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цена 40 динара

У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 26. АПРИЛА 2019.

Број 4812, година CLI

ПОТПУНИ ВОДИЧ

ВЛАСНИК

ОСНИВАЧ
ЈОВАН ПАВЛОВИЋ

Шта се догодило са
Исусом у Јерусалиму

ГРАДОНАЧЕЛНИК О САОБРАЋАЈНИМ ВЕЗАМА С ПРЕСТОНИЦОМ

ДО БЕОГРАДА ТРИ САТА ХОДА
Требало је да панчевачки
јавни превозник преузме
линију 108 београдског
ГСП-а, али...
Цена шездесет нових
аутобуса и нове главне
аутобуске станице
– 12 милиона евра

Градско веће
Друга фаза
– три године
раније
» страна 4

Промене у граду
Стране компаније

Неколико опција, свакој
нешто фали: комбисти
у систему? Не!

утичу на пораст плата
Страна 2

ПРАЗНИК

» страна 5

Они уклањају мрље
Све може да се очисти
осим савести
» страна 11

Записи
Зоран Јовановић Мачак:
Ја сам сведок
једног времена

» страна 12

Репортажа
Бувља пијаца

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.

ПРАЗНИЧНА ПАУЗА

Радно време
благајне „Панчевца”
Овај број „Панчевца” је двоброј. Следећи број изаћи ће 10. маја.
Благајна у Улици Вука Караџића 1 због празника ће имати следеће
радно време:
ПЕТАК, 26. април
СУБОТА, 27. април
НЕДЕЉА, 28. април
ПОНЕДЕЉАК, 29. април
УТОРАК, 30. април
СРЕДА, 1. мај
ЧЕТВРТАК, 2. мај
ПЕТАК, 3. мај,

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

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

» страна 29

Фудбал
Викенд у знаку
„брзог воза”
» страна 31
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ДРУГА СТРАНА

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА
Пише: Михајло Глигорић

Воле се као Срби и Хрвати
То је требало видети: после завршетка недавно одигране утакмице рукометних репрезентација Србије и Хрватске телевизијске камере су забележиле како се чланови једне и друге екипе срдачно поздрављају и
грле као да је реч о некој нормалној и уобичајеној утакмици, а не о сусрету националних селекција из две посвађане државе.
За редовне пратиоце спортских догађаја ово није било изненађење. У
добрим односима су и ватерполисти српске и хрватске репрезентације
и њихови селектори, који се, попут рукометаша, срдачно поздрављају
после сваке утакмице.
Међутим, у односу на добро и мирно завршене утакмице националних селекција Хрватске и Србије, много је више сусрета српских и
хрватских репрезентација и клубова који се завршавају уз навијачке
туче, међусобне увреде играча, националистичка скандирања и друге
инциденте.
Један од примера хрватске мржње према оном што долази из Београда и Србије јесте недавни поступак Јасмина Репеше, тренера кошаркаша „Будућности” из Подгорице. За оне који то не знају – у питању је
бивши дугогодишњи тренер загребачке „Цедевите” и селектор кошаркашке репрезентације Хрватске.
Када су кошаркаши „Црвене звезде” недавно заслужено и бољом
игром декласирали тим који он сада води, уместо да спортски призна
пораз од бољег, он је кривицу за све свалио на навијаче „Црвене звезде”. По његовом мишљењу, они су највише допринели поразу „Будућности”, јер су његовом тиму приредили ужасан и, како је нагласио, непријатељски дочек.
То је само један од разлога због којих се намеће питање докле ће Србија и Хрватска бити завађене и имати лоше међусобне односе. Шест
година после завршетка Другог светског рата Француска, Енглеска и
друге западноевропске државе, без обзира на туробну прошлост, пристале су да се уједине с Немачком и формирају Заједницу за угаљ и челик, која је била претеча данашње Европске уније.
Још један пример: иако су Немачка и Русија током Другог светског
рата биле жестоки непријатељи с обзиром на вишемилионске руске жртве, економска размена између те две земље данас се мери у десетинама милијарди евра, а аутомобилски концерн „Фолксваген” је један од
највећих извозника на руско тржиште. С друге стране, иако је од рата у
Хрватској прошло више од двадесет година, Србија и даље с том државом нема готово никакве односе.
Намеће се питање да ли је могуће да буде другачије, с обзиром на међунационалне инциденте, тзв. царински рат вођен пре неколико година
између Србије и Хрватске, уништавања српских аутомобила у Хрватској, паљења српских новина у центру Загреба, усташка скандирања на
спортским догађајима итд. Да ли је могуће то прећутати и игнорисати
очигледан тренд рехабилитације усташа и усташког покрета, који је у
Хрватској све јачи, као и увреде које долазе из те земље и од њених политичара на рачун Србије?
Наши медији ових дана су објавили текст о инциденту на Хрватском
приморју до којег је дошло након што су тамошњи полицајци ухватили
децу како у једном граду уништавају српске аутомобиле. На питање полиције зашто су то радили, одговорили су да су их тако саветовали родитељи, јер су српски аутомобили „злочести”!?
Овај, на први поглед баналан инцидент суочио нас је с поражавајућом истином да у Хрватској има оних који уче децу од малих ногу да
мрзе друге људе само због тога што су другачије националности. Може
ли се у таквим околностима очекивати да Србија и Хрватска једног дана почну нормално да сарађују и да стабилизују међусобне односе?
* * *
Официри, војници и цивили запослени у Војсци Србије ових дана ће
обележити још један празник те важне институције наше државе. Иако
још увек има оних који сматрају да данашња армија не може да се пореди са оном која је постојала у време некадашње Југославије, непобитно
је да је стање у њој из месеца у месец све боље.
Уместо скандала, афера, самоубистава и уништавања војне опреме,
што су некад биле доминантне теме медија у извештавању о Војсци Србије, сада се најчешће говори или пише о позитивним примерима и добрим резултатима младића и девојака који носе униформе.
Иако има доста оних који су, незадовољни, у потрази за већим платама, напустили војску, они су у мањини у односу на оне који су остали у
њој и својим радом и залагањем доприносе томе да Војска Србије, уз
Српску православну цркву, буде институција којој се у нашој држави
највише верује. Због тога, официрима, војницима и цивилима у Војсци
Србије желимо срећан 23. април, дан наше армије.

