
по став ка „Тра гом ба нат ске
железнице”, настала поводом
125 година од постајања тог
вида превоза на овим нашим
просторима.

економије, образовања, грађанског живота... Његова колеги-

Бројни Панчевци испратили су
и предавање етнолога Николе
Влајића о чувеном панчевачком проти Васи Живковићу. У
маестралном представљању лика и дела великог Панчевца из
деветнаестог века уживао је и
Милорад Илић, професор у
пензији, а нарочито је позитивно реаговао на архаични
звук песме о Светозару Милетићу, снимљене са плоче од

пре сто година. Том презентацијом био је одушевљен градски већник за културу Немања
Ротар, којем је прота Васа увек
био велика инспирација.
Када је реч о музичком програму, било га је за све укусе.
Леп штимунг направио је виолински трио „Алегра”. Градски
тамбурашки оркестар извео је
по неколико румунских нумера и песама проте Васе, а наступио је и на отвореној бини,
на којој је шлаг на торти био
„Бане Глуваков трио”. И тек
што је доскорашњи гитариста
„Ван Гога” отпрашио неколико
нумера у свом стилу и већ прилично орасположио Панчевце,
над њиховим главама надвили
су се облаци.
Ускоро су се музичари пребацили у аулу музеја, тако да
ни мргудно време није могло
да поквари позитиван утисак
те ноћи.

Страну припремио

Јордан
Филиповић

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.

Јабучило
Овај весели мешанац пронађен
је у Вардарској улици у Јабуци
без микрочипа или неке ознаке
која би довела до власника; привремено је збринут у градском
прихватилишту, где је у међувремену стерилисан, обележен
микрочипом и вакцинисан.
Јабучило сада чека да га угледа власник, којем је можда шмугнуо, или неко ко би га препознао и јавио власнику, а ако се то не догоди, потражиће
новог удомитеља.

Кључ једног џина
Међу бројним посетиоцима нашла се и млада Невена Агатоновић (20), којој се свидела
прича о железницама, а у овом
случају била је одушевљена
уљем на платну на тему старог
Панчева.
И Снежани се допала слика некадашње станице Панчево–Варош; њен супруг Влада запитао се зашто су пре
сто година све станице идентично изгледале, док је ћерка
Ања, видевши огроман кључ,
била заинтригирана тиме колики је био тај џин који га је
користио.

„Сеоба Срба” увек привлачи пажњу

Јаза
БО ГА ТА СТАЛ НА ПО СТАВ КА
Многи су обишли сталну поставку Народног
музеја. Рецимо, Биљана Марчета Крнета
(44) у њој увек нађе нешто занимљиво, а
њеним ћеркама Андреи (10) и Дарији (8) највише су се допали накит и старинска кућа.
Николина Вари (10) издвојила је једну лампу и клавир, док је њен брат близанац Никола уочио пушку на барут. Старчевцу Златку
Радочају (57) најупечатљивија је прича о
неолиту, што га, наравно, асоцира на његово место, а и он сам је као клинац налазио
керамику из тог периода.

Сталној поставци дивио се и Ђоле, који се
највише одушевио ископинама из Војловице,
на чему је својевремено радио са археолозима
и чак препознао нешто што је и сам пронашао.
– Откопавали смо гробнице надомак манастира Војловица у којима су биле сахрањене
владике. Наишли смо на костур неког од њих,
који је био толико висок, то јест дугачак, да су
му ноге зашле у део који припада данашњој
Рафинерији. Због тога смо морали да тражимо дозволу од те компаније за наставак даљих
радова – присећа се овај Панчевац.

Малена јазавичарка пронађена је пре око две недеље у
Бачванској улици на новој
Миси. Као и већина изгубљених и пронађених паса, није
имала чип, иако је то законска обавеза сваког власника.
Јаза је права душа од пса
– послушна и захвална, а сада је и вакцинисана, стерилисана и обележена, па само чека
своје власнике да је потраже у градском прихватилишту, у
Власинској улици број 1.

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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ГАРАЖЕ

ВОЗИЛА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ рено сценик
2005.бео.Тел.062/145-5701. (смс)

ГАРАЖА на продају на новој Миси. Тел. 062/166-1521. (277556)

ФЛОРИДА 2007, бензинплин, солидна, власник.
064/194-53-96. (276912)

ПРОДАЈЕМ металну гаражу
3 х 5,5 м са салонит плочама, 500 евра. 062/504-805.
(277733)

ХЈУНДАИ санта фе, 2003,
беспрекоран, власник.
064/194-53-96. (276912)
ЈУГО ин, 2008, регистрован
до јуна 2020, металик, пежоов мотор, 86.000 км, 800
евра. 069/198-90-73.
(277655)
ПРОДАЈЕМ брако приколицу или мењам за скутер.
065/853-93-29. (277666)

ГОЛФ 2, регистрован, плин,
АДРИА камп-приколица,
атест, 1991. годште.
пента 7 коња, звати после
14 сати. 066/408-426. (277833) 064/242-36-85. (277900)
ОКТАВИЈА А 4, 2008, 1.9
ТДИ, власник, регистрован,
3.200 евра. 063/345-837.
(277861)
СТИЛО 1.6, 2004, петора
врата, фул опрема, атестиран плин. 064/130-36-02.
(277870)

ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ аутомобиле до
200 евра. 060/132-02-48.
(277853)

НА ПРОДАЈУ шкода октавија 1.9, дизел, 2007. годиште.
064/148-15-18. (277594)

ФОРД мондео 2.0, 2003,
караван, фул опрема, може
замена. 064/130-36-02.
(277870)
ШЕВРОЛЕТ калос, 2006. годиште, 1.2, бензин, на име
купца. 060/656-59-18.
(277903)

ПРОДАЈЕМ металну гаражу, 35.000 динара.
064/167-55-72. (277829)

АПАРАТИ
КИНО-ФИЛМОВЕ 8 мм, 16
мм и све врсте видео касета
квалитетно преснимавам на
дигиталне медије. 343-563,
063/288-278. (277583)

ПУНТО 1.2, 8 В, 2008, петора врата, фул опрема,
110.000 км. 064/130-36-02.
(277870)
АСТРА 1.7, ДТЛ, 2001, петора врата, фул опрема, у
првој боји. 064/130-36-02.
(277870)

РЕНО лагуна 2002. годиште,
први власник, одлично стање, бензин, гас, фул опреа.
063/325-627, 063/341-880.
(277570)
РЕНО лагуна каравна, 2002.
годиште, регистрован, мотор 1600 кубика, бензин,
нема плин. 063/880-64-42.
(277581)
ФИЈАТ 500 Л, у изванредном стању, очуван и гаражиран. Тел. 064/158-10-16,
062/101-31-73. (277624)
ЗАСТАВА скала 55, 2005,
први власник, био регистрован до априла 2019, у возном стању. 066/807-10-32.
(277824)
ПУНТО 1.3, мултиџет, дизел, 2004/5, петора врата,
фул опрема, 152.000.
064/130-36-02. (277870)

ВОЗИЛА

НАЈПОВОЉНИЈИ откуп
свих врста возила, катализатора, продаја делова, долазим на адресу. 069/20300-44, 066/409-991. (277571)
ОТКУП возила, алата, гвожђа, остало, продаја делова, долазим на адресу.
063/782-82-69, 061/211-5915. (277571)
КУПУЈЕМ аутомобиле у било ком стању, 90 до 1.000
евра. 064/230-52-21,
063/892-08-25. (277606)
КУПУЈЕМ аутомобиле од 80
до 1.500 евра, стање небитно. 063/165-83-75. (277549)
КУПУЈЕМ возила од 70 до
1.300 евра, у било ком стању. 062/193-36-05. (277549)

МАШИНЕ
ПРОДАЈЕМ житну сејалицу,
шпартаче и плуг. 063/376302. (277647)

ВЕШ-МАШИНА, кухињски
бојлер 10 л и половни делови од веш-машина. Тел.
013/252-05-20, 063/703-7607. (277753)

КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ мањи дрвени
ормар симпо производња и
кревет. ТЕЛ. 013/317-633
(СМС)
БЕТОНСКИ блокови од 32
динара до 72 динара. „Луна
плус”, Црепаја. 069/275-7394. (276634)
ПРОДАЈЕМ бицикле из иностранства, косилицу, компресор. 063/436-918.
(277318)

ПРВОКЛАСНИ прасићи, јагањци. Могућност клања и
печења. 060/037-11-96.
(277471)
ТУРБО рерна, судо-машина, ПРОДАЈЕМ комплетну
угаона гарнитура, тросед
опрему за грејање на пелет
мојца, полуугаона гарниту- (горионик и спремник).
ра, ципеларник са огледа063/325-627, 063/341-880.
лом – чивилуком, комода,
(277570)
сточићи, шиваћа. Тел.
ПРОДАЈЕМ повољно, рено
063/861-82-66. (277822)
9, 1983. годиште, столарску
ПРОДАЈЕМ сто за стони те- тезгу, иконе интерзија, менис намачке марке joola.
талну гаражу. 013/320-013,
0674/993-35-26. (277310)
063/709-44-97. (277596)

ДВА ДВОСЕДА, мало коришћена, као нова, стаклени
сто са стоицама, бордо тепих, телевизор, видеорекордер. 064/206-30-24. (277631)
ПРОДАЈЕМ фрижидер „горење”, од 100 литара, цена
5.000 динара. 063/706-6331. (177658)
ПРОДАЈЕМ судоперу и
остале кухињске елементе,
судопера, 3.000 динара.
371-568, 063/773-45-97.
(277670)

КОКЕ носиље, расе тетра
СЛ, црвене, старе два месеца, вакцинисане. 063/315381. (277702)
РАДИ селидбе продајем
креденац стилски, храстову
трпезарију, комода, 6 столица, сто и секретер са додатком за књиге, три лустера, гоблене, сто мали.
064/318-93-13. (277681)
ПРОДАЈЕМ гробницу на
Старом гробљу. Тел.
064/255-61-50. (277770)

Петак, 24. мај 2019.
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ЗЛАТИБОР продајем/мењам кућу на Златибору за
кућу-стан у Панчеву. Тек,
069/158-63-76. (276901)

КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ исечену дрвену
грађу, погодно за огрев.
Звездан. 063/224-435.
(277695)

СТАРА кућа, 7.5 ари, Цара
Душана 73, 48.000 евра.
063/820-53-34. (276879)
ПРОДАЈЕМ кућу на новој
Миси. 013/371-561,
063/360-165. (276777)

КАЗАН 80 литара, са мешалицом,за печење ракије, сачуван. 064/579-86-55.
(27703)
НА ПРОДАЈУ дебела свиња.
064/438-54-15. (277725)
ПРОДАЈЕМ ТА пећ, антидекубит душек, шпорет алфа
врање. Л371-408. (277773)
ПРОДАЈЕМ дебеле свиње.
Тел. 063/325-589. (277798)
ПРОДАЈЕМ кућу, два ланца
земље под лешницима и мешаону сточне хране.
064/357-81-50. (277801)

РАСПРОДАЈА новог намештаја. Столице од 1.600,
столови од 4.500. 060/60014-52.

НА ПРОДАЈУ ливадско сено. 062/240-643. (277888)
ПРОДАЈЕМ веш-машину и
фрижидер у одличном стању. Повољно. Договор. Тел.
013/321-823. (277892)
ПРОДАЈЕМ полован намештај са бесплатном доставом. 061/317-07-67. (277898)

ПРОДАЈЕМ машину за производњу папирних џакова.
Обука и купци обезбеђени.
Тел. 064/424-95-10. (277892)

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

ПРОДАЈЕМ сковник-блендер miks pres 3000 plus, перику, судоперу округлу.
Тел. 063/325-566. (277871)
НА ПРОДАЈу два бицикла и
замрзивач 200 л. 063/15827-50. (277878)

КУПУЈЕМ полован намештај, плинске боце, перје,
гвожђе, акумулаторе, бакар. 066/900-79-04. (277574)
КУПУЈЕМ фрижидере, замрзиваче, веш-машине, шпорете, бојлере. 060/521-9340. (277665)
КУПУЈЕМ полован намештај, Та пећи, старо перје,
остало покућство. 062/14849-94. (277872)
КУПУЈЕМО обојене метале,
гвожђе, олово, алуминијум,
веш-машине, замрзиваче,
телевизоре. 061/206-26-24.
(277907)
КУПУЈЕМО све врсте метала, гвожђе, веш-машине,
акумулаторе, замрзиваче,
долазим. 061/321-77-93.
(277907)
КУПУЈЕМО гвожђе, бакар,
месинг, олово, алуминијум,
веш-машине, замрзиваче,
телевиоре. 061/321-77-93.
(277907)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ бибер цреп, салонит плоче, стајско ђубре,
краве јунице. 063/711-7754. ()277854)
ПРОДАЈЕМ регал, електрични шпорет, делови висеће кухиње. Повољно.
061/237-13-89. (277867)
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КУПОПРОДАЈА
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ старо гвожђе,
фрижидере, замрзиваче,
веш-машине, телевизоре.
064/158-44-10, 063/101-1147. (276999)

КУПУЈЕМ грамофонске плоПРОДАЈЕМ гарнитуру за из- че, полован намештај, перје
и сво остало покућство.
раду интегралне гризине и
061/641-30-36, 066/641-30домаће коре. 063/351-709.
(277894)
36. (277762)

БАВАНИШТАНСКИ пут, 56
ари, викендица, струја, вода, грађевинско земљиште.
064/280-60-53. (277197)
ПРОДАЈЕМО плацеве: Танаска Рајића 46, 6 ари,
60.000; Синђелићева 72, 6
ари, 60.000; Михајла Пупина 10, 10 ари, сређена кукћа 120.000 евра. Контакт:
Љупко, 063/313-844. (ф)
ВИКЕНДИЦА спратна, на
Девојачком бунару, 200 м
од раскрснице, легализована. 061/206-30-46. (276370)
ПРОДАЈЕМ кућу у Иванову,
29. новембра бр. 80
062/415-359. (276094)
У МРАМОРКУ породична
кућа на продају. Хитно.
069/255-87-86. (276951)

ВИКЕНДИЦА, на спрат, у
Делиблатској пешчари (Векерле), укњижена, цена повољна. Тел. 060/341-852.
(276770)
КУЋА, Иваново, 60 квм, 7.5
ари, комфорна, легализована, усељива, 18.000 евра.
063/372-428. (276173)
ВИКЕНДИЦА спратна, на
Девојачком бунару, 200
мод раскрснице, легализована. 061/206-30-46. (276370)
ПРОДАЈЕМ кућу, може и
етажно, власништво, 1/1,
нова Миса. 064/327-60-75.
(277379)
ПРОДАЈЕМ кућу у Старчеву, Петра Драпшина 57, одмах усељива., 064/348-0568 (277528)
ПРОДАЈЕМ викендицу у
Шумарку, повољно, 32 квм,
ново сазидана на 11 ари
плаца. 063/864-10-47. (277494)

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

ПРОДАЈЕМ кућу са 4.5 ара
плаца, укњижено, ново,
Стрелиште. 063/812-42-09.
(277538)
ПРОДАЈЕМ грађевинске
плацеве, укњижени, 1/1, ново, Стрелиште. 063/812-4209, 063/368-135. (277538)
ВИКЕНДИЦА око 30 квм,
Баваништански пут, пола
ланца земље. 066/613-4089. (277653)
СТАН, 60 квм грејне површине + три оставе, велика
тераса, подрум. 064/66694-63. (277659)
САЛОНСКИ стан у делу кућа, Максима Горког, комплетно сређен, 87 квм,
укњижен, 58.000 евра.
060/034-31-11. (277661)
ПРОДАЈЕМ воћњак, Кудељарски насипу, 18 ари.
063/472-669. (277816)
ПРОДАЈЕМ или мењам за
стан, 25 ари, башта – грађевинско земљиште иза „Црвене звезде”. 063/278-360.
(277553)
ПРОДАЈЕМ две куће на једном плацу у Војловици, легализовано. 013/232-21-30,
063/162-50-00. (277336)
КУЋА, нова Миса, 210 квм
на 2,3 ара, укњижена, близина вртића „Петар Пан”,
власник, 56.000 евра.
063/826-97-09.
ПРОДАЈЕМ башту 30 ари са
викендицом. Караула 2.
Тел. 343-847.
КУЋА под кровом, четири
нивоа на 4,21 ара плаца,
предвиђен радно-пословни
простор ван објекта (само
темељ), Ул. Копаоничка 7,
излаз на Новосељански пут.
Тел. 060/058-01-06. (277603)
ПРОДАЈЕМ кућу, нова Миса, укњижена, употребна
дозвола, власништво 1/1.
064/221-36-12. (177605)

ПЛАЦ 32 ара, Пелистерска
преко пруге, пола под воћем. 064/113-47-76. (277609)
КАРАУЛА, легализована кућа, ЕГ, 17 ари, продаја (замена за стан-ове). 063/12867-56. (277615)
СТАРА кућа, Старчево, 10
ари плаца, договор.
064/167-75-93. (277639)
КУЋА, Бања Врујци, 6 ари,
60 квм, продјем/мењам.
064/955-51-85. (277640)
ПРОДАЈЕМ грађевински
плац, 31 ар, 30 х 103, Новосељански пут. 064/118-5550. (277643)
БАВАНИШТАНСКИ пут, нова кућа, укњижена, усељива, без улагања, 5 ари,
25.000. (679), „Трем 01”,
063/836-23-83. (277680)
УЖИ ЦЕНТАР, нова кућа,
300 квм, 5 ари, прелепа, договор. (679), „Трем 01”,
063/836-23-83. (277680)
ТЕСЛА, 100 квм, 3 ара,
45.000. (679), „Трем 01”,
063/836-23-83. (277680)
ПРВО српско поље, ланц и
три фртаља. Тел. 060/33433-01, Моша. (277688)