Петак, 26. април 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

ГРАДОНАЧЕЛНИК О САОБРАЋАЈНИМ ВЕЗАМА С ПРЕСТОНИЦОМ

НЕКОЛИКО ОПЦИЈА,
СВАКОЈ НЕШТО ФАЛИ

Субвенционисање карата за ученике, студенте и пензионере – обавеза је Града

Требало је да панчевачки
јавни превозник преузме
линију 108 београдског
ГСП-а, али...
Цена шездесет нових
аутобуса и нове главне
аутобуске станице
– 12 милиона евра
Како ствари – баш као и аутобуси и
возови – стоје, ускоро ће у моду поново ући аутостопирање. Овај, не тако давно, најупотребљиванији модел
пребацивања од Панчева до Београда
има светлу перспективу јер је очигледно да АТП нема капацитете да се
бави овим делом свог посла, те да су
преговори између два града о повратку „Беовоза” на панчевачке шине тек
започети.
Градоначелник Саша Павлов присећа се да су Синиша Мали, тадашњи
престонички први човек, и он пре три
године потписали меморандум о сарадњи да ће заједнички радити на подизању нивоа квалитета јавног транспорта између два града; имали су
обојица добру вољу за то.
Постоји интерес приватника
На основу тог документа, Панчево је,
каже Павлов, испунило своје обавезе:
Саобраћајни факултет је урадио студију економске исплативости полазака „Беовоза” из нашег града, као и
предлога да панчевачки јавни прево-

се бави саобраћајем све стопирао уз
објашњење да предлог није у складу
са Законом о комуналним делатностима. Нисам сигуран да они добро
тумаче тај закон, јер су ми и људи из
„Србијавоза” рекли да је потребна само добра воља. С наше стране она постоји. У међувремену, дошло је и до
промена људи који се у Београду баве
овом проблематиком, па ћемо наставити разговоре – обећава градоначелник и додаје да се, поред задовољења
потребе путовања ученика, студената
и радника, сада у Панчеву отвара
„озбиљна индустријска зона, па и

ФОТОГРАФИЈА Опасност на сваком кораку.
У уторак, 23. априла, у Улици ослобођења
НЕДЕЉЕ
Снимио: Милан Шупица

Комбисти у систему? Не!
Иако није песимиста у вези с јавноприватним партнерством, градоначелник објашњава да се разматрају и
резервне опције. Једна од њих је, по
њему, изнајмљивање нових аутобуса,
јер „Град из јавних финансија више
неће куповати ни половне, ни нове аутобусе, пошто сутра неко може да нас
оптужи да смо подизали вредност
фирме пре уласка у партнерство”.

Саша Павлов:
„Отвара се озбиљна
индустријска зона,
па и саобраћајне
споне с Београдом
морају да буду такве”.
саобраћајне споне с Београдом морају да буду такве”.
Када је АТП у питању, чека се реализација пројекта јавно-приватног
партнерства, што може да потраје од
два и по до шест месеци, зато што
предстоји расписивање тендера, па 55
дана законског рока његовог трајања,
затим рок за жалбе након отварања
понуда...

Магловита будућност градског јавног превоза
зник преузме линију 108 београдског
ГСП-а и да је продужи до хотела „Тамиш”, пошто је свима било јасно да
је релација од Богословије до километар испред нашег града, таква
„скраћена”, непрофитабилна.
– Исплативо је било и једно и друго, али је београдски секретаријат који

шездесет нових аутобуса и изградња
нове главне аутобуске станице – каже
Павлов.

– Исход тендера, због наших захтева, није известан! Ми јесмо анализирали ситуацију и закључили да приватни интерес за овакву врсту посла
постоји, али је питање да ли неко може да задовољи наше услове: рецимо,
да у року од годину дана има улагања
од 12 милиона евра, колико кошта

Павлов прича да постоји још нешто
важно, да је ситуација комплексна и
додаје:
– Осећамо обавезу према својим суграђанима да им као град обезбедимо
путовање за Београд, али ако донирамо новац АТП-у за изнајмљивање возила, што није, подвлачим, субвенција, него донација, онда се запитам
зашто да радимо нешто што заиста није у складу са Законом о комуналним
делатностима: морална оправданост
постоји – људи морају да путују – али
она не уклања кривичну одговорност.
И, најпогубније би било да комбисте
уведемо у систем јер бисмо тако будуће предузеће које треба да преузме свој
део посла у вези с превозом путника
довели у озбиљан проблем када се ради о приходима: ако једном уведемо
комбисте у систем, како онда можемо
да очекујемо да ће отићи када им кажемо: хвала, нисте нам више потребни. Тиме бисмо урушили профит фирме у којој ће и Град имати учешће,
зашто бисмо радили против себе?!
Да подсетимо: обавеза Града је обезбеђивање комуналне делатности, што
подразумева градске линије и оне ка
селима, тј. субвенционисање карата за
школарце и пензионере. Пре шест-седам година детектовани су велики проблеми у вези с функционисањем градског јавног превозника, односно да је
фирма била пред стечајем: из градског
буџета издвајано је 400 милиона динара годишње за пуко преживљавање.
На почетку рекосмо шта ће преко
пута хотела „Тамиш” поново бити у
моди...
С. Трајковић
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Петак, 26. април 2019.
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УСКРС ОДМАХ ПРЕ ПРВОГ МАЈА, НАЈЛЕПШИ ПОКЛОН ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

НОВЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ

РАДИЋЕ САМО КО МОРА

Завод „Панчевац”
први у свему

Већина продавница
неће радити само
на Ускрс
У Дому здравља
дежура амбуланта
„Нови град”
АТП поново уводи
линију до
Девојачког бунара

Најмање десет нерадних дана
за предстојеће ускршње и првомајске празнике је поклон
запосленима који нису могли
да замисле. Некима ће то бити
прилика за опуштање са члановима породице, другима за
путовања, а трећима за „пуњење батерија” и одмор од уобичајене свакодневице. Само да
још буде лепо време...
Уживању у Ускрсу и Првом
мају допринеће и трговине, које неће радити једино 28. априла, на Ускрс, док ће током осталих дана бити отворене.
Радно време продајних објеката „Максија” биће уобича-

ФОТО: М. МАРИЋ

Од 26. априла па
све до 2. маја нема
наплате паркирања

Предах за Панчевце
јено све до Великог петка, 26.
априла, када ће они бити отворени само до 18 сати. Дан касни је у са мо по слу га ма тог
трговачког ланца моћи ће да
се пазари до 21 сат, а на Ускрс, 28. априла, оне ће бити
затворене.
Трговачки објекти ИДЕА радиће свакодневно до 22 сата, а