БАВАНИШТАНСКИ пут, викендица 10 ари, 21.000.
(679), „Трем 01”, 063/83623-83. (277680)
Прање тепиха ДАЈЛА
машинско трешење,
машинско прање,
центрифулано цеђење,
сушење у комори
Бесплатан превоз.
064/422-52-40
(8/277826)

ХИТНО продајем кућу са
окућницом и вртом у Иванову. Ул. 7. јула бр. 21.
064/261-32-54. (277765)
ВЕЋА салонска кућа на лепом месту. Максима Горког
60/а, Панчево. 063/771-4698, 063/770-03-31. (277749)
ВОЋЊАК 15 ари, викендица, Баваништански пут, други ред, друго немачко поље.
064/368-04-77. (277748)

ПЛАЦ 13 ари, Новосељански пут, поред фирме „Brilum”, ширина 16 м.
064/508-60-40. (277708)

КУЋА у насељу Шумице,
Старчево, приземна, са поткровљем, термоизолована и
уређена, 150 квм, плац 4.5
ари, легализована, 40.000
евра. 064/202-78-50. (277743)

ПОТРЕБНИ плацеви за инвеститоре. Агенција „Тесла
некретнине”, 064/668-8915. (277682)

СТЕВАНА ШУПЉИКЦА, 8
ари са кућом, 57.000. (188),
„UnaDalli”, 064/255-87-50.
(277734)

ПРОДАЈЕМ кућу на Тесли.
Може замена за стан уз доплату. Тел. 063/849-94-07.
(277723)
ШИРИ ЦЕНТАР, дворишна
одлична трособна кућа са
својим двориштем, 74 квм,
46.000. „Кров”, 060/683-1064. (277821)

ПЛАЦ у близини „Родића”,
96 ари, договор. (188),
„UnaDalli”, 064/255-87-50.
(277734)
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ПОНУДА

НА ПРОДАЈУ плац на Караули. Тео. 062/198-13-88.
(277765)

КУЋА, Цара Лазара.
060/159-42-25. (277795)

КУЋА у насељу Топола, 71
БАНАТСКИ БРЕСТОВАЦ,
квм, 7 ари плаца, 20.000
новија, 110 квм, 7,45 ари,
евра. 066/464-340. (277772) 17.000. (49), „Мустанг”,
062/226-901. (277796)
КУЋА на продају, Војловица, 93 квм, 19 ари, плус помоћни објекти. 064/148-1518. (277776)

ЦРЕПАЈА, кућа са помоћНА БАВАНИШТАНСКОМ
ним, објектима, главна ули- путу, кућа 65 квм, помоћни
ца. 069/558-34-72. (277863) објекти, воћњак + 40 ари,
друга дуж, 15.000 евра.
ВОЈЛОВИЦА, прелепа сре061/144-47-49. ((2778649
ђена кућа 200 квм, 14,5
ари, 60.000 евра. „Кров”,
060/683-10-64. (277821)
ПРОДАЈЕМ кућу у Качареву. 065/219-59-73, 602-011.
(277823)

ПРОДАЈЕМ плац 18 ари на
Кудељарском. Тел. 062/81825-05. (277778)
СТАРЧЕВО, кућа, 12 ари,
легализована, помоћни
објекти, поткровље неурађено. 064/190-34-49. (277788)
КУЋА старија, 5 ари, амбуланта горњи град, само
72.000. 069/113-96-04.
(277744)

СТАРЧЕВО, кућа, помоћни
објекти, плац 9.5 ари.
063/725-99-37. (4815)
ХИТНА продаја, стара Миса, кућа на 5,5 ари, 25.000,
Кудељарац на 5 ари, 35.000.
„Лајф”, 061/662-91-48. (4815)

ВЕЛИКИ избор кућа за инвеститоре. (394), „Гоца некретнине”, 063/899-77-00.
(277777)
ЦЕНТАР, дворишна кућа,
80 квм, 1.5 ар, 45.000.
(394), „Гоца”, 063/899-7700. (277777)

marketing@pancevac-online.rs

МАРГИТА, 3.17 ари, 47 +
32, хитно, повољно; Миса, 2
стана, ПР + СП, 95, 29.000.
(67), 063/744-28-66. (4815)
СТАРА МИСА, 83 квм, 4
ара, трофазна, канализација, 35.000. (49), „Мустанг”,
062/226-901. (277796)
КУЋА, новија, спратна, 200
квм, помоћни објекти, 5.5
ари, легализовано. 063/70868-45. (277314)
ПЛАЦ на Баваништанском
путу 28 ари, грађевинско
земљиште. 063/180-26-84,
063/217-102. (277831)

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

КУКЋА, три стамбене јединице, ауто-радионица, 150
квм помоћних објеката.
Тел. 063/714-14-34. (277830)
ГРАДКО-ГРАЂЕВИНСКО
земљиште, 26 ари, 7. јула
(просек). 064/229-78-68.
(277835)
ПРОДАЈЕМ кућу у Војловици, две стамбене јединице,
ЦГ. Тел. 367-261, 062/348137. (277809)
ПРОДАЈЕМ плац са започетом градњом до прве плоче,
Николе Тесле 62, Јабука.
060/132-02-48. (277853)
ПРОДАЈЕМ кућу на Стрелишту, ново Насеље. 064/68257-91. (277850)
ПЛАЦ 69 ари, Скадарска до
уклице код „Родића”.
062/142-05-66. (277893)

НОВОСЕЉАНСКИ 32,90
ари, до пута, фронт 30 м,
кућа, 40.000. (67), 063/74428-66. (4815)
Продајем стан, 110 квм,
Панчево-центар – Карађорђева (директна продаја).

065/850-00-95

(5/177799)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ХЕКТАР земље поред асфалта, северна зона, само
16.500. 069/113-96-04.
(277794)

ОГЛАСИ

МАРГИТА, прелепа кућа,
фул, ПО, ПР, ПК, вреди погледати. (67), 063/744-2866. (4815)
ЦЕНТАР, салонска кућа,
115.000, шири центар, кућа
за рушење, договор. „Лајф”,
061/661-91-48. (4815)

СТАНОВИ
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ стан, 33 квм,
нова Миса, близу Спортског
центра, без посредника.
064/967-68-98. (277590)
ЛЕП трособан стан, 77,5
квм, Стрелиште, 45.000
евра. 064/421-46-07. (277601)
ТЕСЛА, „Дис”, једнособан,
29.000; Котеж једноипособан, 25.000. (324), „Медиа”,
315-703, 064/223-99-20.
(277609)
КОТЕЖ 2, комфоран сређен двособан стан, 65 квм,
ВПР, 389.500. „Тесла некретнине”, 064/668-89-15.
(277692)
КОТЕЖ, 65 квм, двоиособа,
42.000; 57 квм, двособан,
28.000. (324), „Медиа”,
315-703, 064/223-99-20.
(277609)
(277568)ЧЕТВОРОСОБАН, Котеж 2, трећи спрат, има
лифт, две терасе. 063/85674-02. (277618)
ЦЕНТАР, V спрат, мањи једнособан, новији, 19.000.
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (277692)
ТЕСЛА, двособан, 55 квм,
тераса, II спрат, ТА. „Тесла
некретнине”, 064/668-8915. (277692)
НОВА МИСА, новоградња,
95 квм, трособан, лукс станови заврши радови у току.
Могућност кредита
062/966-92-96. (277641)

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

064/432-28-74
ЦЕНТАР, Светог Саве новоградња, 47 квм, II спрат,
лифт, гаража, гас, укњиже.
062/966-92-96. (277641)

СОДАРА, двособан, 59 квм,
ЦГ, лифт, продајем, власник. 342-390. (277690)

КОТЕЖ 2, једнособан, 37
квм, ЦГ, усељив, укњижен,
24.000. (679), „Трем 01”,
063/836-23-83. (277680)

СТРЕЛИШТЕ, двособан, 58
квм, тераса, II спрат,
30.000. (238), „Тесла некретнине”, 064/668-89-15.
(277692)

Продајем/издајем
нов локал 77 квм.
Ул. Св. Саве 59
Слободан, 063/776-66-91
СОДАРА, 47 квм, двособа,
ЦГ, IV, тераса, сређен, без
улагања, 33.000. (679),
„Трем 01”, 063/836-23-83.
(277680)
ПРОДАЈЕМ трособан стан у
строгом цетру, 79 квм.
063/368-507. (277674)
КОТЕЖ 2, двоипособан, 64
квм, III спрат, 42.000. (238),
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (277692)

ТЕСЛА, трособан, ЦГ, 80
квм, IV, терасе, власник, доСТАН, нова Миса, 71 + 10
говор. 013/331-079,
квм, 1/1, власик, повољно.
063/770-45-55. (1277119)
Хитно. 060/533-35-75. (277673)
ДВОСОБАН намештен стан,
Котеж 2, звати после 17 сати. Снежана, 060/806-0006. (277785)
МИСА, 64 квм, 21.500, ПР,
Маргита, 30 квм, 18.000.
063/377-835. (273912)

ДОО „Кутко” издаје локале од 50 квм до 250 квм, на
Новосељанском путу 37, у комплексу иза Максија.
Издаје се магацински простор од 500 до 3000 квм.

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

PRODAJA LOKALA Pančevo
Ž.Fogaraša 20 I 22 kontakt 013 355 493

ULIČNA ZGRADA

ОМОЉИЦА, строги центар,
једноипособан, плац код
Бање, 7,6 ари. 064/021-1931. (277304)

ЧЕТВОРОСОБАН, Котеж 2,
трећи спрат, има лифт, сунчан. 063/856-74-02.
ВОЈНА ЗГРАДА, троипособан, ЦГ, VI, лифт, три спаваће собе, 50.000. (679),
„Трем 01”, 063/836-23-83.
(277680)

Ljilja
Maja

0643257318
0638179404

GOTOV LOKAL PRED
UKNJIŽBOM 19m²
Dr Ž.Fogaraša 20

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

ПРОДАЈЕМ дворишни стан
до улице, Жарка Зрењанина, власник. 061/382-88-88.
(277314)

НОВО у Агенцији „Тесла
неркетнине” посебне погодности за продавце.
064/668-89-15. (277493)
КОТЕЖ 2, двоипособан, 58
квм, тераса, III спрат,
35.000. (238), „Тесла некретнине”, 064/668-89-15.
(277692)
ПРОДАЈЕМ трособан стан
на Тесли, одмах усељив.
Тел. 064/700-13-40. (277696)
МЕЊАМ стан, локал од 39
квм, у центру Стрелишта.
Тел 064/267-71-74. (277704)

DVORIŠNA ZGRADA

-u završnoj fazi
41m²
39m²
Dr Ž.Fogaraša 22
-lokal u izgradnji
može I kao stan
91m²
Dr Ž.Fogaraša 22
doo

AMBeR

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

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

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

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

Институт „Дедиње”
АКЦИЈE

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

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

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

Цена: 500 динара

др Небојша Тасић

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

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

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

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

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

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

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

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

•
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СТАНОВИ
ПОНУДА

МЕЊАМ за стн, локал од 39
квм у центру Стрелишта.
Тел 064/267-71-74. (277704)
ДВОСОБАН, 56 квм, први
спрат, ЦГ, Стрелиште,
29.000 евра. (470), „Дива
некретнине”, 345-534,
064/246-05-71 (277737)
ЈЕДНОИПОСОБАН, 45 квм,
ЦГ, ВП, центар Стрелишта.
(470), „Дива некретнине”,
345-534, 064/246-05-71
(277737)
ЦЕНТАР, двоипсообан, 61
квм, ТА, IV, 31.000. (188),
„UnaDalli”, 064/255-87-50.
(277734)
КОТЕЖ 1, 2.0, 50 квм, тераса, двостран, I спрат.
064/121-58-06. (277764)

КОТЕЖ 2, једноипособан,
44 квм, V, ЦГ, 26.000. (188),
„UnaDalli”, 064/255-87-50.
(277734)

НОВА МИСА, 60 квм, полусутерен, леп, 21.500. (49),
„Мустанг”, 062/226-901.
(277796)
НОВА МИСА, нов, 54 квм,
33.000, 70 квм лукс, 41.000.
(49), „Мустанг”, 062/226901. (277796)

НОВА МИСА, сутерен +
приземље + спрат, 146 квм,
46.000. (49), „Мустанг”,
062/226-901. (277796)

ДВОСОБАН, Котеж, ВП, 57
квм + 6 квм, 30.000 евра.
(470), „Дива некретнине”,
345-534, 064/246-05-71
(277737)
СОДАРА, двособан, 52 квм,
ВП, ТА, 27.000. (188), „UnaDalli”, 064/255-87-50. (277734)
ТЕСЛА, двособан, 55 квм,
II, ТА, добар, 35.000. (49),
„Мустанг”, 069/226-66-58.
(277796)
КОТЕЖ 1, једнособан, IV,
сређен, 30.000. (188), „Una- КЕЈ РАДОЈА ДАКИЋА, ноDalli”, 064/255-87-50. (277734) вији, 58 квм, приземље, ЦГ,
са лукс стварима, 46.000.
МИСА, полусутерен, 3.0,
(49), „Мустанг”, 069/22610.000; 60 квм, дуплекс,
66-58. (277796)
29.000. (394), „Гоца”,
СТРЕЛИШТЕ, двособан, 55
063/899-77-00. (27777)
квм, ТА, приземље, сређен,
ЦЕНТАР, дворишни, 40 квм, 29.000. (49), „Мустанг”,
15.500; Содара, 40 квм,
069/226-66-58. (277796)
18.000. (394), „Гоца”,
КЕЈ РАДОЈА ДАКИЋА, дво063/899-77-00. (27777)
собан, 60 квм, IV, лифт, три
ТЕСЛА, центар, 63 квм,
терасе, 42.000. (49), „Мукомфоран двособан,
станг”, 069/226-66-58. (277796)
46.000. (394), „Гоца”,
ГОРЊИ ГРАД, нова зграда,
063/899-77-00. (27777)
станчић, 33 квм, III, гас, теСТРЕЛИШТЕ, 49 квм, дворасе, са стварима, 24.000.
собан, ТА, I + тераса, хит(398), „Кров”, 060/683-10но, 24.000. (394), „Гоца”,
64. (277921)
063/899-77-00. (27777)
ТЕСЛА, двособан, II спрат,
КОТЕЖ 1, 58 квм, двоипо35.000; већи двособан, 64
собан, ЦГ, III, добар,
квм, III спрат, ЦГ, 39.000.
36.000. (49), „Мустанг”,
„Лајф”, 061/661-91-48.
(4815)
062/226-901. (277796)
ЦЕНТАР, двособан, IV, TA,
49 квм, 30.000. (188), „UnaDalli”, 064/255-87-50. (277734)

ОГЛАСИ

НОВ СТАН, 60 квм, II спрат,
близина школе, вртића, амбуланте, власник. 060/31461-45. (277901)
КОТЕЖ 2, четворособан, III,
84 квм, ЦГ, 55.000. (353),
„Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. (277468)
ШИРИ ЦЕНТАР, новија
зграда, двоипособан, III,
ЦГ, , 44.000. (353), „Премиер”, 352-489, 063/800-4430. (277468)
МАРГИТА, једнособан, II,
34 квм, гас, 26.000. (353),
КОТЕЖ 2, дуплекс, 83 квм,
„Премиер”, 063/800-44-30.
двоипособан, тераса,
(277468)
42.000. (398), „Кров”,
КОТЕЖ 1, двособан одли060/683-10-64. (277921)
чан, II, 60 квм, ЦГ, 36.000.
КОТЕЖ 1, једнособан, ЦГ,
(353), „Премиер”, 352-489,
22.000; дворишни станови
063/800-44-30. (277468)
од 12.000. (338), „ЈанкоЈЕДНОСОБАН, Тесла, ЦГ,
вић”, 348-025. (277829)
22.000; Котеж, ЦГ, 15.500;
гарсоњера, Миса, ПР, 3.0,
СТРЕЛИШТЕ, трособан, 66
тераса, 17.800. (67),
квм, VI, ЦГ, лифт, 30.000.
063/744-28-66. (4815)
(336), „Олимп”, 351-061,
063/494-898. (277832)
КОТЕЖ 2, једноипособан,
ШИРИ ЦЕНТАР, једнособан, 36, реновиран, 25.000;
25 квм, IV, TA, без улагања, Маргита, I, 53, нов, 35.000.
20.000. (336), „Олимп”, 351- (67), 063/744-28-66. (4815)
061, 063/274-951. (277832) ДВОСОБАН, Стрeлиште, I,
СОДАРА, троипособан, ЦГ, ЦГ, 29.500; Миса, I, ЦГ,
VI спрат, 50.000; трособан, 36.000. (67), 063/744-28-66.
ТА, III спрат, 40.000, двосо- (4815)
бан, IV спрат, 30.000.
МИСА, трособан, I, 90 +
„Лајф”, 061/661-91-48. (4815) поткровље, Миса, призеСТРЕЛИШТЕ, 44 квм + Т, I, мље, трособан, фул двориостава, II спрат, ЦГ, 30.000; ште, вреди погледати. (67),
063/744-28-66. (4815)
двособан, ЦГ, II спрат,
30.000. „Лајф”, 061/661-91- СТРОГИ центар нов трособан, II спрат, ЕГ, 90 квм,
48. (4815)
73.000; двоипособан, VI
спрат, ЦГ, 63.000. „Лајф”,
061/661-91-48. (4815)
КОТЕЖ 2, двособан, договор, Котеж 1, двособан, I
спрат, ЦГ, 35.000. „Лајф”,
061/661-91-48. (4815)
ЦЕНТАР дворишни, 23 квм,
14.000; нова Миса 33 квм,
СОДАРА, 2.5 , II, 76,
приземље, 14.000. „Лајф”,
42.000; центар, гарсоњера,
061/661-91-48. (4815)
28, 20.500. (338), „Јанковић”, 348-025. (277829)
СТАНОВИ
ПОТРАЖЊА