једини нерадни дан биће им
недеља, због Ускрса.
У „Лидлу” су нам рекли да
ће, што се њиховог радног времена тиче, једини изузеци током празника бити Велики петак, када ће радити до 18 сати,
недеља, 28. април, када ће бити затворени, и 1. мај. На Празник рада биће отворени за

купце само до 14 сати. Исти
одговор смо добили и у ДИС-у.
АТП је најавио да ће од 26.
априла до 2. маја за аутобусе
тог јавног комуналног предузећа важити суботњи и недељни ред вожње, а да ће од 1. маја поново бити успостављен
превоз на сезонској линији Панчево – Девојачки бунар.
На сам Празник рада и сутрадан ти аутобуси ће из Панчева ићи у 7.30 и у 18 сати, а с
Девојачког бунара ће се враћати у 8.30 и у 19 сати.
Током предстојећих празника дежураће и запослени у Дому здравља. За оне који раде у
Хитној помоћи, радно време ће
бити уобичајено, а сви којима
буде требала помоћ, моћи ће да
је добију у амбуланти „Нови
град”. За децу ће дежурати школски диспанзер. У Дому здравља
су нам рекли и да ће амбуланте
у селима радити у петак, суботу, недељу, понедељак, као и 1.
и 2. маја од 7 до 12 сати.
За Ускрс и 1. мај одмараће
се и запослени у Паркинг-сервису ЈКП-а „Хигијена”. Од 26.
априла па све до 2. маја они
неће контролисати наплату на
зонираним паркинзима у граду. Затворени паркинг на бувљаку биће отворен 26. и 27.
априла и 2. маја.
М. Глигорић

НАЈАВА ИЗ ГРАДСКЕ УПРАВЕ
бити доступне све информације у вези са отвореним јавним позивoм који се односи
на мере активне политике запошљавања: „Самозапошљавање” (средства за отварање привредног друштва или предузетничке радње, набавку опреме
и адаптацију простора) и „Отвара ње но вих рад них ме ста”
(средства намењена предузетницима, микро и малим преду зе ћи ма с те ри то ри је гра да
Панчева). На штанду Националне службе за запошљавање
заинтересовани ће имати прилику да се распитају о услугама и програмима које пружа
та установа.
Организатори напомињу да
ће, у случају лоших временских
услова, Сајам бити пресељен у
хол Градске управе.
Д. К.

АКЦИЈА У „НИКОДЕНТ МЕДИКУ”

Осмех – ваш
најбољи адут

Центар за хитну и рестауративну стоматологију „Никодент медик” истиче се квалитетом услуга, савременом опремом, професионалним и љубазним особљем и пријатним амбијентом,
па се све већи број наших суграђана одлучује за услуге те стоматолошке ординације, којом
руководи др Ђорђе Николић.
Због великог интересовања,
у „Никоденту” су одлучили да
поново покрену велику јесењу
акцију „Поврати осмех”, у оквиру које сви они којима су неоп-

ходне услуге из области целокупне стоматологије, остварују
право на чак до 30% попуста.
Искористите ову прилику и
закажите преглед, путем телефона 064/21-75-056. Овај савремени и модерно опремљени центар налази се преко пута старе робне куће, у Улици
Максима Горког 2. Посетите
„Никодент медик”, осетите спој
науке и уметности, оживите
свој осмех и живите за исти,
јер је управо осмех ваш најбољи адут!
Д. К.

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 хематолошкобиохемијској лабораторији
те установе пацијенти већину верификованих, контролисаних и сумираних резултата могу добити за свега
сат времена.
У Заводу ће ускоро почети да се проводи и амбу-

АКЦИЈА

Сајам запошљавања 8. маја
Уколико тражите посао, важна
вест за вас гласи да ће овогодишњи Сајам запошљавања који традиционално организује
Град Панчево у сарадњи с Националном службом за запошљавање (НСЗ) бити одржан у
среду, 8. маја, од 11 до 13 сати, у Улици војводе Живојина
Мишића (Корзо).
У Градској управи очекују да
ће на Сајму учествовати око
40 послодаваца, који ће огласити приближно 200 слободних радних места. Требало би
да догађај обавезно посете и
студенти, будући да ће одређени штандови бити резервисани за послодавце који учествују у пројекту „Студентска
летња пракса”.
Заинтересованим суграђанима ће на штанду Града Панчева