„Pro metal”
УГАЉ – НАЈПОВОЉНИЈЕ

Сушени вреоци
12.000
061/284-41-08,
013/236-77-89
(3/277694)

МИСА, једноипособан, 50
квм, I, TA, 25.000. (336),
„Олимп”, 351-061, 063/274951. (277832)
КОТЕЖ 2, двоипособан, 66
квм, II, ЦГ, сређен, 43.000,
договор. (336), „Олимп”,
351-061, 063/494-898. (277832)
ТЕСЛА, двособан, 53 квм,
III, ЦГ, усељив, 35.000, договор. (336), „Олимп”, 351061, 064/234-36-01. (277832)
СТРЕЛИШТЕ, троипособан,
77 квм, лукс, I, ЦГ, 62.000.
(336), „Олимп”, 351-061,
063/494-898. (277832)
ТАМИШ КАПИЈА, 65 квм,
двособан, нов, III, ЦГ,
56.000. (336), „Олимп”,
351-061, 063/274-951. (277832)

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
РАДНИКА „ПАНЧЕВАЦ”
расписује

КОНКУРС
за радно место:

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

marketing@pancevac-online.rs

ЦЕНТАР, 24 квм, намештена, хитно, 15.000. (394),
„Гоца”, 062/504-504. (277860)
КОТЕЖ, 52 квм, двособан,
хитно, 29.500; Котеж 1, 57
квм, 35.000. (394), „Гоца”,
062/504-504. (277860)
СТАН, 62 квм, у Тамиш капији, IV спрат, 52.000 евра.
063/329-340. (277868)
СКРОБАРА, дворишни мањи стан са помоћним просторијама. 063/325-566.
(277871)
СОДАРА, двособан, V, 58
квм, ЦГ, 35.000. (353),
„Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. (277468)
ВРЛО повољно продајем
трособан стан у Качареву.
062/163-37-26. (277899)

КУПУЈЕМО станове на свим
локацијама, брза исплата
(353), „Премиер”, 063/80044-30. (277834)
АГЕНЦИЈИ „Тесла некретнине” потребни станови.
064/668-89-15. (277682)

МАЊИ трособан, Тесла,
потпуно намештен, техника,
ПВЦ, интернет, ЦГ.
064/877-53-09. (277781)

ИЗДАЈЕМ локал 70 квм,
Синђелићева 35. 064/21748-56. (277652)

ЛОКАЛ код Динамовог стадиона, 21 квм, 10.500 евра.
061/144-47-49. (277864)

НАМЕШТЕН дворишни стан
у центру. Депозит је обавезан. 061/162-34-63. Зоран.
(277793)
ИЗДАЈЕМ намештен једнособан стан, 38 квм, високо
приземље, ЦГ, Котеж 1.
064/051-73-55. (277703)
ИЗДАЈЕМ једнособан стан,
Котеж 1. 064/005-57-07.
(277840)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ локал
од 39 квм, у центру Стрелишта. Тел. 064/267-71-74.
(277704)

ИЗДАЈЕМ двособан стан за
две особе, комплетно намештен, центар. 065/344-8577. (277844)

У ЈАБУЦИ издајем магацинске просторе затвореног типа, све ново. 063/351-709.
(277894)

ПОСАО
ПОНУДА

ПОТРЕБНИ продавци и посластичар за ресторан.
064/643-41-22 (СМС)
ПОТРЕБАН возац Ц и Е категорије. Контакт 063/666755. (СМС)
ПОТРЕБАН возач Ц и Е категорије са искуством за
међународни Румунија и
Македонија .Пријава, сталан посао. 069/301-17-00
(СМС)
ПОТРЕБНА озбиљна жена
са или без искуства за рад
нашиваћој индустриској машини. 061/686-51-28. (СМС)
ПОТРЕБНА жена за чишћење. Тел. 060/304-07-64 (СМС)

ИЗДАЈЕМ једнособан ненамештен стан на Тесли.
064/142-68-65. (277808)
ИЗДАЈЕМ собе за раднике и
самце. 064/305-73-01 (277846)
ИЗДАЈЕМ кућу, стара Миса,
намештену са двориштем.
060/011-96-66. (277848)
ИЗДАЈЕМ нанемештену гарсоњеру на Тесли, близу
Авив парка. Тел. 251-34-24.
(277858)
ДВОСОБАН полунамештен
стан за издавање. Тел.
063/188-40-09. (277843)
ПРИМИО бих теренце на
стан. 065/865-66-70. (277883)

ЛОКАЛИ

ИЗДАЈЕМ локале 50 квм у
Моше Пијаде. 069/352-55КУПУЈЕМ двособан стан,
44. (276657)
Содара или центар.
ЗЕЛЕНА пијаца, издајем ло064/443-55-32. (277878)
кал 25 квм, одличан, повољно. 064/226-91-30. (277272)
СТАНОВИ
ИЗДАЈЕМ локал 80 квм,
ИЗДАВАЊЕ
опремљен за пекару или
НАМЕШТЕН једнособан,
празан. 064/482-65-53.
дворишни стан, ТА, 80 евра, (277402)
код Хотела „Тамиш”.
ИЗДАЈЕМ пословни простор
064/122-48-07. (277885)
на четвртом спрату у ВојвоИЗДАЈЕМ стан у центру и
де Петра Бојовића 3.
кућу на Тесли. 063/809-59- 063/425-415. (4815)
66. (277890)
АУТОБУСКА станица, ОслоСОДАРА, издајем намеште- бођења 3, локал издајем,
ну гарсоњеру, приземље,
употребна дозвола, одлиинтернет, кабловска.
чан. 063/372-124. (277566)
060/656-59-18. (277903)
ЛОКАЛ продајем или издаИЗДАЈЕ се намештена гарјем, центар, 18 квм, новосоњера у Самачком. Обаве- градња, излог, клима, изозан депозит. 060/519-11-14. лован, легализован. Може
(277580)
замена за њиву у к.о. Банатско Ново Село или околини.
ИЗДАЈЕМ мањи намештен
стан у центру, самац-сами- 063/752-04-00.(277572)
ца. 060/040-48-11. (277623) ИЗДАЈЕМ локал, 40 квм, у
ИЗДАЈЕМ трособан комфо- центру, повољно. 064/850ран, намештен стан, Марги- 70-69. (277602)
та, III спрат. 063/222-271.
ИЗДАЈЕМ локал у центру,
(277654)
25 квм,Тржни центар
„Атријум”. 063/868-02-06.
ИЗДАЈЕМ једноипособан
стан, центар, кабловска, ин- (277648)
тернет, интерфон, парно
ИЗДАЈЕМ локал 55 квм,
грејање. 063/190-71-45. (277679) угао Д. Туцовића и М. ПуЈЕДНОСОБАН полунамешен пина, Панчево. 061/607-8100. (277855)
стан за издавање. 064/14547-48, 061/175-00-15. (277701) ИЗДАЈЕМ локал 80 квм и
више канцеларијских проИЗДАЈЕМ собе за раднике,
стора. АЦ „Звезда”, Стевана
студенте, раднички смеШупљикца 88. 063/278-250.
штај. Центар. 063/502-211.
(277769)
(277764)

ПОТРЕБНА радница за рад
у цвећари „Наџин кутак”.
Пријаве слати на mail: tanja477@gmail.com (276864)

ИЗДАЈЕМ локал у ТЦ Змај
Јовина 2. 065/853-93-29.
(277666)
ИЗДАЈЕМ локал од 86 квм,
код Аутобуске станице.
063/278-421. (277887)

ПОТРЕБНЕ раднице за рад
у кухињи и за роштиљем.
Почетна плата 30.000 +
пријава + топли оброк.
063/897-55-04, 013/354043. (277198)

ИЗДАЈЕМ локал 30 квм у
Његошевој улици, некадашња оптика. Тел. 063/81544-48. (277889)
ПРОДАЈЕМ локале са станом и двориштем, код Школе „Никола Тесла”, центар.
Тел. ‘063/716-14-21, од 17
до 19 сати. /277729)
ИЗДАЈЕМ локал код пијаце,
близина три школе, телефон. 060/351-03-56. (277760)

ПОТРЕБНА хигијеничарка
за одржавање хигијене у
локалу брзе хране. Звати
после 15 сати. 063/897-5504, 013/354-043. (277198)
WEIFERT дистрибуцији пића потребни возачи Б и Ц
категорије, физички радници и виљушкаристи.
062/446-285. (286098)

ИЗДАЈЕМ локал 30 и 23
квм, код Аутобуске станице.
352-105. (276578)

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

ИЗДАЈЕМ локале 15 квм и
канцеларијски простор, у
пролазе Војводе Путника
29, у пролазу. 063/278-250.
(277769)

ПОТРЕБНИ радници за брање малина у Ариљу. Смештај и храна обезбеђени.
061/200-15-32, 060/501-2775. (277645)

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
РАДНИКА „ПАНЧЕВАЦ”
расписује

КОНКУРС
за радно место:
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или
да га донесу лично у просторије Завода „Панчевац”, на адресу: Вука Караџића 1.
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Петак, 24. мај 2019.

ОГЛАСИ

ПОСАО

СЕЛИДБЕ

ПОНУДА

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

CAFFEU „IMPERIJAL” потребна девојка за рад.
063/372-221. (277345)
РАЗРАЂЕНОМ салону у
центру потребан фризер са
искуством. Плата 30.000.
064/470-74-43. (277573)
САЛОНУ „Енигма” потребан
фризер. 060/535-47-15.
(277591)
ПОТРЕБАН момак или девојка за разношење кафе на
„бувљаку”. 064/132-98-12.
(277637)

061/288-28-38, 065/560-8585 „IVAN TRANSPORT”
ПОТРЕБНИ возачи Д категорије, плата 60.000. Инфо
на тел. 066/371-101. (ф)
WORDRADE тражи менаджера грађевинског техничара или инжењера са искуством, може и пензионер.
Тел. 063/102-94-16.
ПОТРЕБАН возач достављач хране (м/ж). 061/62316-15. (277764)

ДОО „Минесал” из Панчева,
тражи мушкарце за рад
у производњи гајбица.
013/373-488, 063/256-360
ПОТРЕБНИ радници обезбеђења са и без лиценце.
Контакт телефон 064/65823-45, 011/317-71-74. (ф)
ПОТРЕБНИ радници за рад
у магацину опреме за купатила. 063/379-722. (277637)
ПОТРЕБАН пекар. 062/404144. (277649)
ПОТРЕБНА продавачица,
возач у пекари. ЦВ на mail:
pekarasmiljanic@mts.rs
064/217-48-56. (277652)
ПОТРЕБАН мушко-женски
фризер/фризерка у салону
у центру. 064/503-68-75.
(276877)
ПОТРЕБНЕ раднице (куварица са искуством и спремачица), мотел „Мисс”. Тел.
063/846-40-01. (277660)
РЕСТОРАНУ потребне конобарице. Тел. 064/349-93-43.
(277689)
Поправка старих кровова,
израда нових кровова,
израда баџа,
постављање фасаде,
зидање и малтерисање
СЗР „Зоки”
062/827-89-20
ПОТРЕБНА девојка за рад у
кафићу. Звати на 013/331241. (ф)
ПОТРЕБНИ озбиљни радници за грађевинску лимарију
и браварију. 063/663-464.
(277825)

ПОТРЕБАН возач Ц и Е категорије, унутрашњи превоз. 064/140-70-87.
(277730)
ПОТРЕБАН конобар (м/ж).
061/623-16-15. (277764)
ПОТРЕБАН кувар (м/ж).
061/623-16-15. (277764)
ПОТРЕБАН шанкер (м/ж).
061/623-16-15. (277764)

ПОТРЕБНE

СПРЕМАЧИЦЕ
„MAG NO LI JA LUX”,
ПАНЧЕВО

064/393-56-90
ХИТНО потребна радница
за кафић. 069/221-02-32.
(277766)
ПОТРЕБАН возач Б категорије за дистрибуцију штампе. 069/867-72-07. (277775)
АУТО-СЕРВИСУ потребан
радник лимарско-фарбарски радови. 063/731-11-58.
(277784)
КОНОБАР-ИЦА само преподневни рад у кафићу,
центар. Тел. 063/208-389.
(277806)
ПЕКАРИ у Старчеву потребан возач, радник у пекари.
062/806-02-58. (277847)
ПИЦЕРИЈИ потребни возачи
Б категорије, до тридесет
година. . 061/264-80-00
(27785/)

ПОТРЕБНИ СУ машински, грађевински техничари или са вишом школом (не мастер) за рад у
пројектовању металних конструкција. Познавање
Acad, MS office. CV слати искључиво на e-mail:
silomont.utva@gmail.com

ПОТРЕБНИ су бравари
и помоћници бравара.
CV слати искључиво на e-mail:
silomont.utva@gmail.com

КАФЕ „ЉУБИЧЕВО” тражи
конобара/цу са искуством.
069/3564-10-04. (277859)
ПОТРЕБНИ радници за рад
у продаји у посластичарници „Специјал”. Контакт
065/232-16-70. (277504)
ПОТРЕБАН помоћни радник у пекари и продавачица
у малопродајном објекту
пекаре. 063/606-330. (277877)
КАФИЋ перла тражи конобара-конобарицу. Тел.
065/344-54-66. (277882)
ПОТРЕБНА продавачица за
рад у пекари. 063/130-7540. (272905)
ПОТРЕБНА радница са исксуктвом у трговинској радњи у центру. 061/653-57-67.
(277910)
ПОТРЕБАН конобар и аниматор за рад у играоници
„Острво с благом” у Биг шопинг центру. 062/333-502.
(277911)
ПОТРЕБНО особље за ресторан. 066/888-13-31.
(277918)

ПОСАО
ПОТРАЖЊА

МОЛЕРСКО ГИПСАРСКИ
радови, мајстори из Ковачице. 060/066-08-60. (СМС)
ВОДИЛА бих бригу о старијој полупокретној особи.
065/968-24-01 (СМС)
ШЉУНАК, песак сејанац
одвоз шута малим кипером
до два кубика. 064/664-8531, 013/342-338 (смс)
КЛИМЕ, овлашћени сервис,
продаја, уградња, чишћење,
поправке сви модела. „Duofrigo”, 060/681-73-88. (276597)

ПОТРЕБНИ
КОНОБАРИ И
KOНОБАРИЦЕ
„MAG NO LI JA LUX”,
ПАНЧЕВО

064/393-56-90
ВОДОИНСТАЛАТЕР, реновирање купатила, вентили,
славине, одгушење канализације одмах. 061/193-0009. (276430)
ХОБЛОВАЊЕ, фуговање,
поправка и лакирање паркета као и бродских подова.
060/6463-21-53. (277176)
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови, кречење, глетовање, столарија, веома повољно. 064/280-26-15. (276867)
НЕМАЧКИ, часови свим узрастима. Преводи. Припрема за полагање свих нивоа
знања 061/656-04-04, 352892. (277587)

Компанија „КОРАЛ” ДОО Панчево
због проширења продајних капацитета и повећаног обима посла

тражи

ТРГОВЦА
Због природе после пожељно је да буде особа мушког посла и обавезно знање рада на
рачунару.
Звати радним данима на број 013/335-540 и
013/335-541, од 12 до 15 сати.
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МОЛЕРСКИ и гипсарки радови. Неша. Facebook.com/molerizam 069/444-2376. (276860)
ВОДОИНСТАЛАТЕР, уградња, одржавање воде, канализације, кабине, славина,
бојлера, котлића. 063/83684-76. (276867)

Manikir, pedikir
Depilacija
Kozmetički tretmani lica

НЕГОВАТЕЉИЦА чувала би
старије особе, од 8 до 16
сати, сем недеље. 060/42105-91. (1277283)

Trepavice, japansko
iscrtavanje obrva
Maderoterapija,
Vakuslim 48

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

Solarijum
Posebni popusti
za maturante

ЕЛЕКТРИЧАР, поправке
шпорета, бојлера, индикатора, разводних табли, инсталација. Мића, 064/31044-88. (277311)
ХИДРОИЗОЛАЦИЈА, Панчево, машински сечемо влажне зидове. Гаранција.
060/691-01-13. (277277)

Dr Kasapinovića 37-a

ДИМНИЧАР, чишћење димњака, котлова и каљевих пе- ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгући. 063/155-85-95. (277257) шење судопере, купатила,
адаптације, замене, поправке, одмах. 013/331-657,
ПОПРАВЉАМ, шпорете,
064/495-77-59. (277671)
фрижидере, замрзиваче,
инсталације, итд., 060/180- СПУШТЕНИ плафони, пре02-83. (277238)
градни зидови, израда кошуљице, уградња ламината.
АЛУ ПВЦ столарија, ролетне, комарници, венецијане- Комплетно реновирање.
ри, тракасте завесе, уграђу- 062/816-33-84. (277683)
јем, поправљам. 063/882БРАВАРСКО-ЗАВАРИВАЧ25-09. (275330)
КИ адови, израда/монтажа
капија, ограда, надстреКОСИМ траву тримером,
шница, заштитне решетке.
дворишта, воћњаке и оста062/816-33-84. (277663)
ли коров. Зоран, 061/68367-48, 064/438-12-46.
ТАПЕТАР који пресвлачи
(277366)
намештај, са искуством,
ЗИДАЊЕ, малтерисање, ре- тражи посао. 064/120-77новирање кровова, бетони- 64. (277684)
рање, стиропор, бавалит
РАДИМО све физичке пофасаде. 063/865-80-49.
слове: рушења кућа, шупа,
(277577)
бетона, бетонирања, одношење ствари. 064/122-69ХОБЛОВАЊЕ, фуговање,
поправка и лакирање пар78. (277685)
кета као и бродских подова. БЕТОНИРАЊА, разбијање
060/643-21-53, 064/341-79- бетона, обарање стабала,
60. (277176)
чишћење подруа, кошење,
МАТЕМАТИКА, физика, хемија, механика. Часови.
Тел. 251-19-81, 063/852-2243. (277589)
РАДИМО све физичке послове , чистимо подруме,
таване, наш превоз.
064/144-37-65. (277594)
ШЉУНАК, песак, сејанац...
одвоз шута малим кипером
до два кубика. Лаза.
065/334-23-38. (277807)
РУШИМО, копамо, бетонирамо, зидамо, вода, струја,
керамика, кречење. Повољно. 064/39616-79. (277593)
КЛИМЕ, сервис, продаја,
уградња, чишћење, демонтажа свих модела. 060/68173-88. (277622)
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови и обрада шпалетни.
065/842-84-29, 063/842-8429. (277625)
ТВ и сателитске антене,
монтажа, дигитализација
ТВ-а, ИПТВ и антена плус.
064/866-20-70. (277630)
ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгушења канализације, нове
инсталације, поправке славиа, бојлера, водокотлића,
вентила, замена истих, тушкабина, фина монтажа, повољно. 013/377-930,
064/586-85-39. (277635)

итд. 060/035-47-40.
(277685)
РАДИМ кровове, зидање,
малтерисање, итд. 061/66566-24. (277693)

060/345-35-71

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.
РАДИМО сервисирање, пуњење и уградње климе.
Контакт тел. 061/229-80-10.
(277876)

КОМБИ превоз од 00 до 24
сати, купујемо белу технику, гвожђе и обојене метале, чистимо подруме, дворишта, таване. 064/641-8139, 061/625-64-64.
((277862)
СЕЛИДБЕ и превоз робе и
ствари, утовар/истовар
монтажа и демонташа намештаја. Дејан, 061/626-1450. (277873)
СВЕ врсте физикалија утовар/истовар, рушење, чишћење, разбијање бетона,
селидбе, кошење траве, одвоз шута, непотребних ствари и сл. Дејан, 061/626-1450. (277873)
ЧИСТИМ подруме, таване,
дворитша, станове и све
остало. 061/627-07-31.
(1277875)

ВРШИМО све врсте грађевинских послова, брзо и
професионално. Контакт
061/229-80-10. (277876)
ЕНГЛЕСКИ свим узрастима,
долазим, јефтино, 25 године искуства. 013/251-78-97,
063/782-51-48. (277434)
КОШЕЊЕ траве и остали
физички послови. 064/58659-51, 063/258-303.
(2779029
КАМИОНСКИ превоз до
два кубика, кипер, шут, песак, шљунак. 062/355-154.
(277906)
ЧИСТИМО подруме, таване, купујем старо гвожђе.
061/206-26-24. (277907)

МЛАЂА жена са искуством
чувала би децу. 060/729-2001. (2777713)

ALM Nonwoven Manufacturing D.O.O.

МАСАЖА опуштајућа, уживајте максимално, опустите
се тотално, најповољније.
Марија, 064/269-94-87.
(277715)

1. Krojača sa iskustvom za krojenje i legovanje

НЕГА старих, болесних, инвалидних лица. 063/868-0451. (177363)
СТАРИЈА поуздана жена чувала би старо лице.
063/707-19-88. (277744)

traži

2. Mehaničara sa iskustvom za popravku i
održavanje industrijskih šivaćih mašina
3. Radnike sa iskustvom u radu na industrijskim
šivaćim mašinama
Svi zainteresovani mogu da se jave na brojeve telefona: 013 310 717; 063 207 114
na email adresu: jelenailijevski@icloud.com
ili da dođu lično na adresu: Jabučki put 54, Pančevo

КОМПЈУТЕР сервис, инсталирање нових компоненти,
одржавање, брзо, повољно.
060/351-03-54. (277760)
МОЛЕРАЈ, фасаде, обрадде
око прозора, комплетне
адаптације. 063/893-39-94.
(277792)
МАТЕМАТИКА, статистика,
физика, информатика, могућност месечног плаћања,
професор. Центар,
013/353-569, 066/405-336,
061/603-94-94. (277800)

На основу одлуке директора Штампарија „6. октобар” доо Панчево, расписује

ОГЛАС
за следећа радна места:
1. Помоћни радник у магацину – ССС

ДОСТАВА робе, хране, лекова и слично караваном.
Александар. 064/157-20-03.
(277811)

2. Радник у одржавању – ССС електро или

ВОДОИНСТАЛАТЕРСКИ
радови. 060/689-82-23.
(277884)

СТОЛАРСКЕ и браварске
услуге. Александар.
064/157-20-03. (277812)

КОМБИЈЕМ превозим робу,
ствари, селидбе и све остало, најповољније. 065/36113-13. /277644)

ПОПРАВКА беле технике
свих произвођача, брзо и
повољно. Милош. 063/83105-26. (277849)

Вашу пријаву са радном биографијом слати на адресу: Штампарија „6. октобар” доо Панчево, Кајмакчаланска 34, или на mail: jovanaosap@6oktobar.co.rs
у року од 8 дана од дана објављивања огласа. За
све информације можете се обратити на број телефона 013/345-641.

машинске струке

3. Oфсет мајстор – ССС
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ПОСАО
ПОТРАЖЊА

ЧИСТИМО таване, подруме, радимо све послове у
замену гвожђа. 061/321-7793. (277907)

ИЗНАЈМЉИВАЊЕ камиона
са корпом за рад на висини
до 23 метра (орезивање
грања и сеча дрвећа.
064/648-24-50. (277251)

ОГЛАСИ

marketing@pancevac-online.rs

Градско веће Града Панчева, на седници одржаној 21. маја 2019. године, разматрало је Предлог одлуке о расписивању огласа за давање
у закуп пословног простора, путем јавног надметања, на период од 5 година, па је на основу члана 6. Одлуке о пословном, магацинском
простору и гаражама Града Панчева („Службени лист града Панчева” бр. 21/17, 29/17, 1/18, 18/18 - испр. и 34/18) и чланова 59. и 98. став
3. Статута Града Панчева („Службени лист Града Панчева” бр. 25/15 - пречишћен текст, 12/16 и 8/19), донело следећу

ОДЛУКУ О

ЧИШЋЕЊЕ олука, висински
радови на крову. 067/71606-86. (277908)

РАСПИСИВАЊУ ОГЛАСА
За давање у закуп пословног простора, путем јавног надметања, на период од 5 година

БАШТЕ орем и култивирам.
063/855-92-70. (277916)

УСЛУГЕ

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

(7/274828)

KIZZA – продаја квалитетних бехатон коцки и припрема терена са постављаПАРКЕТ постављам и хоблујем, мајстор с дугогоди- њем. 013/366-888,
шњим искуством из Дебеља- 063/218-894. (277251)
ПОПРАВКА беле технике,
че, с материјалом или без
њега. Ноле (имам и паркет), монтажа и сервис климауређаја. Овлашћени сервис
013/665-220, 063/847-74Frigo Peđa. 013/301-300,
38. (4812)
063/771-24-16. (277327)

KIZZA – рушење старијих
кућа и других објеката, утовар и одвоз шута, ископ багерима подрума, темеља,
канала, септичких јама.
013/366-888, 063/218-894.
(277251)

KIZZA – сечење бетона и
асфалта, разбијање бетона,
насипање и сабијање терена ваљцима и вибро плочама. 013/366-888, 063/218894. (277251)

ИЗДАЈЕМ рамску скелу, металне подупираче, мешалице за бетон. 064/351-11-73.
(277262)
ИЗРАДА/монтажа конструкција, хала, биндера,
тенди, гаража, капија, ограда, грађевинска лимарија.
064/068-10-85. (277731)
НАЈАМ виљушкара за утовар и истовар робе, телехендлера за висинске радове до 18 метара. 064/64824-50. (277251)
ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгушење купатила, канализације, водоводне адаптације,
замена вирбли, вентила, батерија, санитарије, све за
воду, 0-24 сата. Пензионерима екстра попуст. Долазим одмах. 013/348-139,
064/493-44-63, 063/811-7489, Јовичин.
МОЛЕРСКО-ФАРАБАРСКИ
радови, ламинат. 061/28366-41, 064/390-00-87. (277751)

МАШИНСКИ утовар шута
са превозом, рушење објеката, разбијање бетона.
063/246-368. (277031)
KIZZA – превоз шљунка,
песка, сејанца и ризле.
Услуге виљушкара и великих виљушкара носивости
до 10 тона. 013/366-888,
063/218-894. (277251)
МОЛЕРСКО-ФАРАБАРСКИ
радови, ламинат. 061/28366-41, 064/390-00-87. (277751)

ПРЕВОЗ малим, великим
кипером, повољно, песак,
шљунак, сејанац, ризлу, одвоз шута. Лале. 064/354-6994. (277699)

Р.
бр.

Адреса

Површина и структура
м²

Зона

Висина почетне
закупнине по м2
која се лицитира
без пореза

Делатност

1

Новосадска бр. 6

19,30

1

324,16 дин/м²

занатска трговинска
канцеларијска

12.512,58

2

Новосадска бр. 10

18,00

1

324,16 дин/м²

занатска трговинска
канцеларијска

11.669,76

3

Новосадска бр. 12

18,00

1

324,16 дин/м²

занатска трговинска
канцеларијска

11.669,76

4

Новосадска бр. 14

18,00

1

324,16 дин/м²

занатска трговинска
канцеларијска

11.669,76

5

Новосадска бр. 16

18,82

1

324,16 дин/м²

занатска трговинска
канцеларијска

12.201,38

6

Генерала Петра Арачића
бр. 2б

85,00

1

324,16 дин/м²

занатска трговинска
канцеларијска

55.107,20

7

Ослобођења бр. 19

34.01 посл. простора и
8,83 маг. простора

1

324,16 дин/м2 и
161,66 дин/м²

занатска трговинска
канцеларијска

24.904,27

8

Ослобођења бр. 25

28,27 посл. простора и
79.47 маг. простора

1

324,16 дин/м2 и
161,66 дин/м²

занатска трговинска
канцеларијска

44.022,24

9

Вељка Влаховића бр.17

40.96

2

215,83 дин/м²

занатска трговинска
канцеларијска

17.680,79

Право учешћа у поступку јавног надметања имају предузетници и
правна лица.
Право учешћа у поступку јавног надметања немају буџетски корисници који право коришћења пословног простора без накнаде могу
остварити према Закону о буџету за 2019. годину, односно према
Одлуци о буџету Града Панчева за 2019. годину.
Сваки учесник је у обавези да изврши уплату депозита у висини
две почетне месечне закупнине, обрачунате без ПДВ-а, сагласно
одредбама Одлуке о пословном, магацинском простору и гаражама Града Панчева, на рачун број: 840-3428741-76, по моделу 97, са
позивом на бр. 90-226-072018.

OBAVEŠTENJE
Obaveštava se javnost da za projekat postrojenje za
sakupljanje i skladištenje inertnog i neopasnog otpada na katastarskim parcelama broj 3644/7 i 3644/8
K.O. Debeljača, u Debeljači, industrijsko naselje bb,
na teritoriji opštine Kovačica, nosioca projekta
„ASTER COP” d.o.o. (MB:20668474; PIB:
106728495) iz Starčeva, Ulica Sremska br. 39., nije
potrebna procena uticaja na životnu sredinu.
Zainteresovana javnost može izjaviti žalbu protiv
ovog rešenja u roku od 15 dana od dana objavljivanja
ovog obaveštenja u sredstvima javnog informisanja,
preko nadležnog organa Opštine Kovačica, Opštinske uprave - Odeljenja za urbanizam, stambeno-komunalnu delatnost, zaštitu životne sredine, saobraćaj
i energetiku,imovinsko pravne i inspekcijske poslove.

3) делатност која ће се обављати.
Уз пријаву се обавезно подноси:
1) за предузетнике и правна лица: решење или оверена фотокопија решења о упису лица у регистар надлежног органа
2) оверено пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве
3) изјава да се пословни простор преузима у виђеном стању,
4) доказ о уплати депозита,
5) доказ о томе да подносилац нема неизмирених обавеза по основу изворних локалних прихода Града
Неблаговремене, непотпуне и неуредне пријаве, Комисија неће
узети у разматрање, што се записнички констатује.

Извршеном уплатом депозита учесник у поступку прихвата услове
из јавног огласа.

Поступак јавног надметања ће се одржати уколико се на Оглас
пријави једно заинтересовано лице.

Учесник који је излицитирао највиши износ закупнине по м² је
најповољнији понуђач.

Приложена документација може бити у оригиналу или овереној фотокопији и не сме бити старија од шест месеци.

Најповољнији понуђач је у обавези да достави једно од средстава
обезбеђења плаћања закупа за период трајања закупа и то:

Један понуђач може да поднесе пријаву за више пословних просторија, с тим што је у обавези да за сваки пословни простор поднесе
потпуну пријаву и уплати тражени депозит.

1) Банкарску гаранцију „без приговора” и наплативу на „први позив”, са клаузулом о урачунавању валоризације у гаранцију
2) Сопствену (соло) меницу
Банкарска гаранција доставља се у року од 30 дана од дана закључења уговора о закупу са роком важења који не може бити краћи од 12 месеци, с тим да су закупци у обавези да пре истека рока
важности гаранције исту продуже на период важења који не може
бити краћи од наредних 12 месеци, под претњом раскида уговора
о закупу.
Сопствена (соло) меница доставља се у року од 8 дана од дана закључења уговора о закупу, под претњом његовог раскида.

REPUBLIKA SRBIJA-AP VOJVODINA
OPŠTINA KOVAČICA
OPŠTINSKA UPRAVA

Депозит/
/дин

Најповољнијем понуђачу уплаћени депозит се не урачунава у закупнину, исти се враћа понуђачима који не успеју на јавном надметању у року од пет дана од дана одржавања јавног надметања, а
најповољнијем понуђачу у року од пет дана од дана закључења
уговора о закупу. Депозит се неће вратити понуђачу који није приступио јавном надметању као ни оном који није приступио закључењу уговора о закупу.
На излицитирани износ закупнине закупац плаћа порез на додату
вредност као и све трошкове коришћења пословног простора
(утрошак ел.енергије, воде, грејања, изношења смећа и др.) за период трајања закупа.
Пословни простор се издаје у виђеном стању.
Уколико понуђач има неизмирене обавезе по основу изворних локалних прихода Града, његова понуда се неће узимати у разматрање.
Комисија неће разматрати понуде понуђача који је одустао од закључења Уговора о закупу пословног простора који је био предмет
ранијег оглашавања, и то у року од три године од дана одустанка.
У случају одустајања од закључења Уговора од стране најповољнијег понуђача, закључење Уговора о закупу пословног простора
ће се понудити првом следећем учеснику јавног надметања који је
понудио највиши износ закупнине.
Пријава треба да садржи:
1) податке о подносиоцу пријаве, и то:
а) за предузетнике: име предузетничке радње, седиште , матични
број, ПИБ, број личне карте и ЈМБГ предузетника
б) за правна лица: назив и седиште, матични број, ПИБ, име, презиме и ЈМБГ законског заступника и име, презиме и број телефона лица одређеног за контакт
2) податке о пословном простору за који се пријава подноси, са
редним бројем из огласа

Приликом надметања обавезан је приказ личне карте учесника и
уредног пуномоћја.
Председник Комисије или његов заменик објављује висину почетне
закупнине за пословни односно магацински простор и утврђује да
сваки наредни лицитациони корак не може бити мањи од 5% од претходног излицитираног износа и отвара поступак јавног надметања.
Председник Комисије или његов заменик пита три пута да ли неко
даје више од највећег претходно понуђеног износа и констатује
који је највећи износ понуђен и име понуђача.
Учесник у јавном надметању који је понудио највећи износ, обавезан је да на позив председника Комисије, одмах потпише изјаву
којом потврђује да је сагласан да највећи понуђени износ представља висину месечне закупнине.
Висина месечне закупнине усклађује се према одредбама важеће
Одлуке о пословном, магацинском простору и гаражама Града
Панчева (”Службени лист Града Панчева” бр. 21/17, 29/17, 1/18,
18/18 -испр. и 34/18).
Након коначности Решења градоначелника Града Панчева, закључиће се Уговор о закупу пословног простора на одређено време.
Пословни простор се издаје у закуп на одређено време, на период
од 5 година.
Уговор о закупу пословног простора ће се раскинути уколико закупац не почне са обављањем делатности у року од 60 дана од дана
закључења уговора о закупу.
Пријаве слати на адресу: Градска управа Града Панчева, Ул. Трг
Краља Петра I бр. 2 - 4, Панчево, у затвореном омоту, путем поште,
искључиво препорученим писмом или предајом на писарницу Градске управе Града Панчева, са назнаком „ПРИЈАВА ЗА ПОСЛОВНИ
ПРОСТОР У ОГЛАСУ ОЗНАЧЕН РЕДНИМ БРОЈЕМ___НЕ ОТВАРАЈ”, пословно име и адреса пословног седишта предузетника, односно правног лица које се пријављује на Оглас.
Пословни простор наведен у Огласу може се погледати сваког радног дана у периоду трајања рока за подношење пријава од 24. 05.
2019. године до 06. 06. 2019. године, од 10 до15 сати.
Све информације се могу добити на тел. бр. 013/308-833.
Рок за подношење пријава је закључно са 06. 06. 2019. године до
15 сати.
Јавно надметање ће се одржати 07. 06. 2019.. године у 11 сати, у
канцеларији 715, у згради Градске управе Града Панчева, Трг Краља Петра I од 2 - 4, Панчево.

Петак, 24. мај 2019.

УСЛУГЕ

РОЈАЛ МГ: затварање тераса провидном хармоником,
уградња/поправке; ролетне,
комарници, венецијанери,
све завесе, тенде, хармоврата, роло-заштита.
063/816-20-98, 013/351498.

ОГЛАСИ

Удружење оштећених од падавина града
позива све оштећене, који су претрпели
штету 2016. године од града, да се јаве
ради наплате. 062/872-79-11
РАЗНО

ОГЛАШАВАМ неважећом
пловидбену дозволу бр.
426/(80 на Име Михајло
Драшковић. (277712)

Тужна срца јављамо
свим рођацима, пријатељима и познаницима да је 14. маја
2019, у 91. години преминула наша драга

ИЗДАЈЕМ апартман у центру Златибора. Повољно.
063/709-44-97. (277596)

СОКОБАЊА, у центру, сезонски изнајмљујем трокреветни апартмам комплетно
опремљен. 065/205-45-48.
(277662)

ВЕРИЦА
ВУКОЈЕВИЋ

СЕЛИДБЕ, бесплатна процена селидбе, комплетна услуга транспорта, одношење
непотребних ствари, монтажа и демонтажа намештаја.
Професионални радници.
064/047-55-55. (277436)
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. (4812)

ОЛГИЦА МАРИЋ

Супруга МИЛИЦА, ћерке РАДМИЛА
и ИВОНА, син МИРОСЛАВ, зетови
МИЛАН и СИНИША, снаја ЈЕЛЕНА,
унуци ВЛАСТИМИР, МАРК и МАРЛЕНА

1948–2019.
Са жаљењем и тугом примили смо вест да
нас је у далекој Аустралији 20. маја 2019,
заувек напустила наша драга Олгица.
Породице МИЛОСАВЉЕВИЋ
и РАЈКОВИЋ

(91/277757)

1928–2019.
Ожалошћени: ћерка
НАДА и син ЗОРАН
са породицама
и остала родбина
и пријатељи

(62/277714)

Последњи поздрав драгом зету и течи

(48/277678)

19. маја 2019. изненада нас је напустио драги
супруг и отац

БОШКО БИРЦЛИН БОБА
1. I 1940 – 18. V 2019.
„У зеленој јасној помрчини грања,
ту нађем Самоћу, у ћутању вечном,
бледу, покрај реке; ту седи и сања,
и огледа лице у модрилу речном.”

ВЕШ-МАШИНЕ, фрижидере, замрзиваче, климе, шпорете, бојлере, поправљамо
квалитетно са гаранцијом.
„Фриготехник”, 913/361361, 064/122-68-05.
(277120)

ИЗНАЈМЉИВАЊЕ аутоприколица и комби приколица од 0 до 24 сата. Иван
транспрот, 065/560-85-85.
(278014)

1. I 1940 – 18. V 2019.

Остаћеш вечно у нашим срцима.

ХЕРЦЕГ НОВИ, Баошићи,
леп једнособан стан. Тел.
060/321-60-07. (277627)

ТЕПИХ сервис, дубинско
прање тепиха, намештаја.
Превоз бесплатан. 302-820,
064/129-63-79.

БОШКО БИРЦЛИН БОБА
Са великим болом објављујемо да нас је
наш вољени супруг, отац и деда напустио.

ТУРИЗАМ

КЛИМЕ свих типова и произвођача сервисирамо, поправљамо и уграђујемо са
гаранцијом. Овлашћени
сервис „Фриготехник”,
013/361-361, 064/122-6805.

Са болом у срцу јављамо да је преминула
наша драга

(10/277907

ТРАЖИМ женску особу за
брак, стамбено, материјано
обезбеђен. 064/372-94-71.
(277727)

СЕРВИС теле визора, дигиталних рисивера, монитора,
даљинских,. „Плус”, Д. Туцовића 28. 353-463,
063/877-38-21. (277310)
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Волимо те тата.
Твоја РАЦА и ИВОНА са породицама
(92/277757)

БОЈАН ТРАЈЧЕВСКИ

Последњи поздрав тати и деди

БОШКУ БИРЦЛИНУ
Бићеш вечно у нашим срцима и мислима.
Твоји: СТЕВА, МАРИЈА, БОРИС
и ВЛАДИМИР)

1949–2019.

(93/1277759

Много ћеш нам недостајати и увек ћеш бити у
нашим мислима.

Последњи поздрав тати

Твоја супруга АНА и син СТЕФАН

БОШКУ

(73/277732)

Почивај у миру.

Последњи поздрав

Син МИРОСЛАВ, снаја ЈЕЛЕНА
и унука МАРЛЕНА
(96/277767)

ЈОВИЦИ МИЈАЛКОВИЋУ
1932–2019.
Ћерка ЈЕРИНА ЛЕЛА и унуке ЈОВАНА, ЈЕЛЕНА
и МАРИЈА
(146/1277895)

Последњи поздрав тати

Последњи поздрав драгом

БОЈАНУ ТРАЈЧЕВСКОМ
1949–2019.
Изненада си нас напустио али ћеш вечно бити у
нашим срцима.

ЈОВИЦИ МИЈАЛКОВИЋУ

Твоји најмилији: кћерка СНЕЖАНА, зет
ГОРДАН и унучад МИТАР, ВЛАДАН и ДАНЕЛА
Нека те анђели заувек чувају!

(72/277731)

Последњи поздрав драгом тати, деди и тасту

15. V 1932 – 18. V 2019.
Ћерка ВЕСНА, зет ЗОРАН и унуци ТАЊА и МИЛОШ

БОБИ

(147/277895)

Последњи поздрав
комшији

Нека те анђели чувају.

Последњи поздрав
деди

Свастика ЛИНА са породицом
(109/277797)

Последњи поздрав вољеној сестри и мајци

БОЈАНУ
ТРАЈЧЕВСКОМ
Увек ћеш бити у нашим
срцима и мислима.
Ћерка ЦЕЦА, унука
НЕЛКА и зет НЕША
(69/277722)

БОБИ

БОЈАН
ТРАЈЧЕВСКИ
Последњи поздрав
драгом Бојану
од комшија
у Војвођанском
булевару 20
(61/1277711)

од РАДЕ и МИРКА
(137/2778569

ЈОВИЦИ
МИЈАЛКОВИЋУ
1932–2019.

ЉИЉИ АЋА
од сестре МИРЕ и сина САШЕ са породицом
(88/277752)

300-820, 300-830

Његова МАРИЈА
(145/177895)

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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Последњи поздрав драгој сестри, тетки и
заови

Последњи поздрав

Последњи поздрав вољеној сестричини

ЗОРИЦИ ТРАВИЦИ

ЗОРИЦИ ТРАВИЦИ
Недостајаћеш...

ДРАГАНУ ЛАЗИЋУ ДЕБИ

Брат ЗОРАН с породицом
(107/277789)

Хвала ти на предивним и незаборавним дружењима као и
разним помоћима.

Туга за тобом остаје заувек код твојих који су те много волели а највише твој
осмех и доброту.
Ожалошћени: тета СТАНОЈКА, течо РАДЕ,
браћа МАРКО и МИЛАДИН са породицом

Јединствен си био, баш таквог сам те поштовао, ценио и
много волео.
Почивај у миру, добри мој Дебо, искрено саучешће супрузи
Дари и сину Влади.

(82/ф)

Последњи поздрав вољеној сестричини

СИНИША РАДОВАНЧЕВ са породицом
(87/277750)

15. маја 2019. преминула је моја мајка, у 79. години

ЗОРИЦА ТРАВИЦА
Твојим првим корацима смо се радовале заједно,
а сад нас је судбина својим кораком учинила
неутешним.

Нашој секи

Твоја НЕНА, СУЗА и БАНЕ
(104/2777783)

ЗОРИЦИ ТРАВИЦИ

Последњи поздрав драгој

Твој осмех и доброта остаће вечно у нашим срцима и увек смо се радовали твом
доласку у Гучу.

ДАНИЦА
ШАМАРА
1940–2019.
Дани пролазе, а све нам
више недостајеш и све
је јача бол.
Твоји најмилији: ћерка
БРАНИСЛАВА, унука
НАТАША, унук
АЛЕКСАНДАР, праунук
ЛУКА и твој НЕША

Опраштати се не можемо и нећемо, јер
вољени никад не умиру.
С љубављу: МАРКО, ВЛАДИЦА,
ЛЕЛА, НЕША и ујна РАДА

ЗОРИЦИ ТРАВИЦИ
С љубављу и великим поштовањем чуваћемо
успомену на Тебе и никада нећемо заборавити
људске вредности које си нам заувек оставила:
доброту, племенитост, честитост, марљивост,
одговорност, таленат, искреност душе...

(83/ф(

Драгој

Породица КОВАЧЕВИЋ
(127/277825)

(35/1277634)

15. маја 2019. преминула је моја најдража
нана

Твоја тета ЗОРА, браћа МИЛАН и ВОЈО
и теча САВО

Последњи поздрав нашем

(90/277753)

Последњи поздрав нашој

ЗОРИЦИ ТРАВИЦИ

ДАНИЦА
ШАМАРА
1940–2019.
Много ме боли ово
Нано, почивај у миру.
Воле те твоји: унука
НАТАША, унук
АЛЕКСАНДАР и твој
праунук ЛУКА

МИОДРАГУ МАКСИМОВИЋУ
МАКСИ
Другари из његовог „Ловца”: ЂУРО, СЛАВИЦА,
ВАРГА, ПЕЈА, САЛЕ, ЖУЛЕ, АНТУШКА, САВА,
БАЈА, БОРА, МИЋА и СИНИША

ЗОРИЦИ ТРАВИЦИ
Тешко је схватити а још теже прихватити да
смо те прерано заувек изгубили.

С љубављу и дивљењем увек ћемо се сећати твоје префињене личности и духовности.
Породица РАДЕНКОВИЋ

Твоја тета ЂУЛА и теча МИЛАН са породицом
(85/2777746)

(63/277716)

(28/277610)

Последњи поздрав

Последњи поздрав
нашој

Последњи поздрав

Последњи поздрав

ИЗЈАВА ЗАХВАЛНОСТИ

(34/277634)

Последњи поздрав сестри

тетка ДАНИ
Почивај у миру.
НЕША и СТОЈАНКА
ПАРИПОВИЋ
(33/1277633)

ДАНИ
од брата МИЋЕ, РУЖЕ,
МИРКА, НИКОЛЕ
и ТАЊЕ
(32/277032)

Захваљујемо се на великој помоћи и
подршци Максиним колегама из службе Рафинерије нафте Панчево, посебно колегама из службе за отпрему и
пријем, као и свим Максиним сарадницима и бившим колегама.

Његови: ДРАГАНА, МАША и ТАРА

300-820, 300-830
(130/277838)

ЗОКИ

ЗОРИЦИ

Заувек у нашим срцима. Већ недостајеш.
Твоји: ВАЛЕНТИНА,
БОБА, СИЛВИЈА
и ФИЛИП
(76/177738)

од тета ТИНЕ
(45/277668)

ЗОРИЦИ
ТРАВИЦИ
Била си омиљена и
драга у нашој кући.
Почивај у миру.
Комшије РАДА
и РАДАН
(13/277586)

Петак, 24. мај 2019.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
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Са великом тугом обавештавамо да је 18. маја 2019. године, у 37. години, преминула
наша драга ћерка

ЗОРИЦА ТРАВИЦА

Сахрана је обављена 20. маја 2019, у 14 сати.

Зорице, анђеле наш, оставила си своје родитеље да тугују без твог осмеха, доброте,
велике љубави коју си нам пружала.
Много смо тужни што смо те изгубили.
Вечно ћеш живети у срцу твојих родитеља.

Твоји родитељи МИЛОШ и МАРА
(81/ф)

24

Петак, 24. мај 2019.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
Последњи поздрав драгом тати и супругу

Последњи поздрав

ВЛАДАНУ СТАНОЈЕВИЋУ
КЕЛЕТУ

МИЛАДИН ЈОВАНОВИЋ
МИЛЕТУ СПИРОВСКОМ

10. VIII 1957 – 20. V 2019.

Супруга ГИЗЕЛА, ћерка САНДРА
и зет БРАНКО

1956–2019.
Поносни смо и срећни што смо те имали, остаћеш вечно у нашим срцима и нашој души.
од супруге ВЕРЕ и синова
ГОРАНА и БОЈАНА

Волимо те и чувамо од заборава.

(152/4815)

Последњи поздрав драгом

Твоја супруга СТАНОЈКА, син МИЛОШ и ћерка ГОРДАНА
(84/277745)

(54/277698)

Последњи поздрав драгом колеги

Последњи поздрав драгом пријатељу

Драги

ВЛАДАНУ СТАНОЈЕВИЋУ
КЕЛЕТУ
МИЛЕТУ СПИРОВСКОМ
од колектива Школе „Гоце Делчев”
(159/Ф)

Последњи поздрав
драгом

Последњи поздрав
драгом пријатељу

ДАРКУ
ЈОВАНОВИЋУ

МИЛЕТУ
од породице
СПАСИЋ: МАРИЈЕ,
ПЕРЕ, СУЗАНЕ
и ЈОЦЕ

од маминих школских
другарица и другова
из основне школе,
генерација 1954

(162/)

МИЛЕТУ
СПИРОВСКОМ
од породице
СТАНОЕВСКИ

ЗОРИЦА Војнов БАБИЋ БУБА

Последњи поздрав нашем

Сахрана је обављена 18. маја 2019. године на
гробљу у Црепаји.
Заувек ће је волети и памтити син ВЛАДИМИР
БАБИЋ и ћерка СМИЉА АБРАМОВИЋ са својим
породицама
(71/277728)

ДАРКО
ЈОВАНОВИЋ
1974–2019.

Твоји: мама ИВАНКА, брат ЖАРКО,
супруга РЕНАТА и ћеркица СТАША

ВЛАДАНУ СТАНОЈЕВИЋУ
КЕЛЕТУ

Остаћеш заувек у нашим срцима.
Разред VIII-3

Никада те нећемо заборавити.
(56/727776)

од брата БОЛЕТА и снаје ЛИКЕ
(151/4815)

(136/277852)

Наша драга

Последњи поздрав драгом

ЗОРКА ГВОЗДЕНАЦ
МИЛАДИНУ
од брата АНЂЕЛКА
са породицом

1922–2019.
Упокојила се 17. маја 2019. године и предала своју племениту душу на вечност Богу.
Твоја доброта не дозвољава да се избришу сећања на
тебе.
На свему ти хвала, почивај у миру наш анђеле чувару.

ВЛАДАНУ СТАНОЈЕВИЋУ
КЕЛЕТУ
од брата ЖИЛЕТА са породицом

Твоји: син СЛАВКО и ћерка ВИНКА са породицама

Последњи поздрав
пријатељу
и сараднику

ТАМАРА
ЖИВАНОВИЋ

ТАМАРА
ЖИВАНОВИЋ
Остаје нам сећање на
све срећне године
које смо провели заједно.

(50/277683)

Све док смо ми живи,
живећете и Ви са нама.
Ваши: БАНЕ, МИЦА,
САШКА и ЈЕЦА

СНЕЖА РАКОВИЋ
и ВЕСЕЛИНКА
ЈАЊУШЕВИЋ

Заувек ћеш остати у
нашим срцима и сећању.
Породице
ГАБОРОВИЋ
и ЗАМАХАЈЕВ

(47/277647)

(77/2777390)

(49/277683)

(155/4815)

(58/277701)

(149/1277897)

Са тугом и лепим сећањима на заједнички
проведене године опраштамо се од наше колегинице

БУБЕ БАБИЋ

(154/4815)

Последњи поздрав драгом

ДАРКУ ЈОВАНОВИЋУ МАЧЕТУ

Последњи поздрав
брату

од сестре ЉИЉЕ са породицом

(57/277706)

(53/277697)

1945–2019.

ЗОРИЦИ
Војнов БАБИЋ
БУБИ

Последњи поздрав од комшија МИХАЈЛОВСКИ

(160/4815)

17. маја 2019. године, у 75. години преминула је
наша вољена мајка

Нашој вољеној

МАЧЕ

Твоји: БОКАНИЋИ
и ПЕШИЋИ

Збогом драги пријатељу!

КЕЛЕ
КЕЛЕТУ
Кафана „Ђерам”
Старчево

КОСТА, ЦЕЦА, ТАСА, ГАВРА, ПЕРА, ЖАРЕ,
ЏИПСИ, БАНЕ, МИТАР, БОЈАН, БРАНА, КИКА,
ПЕКИ, ЖИКА, ЂУСИ, ФРАНЦУЗ и сви пријатељи-љубитељи кувања у котлићу

(156/4815)

(153/4815)

Петак, 24. мај 2019.

Тужна срца обавештавамо родбину, пријатеље
и комшије да нас је 15. маја 2019. прерано напустила наша драга

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
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Последњи поздрав нашем супругу, оцу и деки

ЂОРЂЕ ПЕРИН
ЉИЉАНКА АРИЗАНОВИЋ
ЉИЉА

1943–2019.
Заувек ћеш остати у нашим срцима и мислима.
Супруга АНЂЕЛКА, ћерка ГОРДАНА, син ГОРАН,
зет БРАНИСЛАВ, снаја ЈЕЛЕНА и унука ОЛГА

14. II 1955 – 15. V 2019.

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

(66/277719)

Сахрана је обављена 17. маја 2019, у 12 сати, на
Новом православном гробљу.
Ожалошћени: супруг ДРАГАН, син СРЂАН,
ћерка ДРАГАНА, унук СТЕФАН, снаја САЊА
као и остала родбина, пријатељи и комшије

Последњи поздрав

Последњи поздрав поштованом пријатељу

(5/277578)

Престало је да куца срце у којем је било места за
све нас! Зашто???

МИЛАН САВИЋ
ЂОРЂУ
ПЕРИНУ

ПЕРИН ЂОРЂУ
1943–2019.

од ЗОРИЦЕ, САВЕ и СТАНКА са породицом

ЉИЉАНКА АРИЗАНОВИЋ
ЉИЉА
Твоји најмилији: ћерка ДРАГАНА
и супруг ДРАГАН

Удружење
пензионера
Рафинерије нафте
Панчево

Никада те нећемо заборавити: супруга
ДУШАНКА, син ВЛАДИМИР, снаја ДИВНА
и унук ОГЊАН

(116/277815)

(24/2778613)

(80/277741)

Последњи поздрав нашем драгом оцу, деди и
прадеди

1939–2019.

Последњи поздрав деверу и стрицу

Последњи поздрав
нашем драгом

Последњи поздрав

(6/177578)

Последњи поздрав драгој и најмилијој снаји и
јетрви

ЂОРЂЕ ПЕРИН
1943–2019.

МИКЛОШ
ЈОЖЕФУ

ЉИЉАНКИ АРИЗАНОВИЋ
ЉИЉИ
С поштовањем: девер УРОШ и јетрва БОГИЊА
са породицом из Врњачке Бање

Остаје заувек у срцима
оних који су га волели.
Кћерка ИЛОНА, син ЈОЖЕФ и унуци са породицама

(67/277720)

С тугом се опраштамо од нашег дивног

(4/277576)

од породица
ЈОВАНОВ
и ЧРЈЕПОК
(64/277717)

СЛАВИЦА
МАГОШ

чика ЂОЛЕТА
Са поштовањем кумови НЕДА и ЂОРЂЕ
са породицом

ЉИЉИ
АРИЗАНОВИЋ

Заувек ћеш остати у нашим срцима.
Твоји ДАВИДОВИЋИ

Хвала ти на искреном
пријатељству.
Другарица ЈАСМИНА МЛАДЕНОВИЋ

(19/277605)

(98/2777773)

Последњи поздрав
драгој комшиници

од породице ВЕЉИЋ

МИЛАНУ
САВИЋУ

Последњи поздрав
драгој

Последњи поздрав драгој пријатељици

ЉИЉИ АРИЗАНОВИЋ

МИЛАНУ

(106/277782)

(7/277578)

Последњи поздрав

Снаја ДАНИЦА и братанице АЛЕКСАНДРА и МИРЈАНА

Последњи поздрав
драгој колегиници

Последњи поздрав
од страна зграде
у Гундулићевој 5

(138/277865)

(135/277846)

Последњи поздрав нашој тетки

МИЛАН
САВИЋ

МИЛАН
САВИЋ

1939–2019.

1939–2019.

Сећање на стрица.
САША, МИРОСЛАВ
и снаја СТАНКА
(99/277774)

(100/277774)

Породици Савић саучешће због њиховог
губитка

Нашој драгој

ДРАГИЊИ ТМУШИЋ

Сећање на стрица и
деду.
БИЉА, ЉИЉА,
САША, МИРОСЛАВ
и МИКА

од братанаца и братаница
ЗИНДОВИЋ са породицама
(51/277686)

16. маја 2019. године напустила нас је наша вољена

ЉИЉИ
АРИЗАНОВИЋ

ЉИЉАНКИ
АРИЗАНОВИЋ

ЉИЉИ
АРИЗАНОВИЋ

Породица ТОМИЋ

од станара
у Кикиндској 15

Пензионерке
Дечјег одељења

(86/277747)

(68/277721)

(23/277612)

ДРАГИЦИ
МАКСИМОВИЋ
ДРАГИЦА МАКСИМОВИЋ
Заувек у нашим срцима.
Твоји: супруг МАРИНКО, ћерке МАРИЈА и ДАНИЈЕЛА,
унука УНА и зет ДЕЈАН
(134/277844)

Заувек ћеш бити у
нашим срцима.
Породица
СТАНКОВИЋ
(148/277896)

МИЛАН
САВИЋ
Пливачки клуб
„Динамо” Панчево
(126/277512)
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Петак, 24. мај 2019.

20. маја 2019. напустила нас је наша племенита мајка, бака и прабака

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
Последњи поздрав вољеном тати

Последњи поздрав драгом брату, деверу, стрицу и деди

НИКОЛИ МАРАВИЋУ

РУЖИЦА ОГЊАНОВ
Син АЛЕКСАНДАР, ћерка НЕДЕЉКА, син
МИЛОШ и ћерка МИЛАНА са породицама

1930–2019.
из Долова

(118/277819)

НИКОЛИ МАРАВИЋУ

Лепо је било живети са тобом
под окриљем твога неба.

1954–2019.

Нек те вечно сунце греје.

Последњи поздрав

За њом тугују породице: ANNUZZO,
ОГЊАНОВ, ДЕЧЕРМИЋ и МАРИЋ
(125/2778920)

У 72. години, 18. маја 2019, преминула је наша
драга

Брат МИЛОШ, снаја МИЛАНА, синовац НИКОЛА
и синовица ИВАНА са породицама

(117/277817)

НИНИ
Последњи поздрав
Сањи

Последњи поздрав драгом
Супруга ЦВЕТА

СЛОБОДАНКА КОЈИЋ

(124/2771818)

рођ. Мишковић
Сахрана је обављена 21. маја 2019. године на Новом гробљу Панчеву.
Хвала ти за све.
Супруг НЕМАЊА, ћерка САЊА,
зет ЗОРАН и унуци СТЕФАН и АНА
(133/277838)

Последњи поздрав вољеној тетки и заови

Последњи поздрав драгом

АЛЕКСАНДРА
БИЋА

НИКОЛИ МАРАВИЋУ

од бака снајке
СТЕВАНКЕ са
породицом и куме
ДОЈНЕ са породицом

од брата АЛЕКСАНДРА и снаје СИЉЕ
са децом

(29/277629)

(119/277818)

НИКОЛИ МАРАВИЋУ

Последњи поздрав брату
Син АЛЕКСАНДАР и ЈАДРАНКА

СЛОБОДАНКИ КОЈИЋ

(120/277818)

Никада те нећемо заборавити.

Последњи поздрав сестрићу

Твоји: СРЂАН, ВЛАДА и ЈОВАНКА
(132/277838)

МИЉОЈКО
БИШЕВАЦ
1948–2019.

18. маја 2019. године напустила нас је наша
вољена

СЛОБОДАНКА КОЈИЋ

Тата,
хвала ти за сваку реч,
загрљај, неизмерну
подршку. Хвала ти за
безграничну љубав
коју си нам пружио.
Воле те највише на
свету – ћерка ЈЕЛЕНА
и унуци ЛЕНКА и
ЂОРЂЕ

НИКОЛИ МАРАВИЋУ
од брата МИЋИЦЕ, снаје ЉИЉЕ, синовца
САШЕ и синовице СОЊЕ са породицама
(121/277818)

НИКОЛИ МАРАВИЋУ

од ујака БОЖИДАРА и ујне ЈАГОДЕ

(143/1277887)

(122/277818)

1947–2019.
Било је доста растанака, били су болни, али
овај је најтежи.
Њене тетке МИЛИЦА и ЈУЛКА
и породица МАТИЋ

Последњи поздрав

МИЉОЈКО БИШЕВАЦ

Последњи поздрав драгом

1948–2019.
Хвала за проведене године, пажњу, тренутке среће.
Супруга РУЖИЦА
(144/1277888)

(38/277642)

Последњи поздрав куми

Последњи поздрав нашем драгом зету и течи

МИЉОЈКУ
БИШЕВЦУ
СЛОБОДАНКИ КОЈИЋ
Хвала Ти за вишедеценијско дружење, љубав и пажњу.

од станара
у Војвођанском
булевару 38

ЗОРИЦА РАШАЈСКИ и ТАЊА са породицом из Италије
(108/277790)

(41/277656)

НИКОЛИ МАРАВИЋУ
МИЉОЈКУ БИШЕВЦУ
Породица ВИГ
(37/277639)

од брата ДРАГАНА, снаје БЕНТЕ
и синовца МАРКУСА
(123/277818)

Петак, 24. мај 2019.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

У суботу, 25. маја 2019. године даваћемо годишњи помен нашој најдражој супрузи, мајци и
баки

27. маја 2019. године
навршава се седам
година откако није
са нама

РУЖИЦИ ЏАМТОВСКОЈ

СЛАВКА
ТРНИНИЋ

1948–2018.
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25. маја 2019, у 11 сати, на гробљу у Глогоњу
даваћемо годишњи помен

МАРКО МИКИЧИЋ

ПЕТРУ ШОРГИЋУ

27. V 2006 – 27. V 2019.

2018–2019.

Твоји најмилији
Предуга година прође без тебе, пуна бола и туге.
Недостајеш нам у сваком трену све више и више, али вечно ћеш живети у нама.

(112/277805)

СЕЋАЊЕ

Године пролазе а бол и туга остају...

Много нам недостајеш...

У нашим мислима и срцима

Супруга ЉИЉАНА, синови ЖЕЉКО
и МИЛОШ, снаја МАЈА и унуке
АНЂЕЛА и МАША

Твоји: супруг ЂОРЂИ, син НЕНАД
и ћерка НАТАША са породицама

IN MEMORIAM

(111/277804)

заувек Те чувамо и волимо.
Мама, тата и брат са породицом

(114/277813)

(101/277780)

Сећање и последњи поздрав

МЕНОСКИ
МЛАЂА
ПЈЕВИЋ
2018–2019.
Успомену на тебе чува твој брат МИЛЕ са
породицом
(140/277881)

ВЕТКА

ИЛИЈА

14. VI 2004.

16. V 2019.

Остала је велика празнина.
Заувек ћете остати у нашим сећањима.
Породица ГРБИЋ

Обавештавамо родбину
и пријатеље да ћемо 25.
маја давати шестогодишњи помен

ЕМБЕЛИ СТЕВАН
17. V 1968 – 16. V 2019.
Последњи поздрав сину, супругу, оцу и деди.
Нека те анђели чувају.
Отац МАРЦИ и мајка МИРЈАНА

(142/277887)

ГЛИШИЋ др ДАНИЦА
ДАНА
29. V 2015 – 29. V 2019.

(10/277582)

Сећа ње на наше драге

СЕЋАЊЕ

Успомене чува породица с’ љубављу.

ВУКЧЕВИЋ

(128/277828)

ВЕРКИ
ПЕРОШЕВИЋ
Породица
ПЕРОШЕВИЋ

МАРИЈА

(141/

РАДОМИР МИЋА

12. XII 1945 – 26. V 2017

12. I 1942 – 17. X 1983.

две године

тридесет и шест година

Заувек сте у нашим срцима.
Ваши најмилији

24. маја 2019. навршавају се три године
од смрти нашег драгог ујака

Најмилија наша

ЕМБЕЛИ
МИХАЉ

ЕМБЕЛИ
ИМРЕ

17 година

6 година

Дани пролазе, сећање и туга остају.
Отац МАРЦИ и мајка МИРЈАНА

(89/1277756)

(9/277582)

АНДРИЈАНА ЂОШИЋ
Преминуо је наш
драги

СЕЋАЊЕ

Пре две године преселила се у вечност
наша драга кума

СЕЋАЊЕ

29. V 2016 – 29. V 2019.
Боли свако сећање на тебе,
боли то што си се свему радовала,

ЛАЗАРА
СИМИЋА
ЈОШКА
МИКЛОШ
Последњи поздрав
од супруге МИЉЕ
са децом

Сестрићи МИЛАН
и МИОДРАГ
(30/277626)

МАРИЈА
ВУКЧЕВИЋ

Боли празнина која никада неће нестати.

МАРИЈАНА
МИЛОСАВЉЕВИЋ
МАЈА
12. II 1977 – 26. V 1994.

Мојој мами

Двадесет пет година без
тебе. Увек у нашим мислима. Заувек у нашим
срцима.
Твоја породица

Радо те се сећамо и
по доброти памтимо.
МИЛА и МАЈА

(2/277561)

Боли све што си волела, чему си се надала.

ЕМБЕЛИ
ИМРЕ

Последњи поздрав нашој драгој мајци

(161/4815)

6 година
Мило моје, и после
шест година, сваки дан
почиње и завршава се с
тобом.
Твоја супруга ВЕРА

(18/277597)

(12/277584)

Твоја породица

28. маја 2019. навршава
се шест година откад нас
је напустио наш деда

СЕЋАЊЕ

(11/277582)

СЕЋАЊЕ
на

ЉИЉАНА
ГЛУВАКОВ
ЂУЛИ КАЛИЋ
од ћерке САНИЈЕ, унука ДАМИРА и ЕМЕ, ћерке
ЈАСМИНЕ, унука ЕРИХА и ЕРВИНА
(36/277636)

Прошло је шест
месеци, и даље си
самном.
(105/(2777785)

КРИЖАН ТОМИСЛАВА
Вишедеценијско познанство, дружење, пријатељство са најбољим човеком, супругом, родитељем и дедом. Ни после двадесет година откада
ниси са нама, доказ су да се поштовани и вољени не заборављају него доживотно памте.
Кумови ЉИЉА и ИВИЦА РИСТИЋ
(26/277616)

МЛАДЕН
СТАНКОВИЋ
11. III 1943 – 28. V 2013.
С поносом чувамо успомену на тебе.
Унуци АЛЕКСАНДАР,
НИКОЛА и НАТАША
(110/277803)

ПЕРА
ПОЉАК
2014–2019.
Прошло је тужних пет
година. Чувамо те од
заборава
Породица
(55/277)
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Петак, 24. мај 2019.

26. маја, у 11 сати, на Католичком гробљу
обележавамо годишњи помен нашем оцу
и брату

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
Прошла је тужна година откада није с нама наш вољени

Прошло је четрдесет тужних дана без нашег

СТРАИН ПЕШИЋ

БУЗА АНДРИЈЕ

ДЕЈАНУ БАРАШЕВИЋУ

Остаће заувек у нашим срцима.
Премало је речи, а превише туге да ти кажемо колико недостајеш.

Заувек си у нашим срцима.

Његови најмилији

Син ЛУКА, ћерка УНА и сестра САЊА

Твоји најмилији: супруга МАРИЈА и ћерке ГОЦА и БИЉА
са породицама

Годишњи помен одржаћемо у недељу,
26. маја на гробљу Котеж, у 11.30.

(70/2177724)

(59/277709)

(75/277736)

Прошла је тужна и тешка година како је преминуо наш драги

Прошло је шест година откадa није више са нама наша драга

ГРУЈИЦА ШИМИЋ

ДЕЈАН БАРАШЕВИЋ

СТЕВАН
СПАСКОВСКИ

28. V 2011 – 28. V 2019.

ЗОРИЦА ДОДИЋ

С љубављу и поштовањем супруга ЉУБИНКА,
син НИКОЛА, снаја ИВАНА и унуци СТЕФАН,
ФИЛИП и МАРКО

Живиш у нашим срцима.
Помен дајемо 24. маја 2019, у 11 сати, на Новом
гробљу, у Панчеву.
Твоји најмилији

С љубављу и поштовањем чувамо успомену на тебе.
Твоји најмилији

(131/277837)

(1/277552)

(20/277607)

23. V 2008 – 23. V 2019.

1968–2018.
Свакога дана у мислима, сећањима и молитвама
имају те твоји: МАРИЈА, ИВАНКА, ДАНИЈЕЛА,
МАРИЈА и СТЕВА
(25/277613)

СЕЋАЊЕ

ГОДИШЊИ ПОМЕН

ДЕЈАН БАРАШЕВИЋ
2018–2019.
Време пролази, бол и туга остају. Вечно ћеш
бити у нашим срцима.

У суботу, 25. маја 2019, у 11.30, на гробљу Котеж,
даваћемо годишњи помен нашем драгом оцу,
деди и брату

СЛОБОДАН
ЂОРЂЕВИЋ

ПЕТРУ ДЕСПИНИЋУ

28. V 1997 – 28. V 2019.

1945–2018.

Тетка ЛЕЛА са породицом

ДРАГИША, НАДА
и НЕНАД

Увек ћеш бити у нашим мислима и нашим
срцима.
Твоји најмилији

(157/277917)

(97/2177768)

(139/277869)

СЕЋАЊЕ
на нашег драгог

ГОДИШЊИ ПОМЕН

С љубављу ћеш заувек остати у нашим срцима
и мислима.

ПОМЕН

Сестра СНЕЖА са породицом

ВЕРА
НИКОЛАЈЕВИЋ

2009–2019.

1977–2019.

рођ. Корњевич

НАДЕЖДА НИКОЛАЈЕВИЋ
и РАЈКО ЈАНКОВИЋ са породицом
(16/277592)

ТОМО ПОПОВИЋ
Породица

1927–2018.
Породица ПОПОВИЋ

(94/277761)

(27/

21. V 2014 – 21. V 2019.

2018–2019.

МИЛИСАВ
ЈАНКОВИЋ
МИЋА

Сећање на драгог оца, деду и прадеду

МИЛОША ШАПИЋА

ДЕЈАН БАРАШЕВИЋ

Сећање на

15. маја је било четрдесет дана од смрти
моје сестре

ЗЛАТОЈЕ
НОСИЋ
1943–2014–2019.
Дан за даном иде, а
ниједан без сећања
на тебе. Превише туге. Много ми недостајеш.
Твоја ТИНА

Прошло је шест месеци откако није са
нама наша драга

(158/277917)

(44/277688)

Сећање на драге родитеље

БЛАГОЈЕ
АРСИЋ

ЂОРЂЕ
АТАНАЦКОВИЋ
2004–2019.

СВЕТА
и
БОРКА
МАЈСТОРОВИЋ
Увек ће вас бескрајно волети ЦЕЦА, БИЉА, РАЦА,
МАРИО, ЛУКА, ДУШАН, ЛЕНКА и ЛУКИАН (95/277763)

Прошло је петнаест година пуних туге и лепих
успомена!
С љубављу твоја ЈЕЛА,
БРАНКА, ЉИЉА,
ВЕЉКО и БАНЕ
(52/277691)

СНЕЖАНЕ
ЦВЕТКОВИЋ
Неће те заборавити
твоја сестра ТАЊА
(42/277460)

ЈАНА
КНЕЖЕВИЋ

2003–2019.

Успомену на њу чувају њени најмилији

ГОРДАНА,
ВИОЛЕТА
и СРЂАН

(8/277579)

(15/277682)

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

Петак, 24. мај 2019.

28. маја 2019. навршава се година откада
није са нама наш вољени

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
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У недељу, у 11 сати, на гробљу у Војловици обележићемо пола године нашој вољеној

Сећање на вољене родитеље

ЈАРОСЛАВ ИВАНИЋ ЈАРО

ЕРЖИКИ МИУЦА

19. VIII 1959 – 28. V 2018 – 28. V 2019.

ВИДЕСКИ

1953–2018.
Увек у нашим мислима и срцима.
Време не лечи тугу.
Мајка МАРИЈА, супруга САШКА,
ћерке ЛЕА и ИВАНА, зет ОГЊЕН,
сестра ВЈЕРА и зет СТИВЕН

Вечно у срцима твојих најмилијих: ДУШАНА, ЗОРАНА, СТЕВАНА,
ВЕСНЕ, ЛИДИЈЕ, СИМОНЕ, ELLE, КОСТЕ и баба МАЈЕ

(60/277710)

(17/277595)

У среду, 29. маја, у 10 сати, одржаћемо четрдесетодневни помен нашој вољеној супрузи, мами и
баки

28. маја навршава се година откако нема мог тате

АНЂЕЛКА

ЕФТИМИЈЕ

2009–2019.

2016–2019.

Понекад у сновима, увек у срцу и мислима.
Ваши најмилији
(129/277828)

25. маја, у 11 сати, на Католичком гробљу даваћемо годишњи помен нашој вољеној Лули

РУЖИЦИ СТАНИМИРОВИЋ
1954–2019.

ЈАРОСЛАВА ИВАНИЋА

Време пролази а празнина и туга остају.

Волим те и недостајеш ми.
Твоја ИВАНА

Твој супруг САВА, ћерке САЊА, ИВАНА
и БРАНКА са породицама

(78/277740)

(3/277575)

ЈУЛИЈАНА КЕНДЕРЕШКИ
рођ. Сабовљев

Већ је прошла година

СЕЋАЊЕ

Четрдесетодневни
помен

Недостајеш много...
тешко је даље без тебе.
Твоји: син МИЛАН, мајка НАДА, брат ДУШАН,
братичина ДУШАНА и баба ЗЛАТА
(65/12777189)

31. маја навршава се тужна година како нас је
прерано напустила наша драга колегиница

ЈАРОСЛАВ ИВАНИЋ
Колеге из „Електровојводине”
(131/277811)

Тужно сећање
на драгог зета

23. V 2016 – 23. V 2019.

ОЛГА РЕНДИЋ

ЈАРОСЛАВА
ИВАНИЋА
28. V 2018 – 28. V 2019.

Поносни и захвални што смо те имали.
Твоје ћерке ЈЕЛЕНА и АЛЕКСАНДРА
са породицама и супруг МИОДРАГ

од куме ДАЦЕ
са породицом

(22/277611)

(39/277646)

(79/177741)

(46/277669)

АЛЕКСАНДАР
ШКРБИЋ
КИЋА
1. VII 1986 – 26. V 2008.
Време које је прошло
није умањило тугу, бол
и празнину. Много нам
недостајеш.
Твоји најмилији
(102/277781)

Нека те у тишини вечног мира прати наша
љубав јача од заборава.
Заувек остајеш у нашим
срцима, мислима и сећањима која не пролазе.

Драга мајко, много нам
недостајеш. Вечно ћеш
бити у нашим срцима.
Твоје ћерке НАТАША
и СОЊА са породицама

У недељу, 26. маја
2019. навршиће се
четрдесет дана откако није с нама

МАКСА ГАРДИНОВАЧКИ
МИЛКА
ЂУРОВИЋ
вољена моја, прошле
су три најтужније године у мом животу.
Моје рањено срце чува те и воли заувек.
Много ми недостајеш.
Твоје и моје ћерке
Наташа и Соња су неизмерно тужне и неутешне.
Твој супруг
МИЛОРАД ЂУРОВИЋ
(31/1277626)

МИЛИВОЈЕ
ШКРБИЋ
Твоји најмилији
(103/277781)

ЛУЛУ
ЈУЛИЈАНА
КЕНДЕРЕШКИ

24. V 1999 – 24. V 2019.

МИЛКА
ЂУРОВИЋ

Ташта ЉИЉАНА
МИРКОВИЋ

СЕЋАЊЕ

РУЖИЦИ
СТАНИМИРОВИЋ

25. V 1999 – 25. V 2019.

23. V 2016 – 23. V 2019.

Двадесет година нам недостајеш...
Тужне породице ГАРДИНОВАЧКИ и ПЕЈОСКИ
(43/277)

28. маја навршава се
година од смрти моје
мајке

28. маја 2019. навршава
се година од смрти наше
вољене

Пуно недостајеш.
Твоји: ВАСА,
ЉУБИЦА, ЗОРАН
и СНЕЖАНА
(14/277686)

СЕЋАЊЕ

Агенција АОП:
ВЕСНА, ТАЊА,
ДРАГАНА и МАРИЈА
(74/1277735)

31. маја навршава се годину дана од смрти моје
сестре

ЉУБОМИР
ЗУБОВИЋ
30. V 2005 – 30. V 2019.

ЛЕПОСАВЕ
ЂОРЂЕВ
Време пролази а туга
за тобом никада.

300-820, 300-830

Тужно сећање
на нашу

Твоја ћерка ЗОРИЦА
(115/277814)

ЛЕПОСАВЕ
ЂОРЂЕВ
У суботу. 27. маја посетићемо њену вечну кућу на
Старом православном
гробљу.
Ћерка ДРАГАНА, зет
АЛЕКСАНДАР и унука
ВИКТОРИЈА
(40/277650)

ЈУЛИЈАНЕ
КЕНДЕРЕШКИ
Вечно ћеш живети у нашим срцима.

Време које је прошло
пуно је туге и бола за
тобом.
Недостајеш нам све
више, али ми те чувамо од заборава.

Породице ЧОЛАКОВИЋ
и ДИМИТРИЈЕВИЋ

Твоји: МАРИЦА
са децом и твојих
шест анђела

(21/277610)

(150/277893)
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ТРИНАЕСТИ ШАХОВСКИ ФЕСТИВАЛ

ДЕШАВАЊА ПОД ОБРУЧЕВИМА

ОДЛИЧЈА ЗА БРАЋУ МИЛАНОВИЋ

ПРАЗНИК СПОРТА У РЕЖИЈИ ТАМИША

Спуштена је завеса на тринаести Шаховски фестивал Србије, који је одржан у Крагујевцу. Манифестација у оквиру које се одржавају кадетска
државна првенства по брзопотезном, убрзаном и стандардном темпу трајала је девет дана, а окупила је 318 најбољих кадета из целе земље.

Марко Милановић, члан
ШК-а „Све то зар Гли го рић
Глига” из нашег града, више-

струки победник овог такмичења, ове године је учествовао у класи старијих од себе,
па није било реално да понови успех од прошле године, када је освојио сва првенства. Ипак, Марко је наставио континуитет освајања
медаља на највећем шаховском такмичењу тако што је
освојио треће место у убрзаном шаху. Само мало среће
му је недостајало да, такође
као мла ђи у кла си, та кав
успех понови и у стандардном шаху, у којем је заузео
четврто место.
Одличан је био и Павле
Милановић, који је на свом
првом такмичењу овог формата, у најмлађој класи у убрзаном шаху, такође зарадио
бронзано одличје.
На Првенству Србије у брзопотезном шаху Павле се борио против две године старијих ривала и успео да освоји сре бр но од лич је у овој
атрактивној шаховској дисциплини.

НАДМЕТАЊЕ СТРЕЛИЧАРА

ИЗ НОВОГ САДА СА ЧЕТИРИ ЗЛАТА

У Новом Саду је прошлог викенда одржан турнир у стреличарству, на коме су се надметала 64 такмичара из петнаест
клубова. СК Панчево се представио с девет својих чланова.
Ово такмичење је обележио прелазак Дејана Форга у
категорију ветерана, али и повратак Данила Миоковића на
победничко постоље. Панчевци су имали сјајан учинак и
у Новом Саду. Освојили су
четири златна одличја и два
сребрна, а оборили су и један
државни рекорд.

Златне медаље у гађању
олимпијским луком заслужили су ветеран Дејан Форго, јуниорка Барбара Бркић
и старији пионир Лазар Андреев, који је са 619 кругова
поставио и нови национални рекорд, а тријумфовала
је и сениорка Марија Љубинко вић у га ђа њу сло же ним
луком.
Сребром су се окитили сениор Данило Миоковић у надметању компаундом и кадет
Сте фан Кља јић у га ђа њу
олимпијским луком.

ИГРА С ЈАЈАСТОМ ЛОПТОМ

ТРОФЕЈ ПРИГРЛИЛИ И КАДЕТИ
Кадетска селекција Рагби клуба Динамо 1954 од прошлог
викенда је победник Купа Србије. Млади панчевачки „дивљи вепрови” на свом терену
савладали су београдски Рад
са 43:13 и тако пригрлили
вредан трофеј.

зентације Србије до осамнаест година која је савладала
Бугарску.
– Квалитетан рад је дао резултате, али чека нас још много посла. Честитке заслужују
сви у нашем клубу, а посебно
смо поносни на наше младе

Гостовање кошаркаша
Партизана изазвало
велико интересовање
Још две рунде
до краја
Обистинила су се очекивања.
Захваљујући кошаркашком клубу Тамиш, Панчево је још једном било у жижи спортских
збивања. У седмом колу Суперлиге момци које предводи тренер Бојан Јовичић угостили су
ривале из најтрофејнијег српског клуба, а долазак кошаркаша Партизана у наш град
изазвао је велико интересовање пан че вач ких по кло ни ка
„краљице игара”.
Много пре почетка утакмице која је одиграна у суботу,
18. маја, око Хале спортова на
Стрелишту осетила се та, за
Панчево несвакидашња атмосфера. У ваздуху је „мирисало”
да долази велики тим, клинци
су с нестрпљењем ишчекивали
да се паркира аутобус с црнобелим асовима како би евентуално уловили понеки аутограм, многи знатижељници су
се гуркали око улаза, покушава ју ћи да на ђу не ку ве зу и
спортској светковини присуствују без плаћене улазнице.
Све је било веће него иначе,
гламурозније... Па не долази
Партизан у Панчево сваки дан.
Радовали су се „црно-бели”
после четрдесет минута, очекивано, али резултат у овој утакмици можда и није био у првом плану, бар када је спортско Панчево у питању: Тамиш–
Партизан 62:88, по четвртинама 28:28, 15:22, 10:21 и 9:17.
Кошаркаши Тамиша нису се
уплашили великог противника, којег предводи тренер Андреа Тринкијери. Испрсили су
се Душан Кнежевић и његови
саиграчи пред Партизаном, а
у првој четвртини их је предводио сјајни Братислав Јековић, који је погодио три „тројке”. Млади плеј Тамиша Александар Илкић неколико пута
је направио прави дармар под
кошем Партизана и сјајним

соло продорима и ефектним
поенима подизао публику на
ноге, а ефикасан је био и Иван
Смиљанић, који је са звуком
сирене погодио „тројку” из корнера за крај прве четвртине и
сјајних 28:28.

сигурно, квалитет играча Партизана све више је долазио до
изражаја...
Тренер „црно-белих” Андреа
Тринкијери био је одушевљен
атмосфером у Панчеву, али и
издањем домаћих кошаркаша,

Како је време одмицало, гости су деловали све моћније
на терену и постајали ефикаснији, а момцима из домаћег
ти ма по че ла ја да опа да
концентрација... Полако али

који су пружили одличан отпор његовом тиму у обе утакмице ове сезоне у Суперлиги.
– Играли смо колико нам је
противник дозволио. У првом
по лу вре ме ну смо со лид но

парирали великом ривалу, али
смо у наставку пали. Нисмо
могли да нападнемо, правили
смо бројне грешке, па је Партизан лагано привео утакмицу
крају. Идемо даље, очекује нас
дуел с Новим Пазаром, јединим тимом који нисмо успели
да добијемо у КЛС-у, па потом
пут у Ужице и на крају мегдан
с Мегом на нашем терену којим ћемо окончати још једну
успешну сезону – рекао је први
тренер Тамиша Бојан Јовичић.
Пре дуела с Партизаном кошаркаши Тамиша су одмерили
снаге с Динамиком у Београду,
од кога су изгубили са 77:76.
– Водили смо током већег
дела меча, па не би било незаслужено да смо и ми победили, јер је на крају један шут
одлучио. Срећа је била на страни Динамика. Била нам је скраћена ротација и тешко нам је
да испратимо овај ритам у ком
се утакмице играју на свака
три дана. Честитам свим играчима Тамиша на борбености и
жељи – прокоментарисао је Јовичић и овај дуел.
Уколико сте овај број „Панчевца” купили код колпортера
у четвртак, 23. маја, још увек
имате времена да стигнете на
утакмицу између Тамиша и Новог Пазара, која почиње у 19.30.

четвртак, 23. маја. Бројни поклоници ММА спорта у Панче-

ву, али и целој Србији, надају
се добрим вестима и из Чешке.

ВЕЛИКИ ММА ТУРНИР У ЧЕШКОЈ

ДАЧА ОТИШАО ПО ПОЈАС...
Један од најпрестижнијих турнира у мешовитим борилачким спортовима у организацији ММАА биће одржан 25. маја у чешком граду Кладну. Једини српски борац који ће наступити на том великом такмичењу биће наш суграђанин
Далибор Милутиновић. Он ће
се надметати у мечу вечери, а
то ће уједно бити и мегдан за
шампионски појас.
Ривал популарном Дачи биће Александар Цверна, изузетно популаран борац у Чешкој,
који је наступао у једној од најјачих организација у Европи –
XФН. Цверна је такође већ низ
година спаринг-партнер УФЦ
борцу Карлосу Терминатору Вемоли.
– У меч улазим са 100 кг,
док ће мој противник бити двадесет килограма тежи. То ће

сигурно бити најтежа борба у
мојој каријери. За овај меч сам
се припремао три месеца у клубу „Цар Душан Силни”, за који
ћу и наступити, а за моју физичку припрему био је задужен тренер Никола Раи. Цверна је објавио неке своје тренинге с припрема за овај меч.
Ту се види да има озбиљан тим
око себе и да је врхунски борац. Рекао је да ће у овај меч
ући двеста посто спреман. Овај
меч обојици много значи и сигуран сам да ће пут до тријумфа бити тежак. Цверна ће по
сваку цену желети да пред својом публиком освоји појас, међутим ја сам чврсто решио да
га спречим у томе – рекао је
пред одлазак у Чешку Далибор Милутиновић.
Наш суграђанин је са својим
тимом у Кладно отпутовао у

ДРЖАВНИ ШАМПИОНАТ У КАРТИНГУ
– Много година и рада уложе но је у ову ге не ра ци ју.
Момци су изузетни, они јако вреде, а добре резултате
од њих тек треба очекивати
– рекао је шеф стручног штаба РК-а Динамо 1954 Ђорђе
Гавриловић.
Тренер Владимир Амбруш
додао је да се чак осам играча Динама из млађих категорија налази у саставу репре-

играче – истакао је председник РК-а Динамо 1954 Миомир Калабић.
Предвођени тренерима Владимиром Амбрушем и Николом Татићем, успех су остварили: Пал, Воштић, Брошћанац, Б. Васић, Миленковић,
В. Васић, О. Недељковић, Кузмановић, Аџић, Кошпић, Б.
Недељковић, Гергић, Грибор,
Паунов, Адамов и Шуша.

ЂОРЂЕ НА ДРУГОМ МЕСТУ
У организацији Спортског ауто и кар тинг са ве за Ср би је
(САКСС), Спортског ауто-мото савеза Београда (САМСБ)
и Се кре та ри ја та за спорт и
омладину града Београда, а уз
подршку АМСС-а, у недељу,
19. маја, отворен је овогодишњи шампионат Србије у аутомобилизму на картодрому
Ада Ху ја, так ми че њем ко је

носи назив „Награда Београда 2019”.
Ве ли ки успех по сти гао је
наш суграђанин Ђорђе Штулић, члан Карбо рејсинг тима
из Панчева, освојивши друго
место у картингу у класи 7
ТАГ. У обе трке Ђорђе је захваљујући веома сигурној и
атрактивној вожњи завршио
на подијуму, на високом дру-

гом месту, и тако потврдио
добру форму на старту шампионата.
Картинг трка „Награда Београда 2019” бодује се за ФИА
Централноевропску зону (ЦЕЗ),
Шампионат Хрватске и Спортстил куп.
Наше национално надметање у картингу наставља се већ
8. јуна, на истом месту.
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ВЕСТ ПО ВЕСТ

С РУКОМЕТНИХ ТЕРЕНА

ВИЦЕШАМПИОНИ

ВРЕДНА ПОБЕДА И ОПРОШТАЈ КАПИТЕНА

Првенство Србије у мачевању
за пионире и јуниоре одржано
је прошлог викенда у Националном мачевалачком центру,
у хали 2 Београдског сајма.

У пионирској конкуренцији
панчевачки КМК „Карађорђе”
имао је седам такмичара. Лана Шкаљак је у финалној борби изгубила од ривалке из Железничара с 10:9 и освојила
сребрну медаљу.
У екипном надметању јуниори „Карађорђа” такође су постали вицешампиони државе.
Такмичили су се у дисциплини мач, а екипу су чинили Дамир Бербић, Дејан Бодрожа и
Вук Јанковић.

СУПЕР ЈУНИОРИ
У суботу и недељу, 11. и 12.
маја, одржано је Првенство Србије у бадминтону у јуниорским категоријама.
Стефан Мијатовић (БК Панчево) освојио је бронзану медаљу у синглу и сребрну медаљу у
мушком дублу с Луком Милићем из Крагујевца у групи играча до деветнаест година.
У конкуренцији петнаестогодишњака такмичари из панчевачких клубова били су изузетно успешни.

Бронзане медаље у синглу
освојили су Марија Самарџија
(БК Динамо), Маша Алексић
(БК Панчево) и Петар Радонић (БК Панчево), док су се у
конкуренцији дублова Марија
Самарџија и Маша Алексић
окитиле сребрном медаљом, а
Наталија Бохаревић (БК Панчево) и Миона Алексић (БК
Панчево) бронзаном у пару с
Ланом Драмићанин и Петром
Гордић из Крагујевца.

РОДА КУП

Овог викенда

Динамо бољи од
Партизана

Рукомет
СУПЕРЛИГА
Н. Пазар: Н. ПАЗАР – ДИНАМО

Бранко Радановић
одиграо последњи
меч пред панчевачком
публиком
До краја дуге и исцрпљујуће
рукометне сезоне остало је још
само шездесет минута. У претпоследњем колу плеј-офа Суперлиге Динамо је прошлог викенда на свом терену савладао
Партизан с 32:28 (15:15) и тако остао у трци за друго место,
које води у СЕХА лигу.
Про шло не дељ ни ду ел на
Стрелишту, поред тријумфа
панчевачких рукометаша над
реномираним ривалом, остаће
упамћен и по опроштају дугогодишњег капитена Динама.
Бранко Радановић је одлучио
да заврши играчку каријеру, па
је у недељу, 19. маја, одиграо
последњи меч у вољеном дресу
пред панчевачком публиком.
Када је утакмица у питању,
треба рећи да су Динамо и Партизан одиграли још један рукометни „класик”. Као и увек
када се састану ова два ривала,
водила се велика борба, било
је тешко и резултатски неизвесно, али је на крају тријумфовао у овом тренутку квалитетнији састав.
После првих тридесет минута победник није могао ни да
се наслути, иако су момци које
предводи тренер Иван Петковић имали теренску иницијативу (15:15). Динамо је после
одмора заиграо боље и брзо
стекао предност од три гола, а
највећи аплаузи проламали су
се у тренуцима када је мрежу
Партизана погађао Бранко Радановић. Легендарни капитен
Динама постигао је два гола, а
најбољи појединац дербија био
је Милош Савић, који се осам
пута уписао у листу стрелаца.
Панчевци су мирно, без великих трзавица, овај сусрет привели крају, а онда су Халу спортова на Стрелишту испуниле
најискреније емоције...
Сви су устали да поздраве
капитена, аплаузи се нису сти-

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
жене
Долово: ДОЛОВО–ПРОЛЕТЕР
уторак, 28. мај, 19.30
мушкарци
Јабука: ЈАБУКА–ХЕРЦЕГОВИНА
петак, 19 сати
Б. Карловац: Б. КАРЛОВАЦ – ДОЛОВО
ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене
Петроварадин: ПЕТРОВАРАДИН–ЈАБУКА
мушкарци
Панчево: ОРК ПАНЧЕВО – РАДНИЧКИ
недеља, 20.30

Кошарка

шавали, „кнедле” су у грлу стајале готово свима... Био је то
последњи меч сада већ чувеног „жуто-црног броја 6” у панчевачком „храму спорта”...
На центру терена, окружен
саиграчима, али и рукометашима Партизана, са сузама у

очима публици је отпоздрављао – Бранко Радановић. Човек који је оставио неизбрисив траг у клубу. Као дванаестогодишњи дечак 1993. године из Омољице је прешао у
Динамо и – постао легенда. За
први тим је дебитовао 1998,

три сезоне је носио дрес Партизана, по једну сезону зрењанинског Пролетера и Црвене
звезде, али увек се враћао у
свој матични клуб. Динамов
дрес носио је више од две деценије и сасвим сигурно уписао своје име у плејаду врхунских асова које је Рукометни
клуб Динамо изнедрио.
Свака част, мајсторе!
– Победом над Партизаном
остали смо у трци за СЕХА лигу, па ће све бити познато тек
након последњег кола. Ово је
био јако емотиван сусрет, како
за публику, тако и за мене лично. Имао је наш Динамо много легенди, али Бане је увек
био уз клуб, изгарао, играо и
повређен, с једном руком ако
треба, давао је Динаму... Много је помогао и мени, у сваком
смислу. Били смо и саиграчи...
Бранко Радановић је због свега што је учинио за клуб сврстао себе међу истинске легенде Динама – с много емоција у
гласу говорио је на конференцији за новинаре тренер „жуто-црних” Иван Петковић.
У последњем колу плеј-офа
Динамо гостује у Новом Пазару, али ће његов коначан
пласман зависити и од дуела
из ме ђу Вој во ди не и Ме та лопла сти ке и Пар ти за на и
Железничара.

ДЕ ВОЈ КЕ НА ПЕ ТОМ МЕ СТУ

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Бачки Јарак: МЛАДОСТ – ДИНАМО 1945
Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР – ХАЈДУК 1912
недеља, 16.30
ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Омољица: МЛАДОСТ–БАК
недеља, 16.30
ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Падина: ДОЛИНА–СЛОГА
Иваново: СТРЕЛА – ПАРТИЗАН (Г)
Баранда: РАДНИЧКИ–БОРАЦ
Б. Паланка: ДУНАВ – ЈЕДИНСТВО (К)
Уљма: ПАРТИЗАН–ЈУГОСЛАВИЈА
ове утакмице играју се за викенд
Јабука: ЈУГОСЛАВИЈА–ДУНАВ
Качарево: ЈЕДИНСТВО–РАДНИЧКИ
Старчево: БОРАЦ–СТРЕЛА
Б. Н. Село: СЛОГА–ВОЈВОДИНА
утакмице се играју у среду, 29. маја, од 17.30

Прошлонедељни
резултати
Рукомет
СУПЕРЛИГА
Панчево: ДИНАМО–ПАРТИЗАН

32:28

СУПЕР Б ЛИГА
жене
Пирот: ПИРОТ – ЖРК ПАНЧЕВО

30:24

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
жене
Долово: ДОЛОВО–ЈАДРАН
мушкарци
Долово: ДОЛОВО–ЈАБУКА

32:29
24:25

30:27

СУПЕРЛИГА
Београд: ДИНАМИК–ТАМИШ
Панчево: ТАМИШ–ПАРТИЗАН

77:76
62:88

Фудбал
СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Пригревица: БРАТСТВО 1946 – ЖЕЛЕЗНИЧАР
0:1

Тамара Стефановић и Миона
Балчаковић, а за кадетску селекцију су наступиле: Ивона
Васић, Андреа Васић, Валентина Бијелић, Дуња Јевтић,
Александра Папулић и Нађа
Стојановић.
Све три екипе су се пласирале и у финале државног првенства, које ће бити одржано
у октобру. До краја сезоне наше младе суграђанке учествоваће на још неколико турнира,
а потом следи летња пауза.
Упис нових чланова у панчевачку секцију ГД-а Палилула
вршиће се од септембра.
шампионску титулу. Кадеткиње су зарадиле бронзана одличја и у вишебоју и у кореографији са обручем. Млађе јуниорке,
девојчице које с Јеленом Гачић
Милић раде скоро десет година,

Фудбал

Кошарка

ПАНЧЕВКЕ НАЈБОЉЕ У СРБИЈИ
Крагујевац је прошлог викенда био домаћин Првенства Србије у Б групним вежбама у
ритмичкој гимнастици. У дворани „Језеро” окупили су се
такмичари из 23 клуба из дванаест градова у Србији. Било
је то надметање на које су дошли само најбољи и најспремнији, сви жељни успеха и медаља. За ово такмичење се вежба током целе године...
Предвођене тренером Јеленом Гачић Милић, три екипе
из Панчева учествовале су на
овом престижном такмичењу,
а што је нај ва жни је – све
девојчи це су се вра ти ле с
медаљама.
Категорија пионирки била је
најбројнија, јер се у тој конкуренцији надметала чак тридесет једна екипа, а наше мале
суграђанке освојиле су вице-

СУПЕРЛИГА
Панчево: ТАМИШ – Н. ПАЗАР
четвртак, 23. мај, 19.30
Ужице: СЛОБОДА–ТАМИШ
Панчево: ТАМИШ–МЕГА
четвртак, 30. мај, 19.30

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
Футог: МЕТАЛАЦ – ОРК ПАНЧЕВО

Спуштена је завеса на првенствену трку у Супер Б лиги за
рукометашице. Девојке које предводи тренер Марко Крстић
окончале су сезону на петом месту. После 22 утакмице
оствариле су скор од једанаест победа и исто толико пораза.
Светлана Ничевски и њене саиграчице прошлог викенда
гостовале су у Пироту, где су од истоименог ривала изгубиле с 30:24 (14:15). Најзапаженије у редовима гошћи биле
су Тијана Симић и Невена Џелајлија, са по шест голова, а
Светлана Ничевски је четири пута била прецизна.
Пласманом у горњи део табеле ЖРК Панчево је завршио
још једну успешну сезону.

ДРЖАВНИ ШАМПИОНАТ У ГИМНАСТИЦИ

На међународном турниру „Рода куп” у Београду, у конкуренцији 800 бораца, надметало се и тринаест каратиста панчевачке Младости.
Златну медаљу освојила је
Сара Жунић, сребром су се окитили Наташа Пап Марковић,
Немања Живков, Дуња Јовановић и Марко Милутиновић, а
бронзе су зарадили Милош Милутиновић (две), Ђорђе Шушак
и Софија Стефановић.
Такмичарке Младости Сара
Жунић, Тара Ђурђевић, Софија Стефановић и Тамара Гавриловић учествоваће на Балканском првенству, које ће бити
одржано од 30. маја до 2. јуна
у Бањалуци.

СПОРТСКИ
ВОДИЧ

још једном су заблистале пуним сјајем па су постале шампионке Србије и у вишебоју и у
вежбама са обручем.
Овај упорни тим чине: Јована Радмановић, Нађа Зарија,

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Б. Карловац: ПРОЛЕТЕР–МЛАДОСТ

3:2

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Влајковац: ЈЕДИНСТВО–ЈАБУКА
Качарево: ЈЕДИНСТВО – ПАРТИЗАН (У)
Старчево: БОРАЦ–ДУНАВ
Потпорањ: ПОТПОРАЊ–СТРЕЛА
Б. Н. Село: СЛОГА–ВУЛТУРУЛ

2:3
2:0
5:0
1:0
2:1

ШАХОВСКИ КУТАК

Benadek
8
7
6
5
4
3
2
1

Стране припремио

Александар
Живковић

A

B

C

D

E

F

G

H

Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Сф3)
Избор Р. Радојевић

ИЗМЕЂУ ДВА ГОЛА

ЖЕЛЕЗНИЧАР „ВЕЗАО” ПОБЕДЕ

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Сонг о слободи
Птица шета небом,
риба шета водом,
буба шета травом,
а човек слободом.
Слобода је небо,
слобода је вода,
слобода је травањ,
човек је слобода.

„Дизелка” обрадовала
своје навијаче
„Брзи воз” путује у Бачки
Јарак
У протеклих десетак дана љубитељи најважније споредне ствари на свету који
прате дешавања у Српској лиги група
„Војводина” имали су прилике да посматрају утакмице 30. и 31. кола трећег
ранга такмичења.
Финиш сваке првенствене трке сам
по себи доноси многа узбуђења, а овај
је вратио осмехе на лица присталицама
Железничара и Динама 1945.
Тридесето коло шампионата, које је
било на програму у среду, 15. маја, показало је да се у Панчеву игра квалитетан фудбал и да српсколигаши из нашег града имају квалитета и за веће домете.
На терену СЦ-а „Младост” Железничар је угостио неугодни Раднички из
Сремске Митровице и после велике борбе успео да га савлада с минималним
резултатом од 1:0. Гол вредан велика
три бода постигао је капитен популарне „дизелке” Данило Ковачевић.
У исто време Динамо 1945 гостовао
је у Вршцу, где је одмерио снаге са исто-

именим домаћим тимом. Иако су домаћини имали више од игре и теренску
иницијативу, одбрана Динама с голманом Анџићем на челу одлично је деловала, а момци које предводи тренер Душан Ђокић нису се уплашили ни када
су Вршчани повели с 1:0. Наставили су
да играју своју игру, а награда за пожртвовање уследила је у виду поготка Луке Петровића којим је постављен и коначан резултат: ОФК Вршац – Динамо
1945 1:1.
Првенствена трка за бодове настављена је прошлог викенда, мечевима
31. кола. „Брзи воз” је у овој рунди шампионата био слободан, док је „дизелка”,
осокољена победом над Радничким, путовала у Пригревицу, где се састала с
Братством 1946, тимом који се годинама налази у самом врху Српске лиге.
Иако је домаћин у овај меч ушао као
фаворит, Данило Ковачевић и његови
саиграчи желели су тријумф, хтели су
да „вежу” победе, освоје нова три бода
и мирно сачекају крај шампионата. И
успели су! Братство 1946 – Железничар 0:1 (0:0).
Тренер „дизелке” Небојша Петровић
за овај меч поверење је поклонио екипи у саставу: Катанић, Јанкулов, Ђорђевић, Спасковски, Аничић, Милекић,
Шобат, Ковачевић, Вучевић, Мандић и

Руњаић, а прилику су добили и Радисављевић и Станојковић.
Панчевци су од првог минута играли
с много више жеље и енергије, наметнули свој ритам и диктирали темпо
утакмице. Полако али сигурно, фудбалери „Жеље” су све више преузимали
теренску иницијативу и стезали обруч
око гола домаћина.
Упорност и уложени труд исплатили
су се средином другог полувремена, када је један од најзапаженијих актера
ове утакмице, Божидар Шобат, резантним ударцем по земљи послао лопту на
жељено место – у мрежу голмана Братства 1946. Био је то један али јако вредан гол Железничара, којим су освојена нова три бода.
На првенственој табели стање изгледа овако: Динамо 1945 је на шестом
месту са 42 бода, а Железничар је седми с једним поеном мање. Идућег викенда „брзи воз” иде у Бачки Јарак, где
га чека последњепласирана Младост,
која се још увек није одрекла борбе за
опстанак. Неће ни Железничар бити на
мањим искушењима. На СЦ „Младост”
долази другопласирани Хајдук из Куле,
тим који је већи део шампионата провео на лидерској позицији. Ова утакмица се игра у недељу, 26. маја, од 16.30.
А. Живковић

Играјте се значкама
Играјте се значкама, ордењем на грудима,
приредбама тачкама, а не живим људима.
Играјте се правцима, крађама и кривцима,
врапцима и мравцима, а не нашим живцима.
Играјте се муњама и вулканским лавама,
чворцима и жуњама, а не нашим главама.
Играјте се значкама, ордењем на грудима,
играчкама пљачкама, а не живим људима.

ТАКМИЧЕЊЕ МЛАДИХ КОШАРКАША

КРИС-КРОС ДРУГИ У ВОЈВОДИНИ
Млади кошаркаши Крис-кроса настављају да нижу успехе и већ неколико
година у континуитету налазе се у врху
војвођанске кошарке.
Финални турнир осам најбољих екипа из наше покрајине одржан је од 10.
до 12. маја у Панчеву, Сомбору и Зрењанину. Пионири Крис-кроса су у четвртфиналу на домаћем терену у Панчеву савладали Србобран са 74:57. У
полуфиналу у Сомбору после продужетка победили су домаћу екипу Џокера са
40:39, а у финалној утакмици Првенства Војводине, у веома узбудљивој и
неизвесној завршници, екипа Петровграда искористила је предност домаћег
терена и савладала Крис-крос са 47:43.
За најбоље играче на турниру изабрани су Лазар Мајкић (КК Петровград) и
Сава Илић (КК Крис-крос), а најбољи
шутер био је Александар Бихлер, такође члан Крис-кроса.

Сила ником није мила

Предвођени тренером Владимиром
Илићем, велики успех су остварили:
Александар Бихлер, Сава Илић, Вук
Микић, Стефан Дозет, Душан Станко-

вић, Ђорђе Кладарин, Филип Ристовић, Андреј Божић, Владимир Ћирић,
Јосиф Елкхедр, Душан Кићовић и Урош
Јовановић.
А. Ж.

Сила ником није мила и над силом има сила.
И над зверком има зверка која чека која мерка.
И над прутом има прут и над љутим има љут.
Сила никад није драга и над снагом има снага.
И над школом има ђак
и над јаким има јак.
Жуто жито златан сноп
и над попом има поп.
Текст: Љубивоје Ршумовић

µМ. Шупица ?С. Трајковић

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?
Драгана
Вадалчевић,
гимназијалка:
– Вероватно ћу
ићи с другарицом
на неку журку.
Славићемо
крај школе.

Дејан Јовановић,
гимназијалац:

Мирјана Матић,
гимназијалка:

– Ово је посебан
викенд. Вероватно
ћемо ићи на неку журку
у кафићу, можда
у „Кулу” или „Круну”.

– Викенд ћу
провести с другарицом
по журкама. Поред
тога, тражићемо
хаљине за матуру.
Посетићемо неки тржни
центар у Београду.
Биће прелепо.
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