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.
Тако сада корисници услуга Завода „Панчевац” имају
прилику да суботом ураде
ултразвучни преглед абдомена и мале карлице, који
обавља радиолог др Љубица Лазић из Клиничког центра Србије. Довољно је рећи

КОМПЛЕТАН
УРОЛОШКИ ПРЕГЛЕД
Цена: 1.500 дин
УЛТРАЗВУЧНИ
УРОЛОШКИ ПРЕГЛЕД
Цена: 1.500 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

Овако је било прошле године

НАКОН ПРАЗНИКА

Свира „Контрабанда”
У дворани „Аполо” Дома
омладине у суботу, 4. маја,
од 22 сата, биће одржана
свир ка култ ног бен да из
Панчева „Контрабанда”, који су почетком деведесетих
основали браћа Владимир
и Бранислав Радовановић.
Опробали су се у различитим улогама на сцени,
мултимедији и свему што
је било интересантно радити са алтернативним звуком
од средине деведесетих до
почетка 21. века.
Овом приликом с Радовановићевима ће свирати
Цезар (бас-гитара), Игор Митић (соло гитара) и Љубиша
Милошевић (бубњеви).
Концертом на којем ће
гостовати и бенд „Хитна помоћ” биће затворена концертна сезона у „Аполу”.

КОМЕСАРИЈАТ
ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ

Готова листа
за давање станова
у закуп

Како је саопштило Повереништво за избеглице, донета је
одлука о решавању стамбених
потреба избеглица давањем станова у закуп.
Сви заинтересовани моћи ће
да од 25. априла погледају листу корисника, а она ће бити
објављена на огласним таблама Повереништва за избеглице и месних канцеларија, као
и на интернет презентацијама
Града Панчева (www.pancevo.rs)
и Комесаријата за избеглице и
миграције Републике Србије
(www.kirs. gov.rs).
М. Г.

да др Љубицу Лазић колеге лант на хи рур ги ја, а све
сматрају једним од најбо- интервенције, као и додатљих дијагностичара у нашој не хируршке и консултативне прегледе обављаће др Гоземљи.
Такође суботом, заинте- ран Додевски, специјалиста
ресовани могу да ураде и абдоминалне хирургије из
све врсте ултразвучних пре- Опште болнице Панчево.
Због свега овога не чуди
гледа срца, а ускоро ће се у
Заводу „Панчевац” радити чињеница да све већи број
и преглед сондом преко јед- Панчевки и Панчеваца бињака (ТЕЕ). И за ове услуге ра Завод „Панчевац”, посебно онда када је
ангажован је јенеопходно урадан од водећих
дити прегледе и
стручњака у тој
анализе на једобласти – dr sc.
ном месту и доmed. Слободан
бити резултате
Томић, карди- Телефон за
што пре. С тим
о лог, док тор информације:
у ве зи, тре ба
ме ди цин ских
подсетити и на
наука и маги- 013/21-90-900
то да се у Завостар кардиолоду, примера рагије са Института „Дедиње”. Специјали- ди, све врсте лекарских увестички преглед и ЕКГ код рења издају за максимално
овог лекара коштају 3.000 два сата.
Као и увек до сада, и овог
динара, цена ултразвука срца је 4.000 динара, а могуће месеца су у Заводу за клије урадити и специјалистич- јенте осмишљени и нови паки преглед и ултразвук ср- кети услуга по изузетно поца по цени од 7.000 динара. вољним ценама, а више о
Суботом специјалистич- томе, као и о додатним поке ОРЛ прегледе ради др годностима које остварују
Горан Митевски из панче- сви они који поседују лојалвачке Опште болнице, ен- ти картице Ауто-центра „Зодокринолошке др Гордана ки”, погледајте на рекламВељовић, такође из Опште ним странама актуелног броболнице, а уролошке њихов ја нашег листа.
Додатне информације моколега из исте установе др
Небојша Тасић, док је за жете добити путем телефопрегледе из области гине- на За во да „Пан че вац”
кологије задужен др Јован 013/21-90-900 и 013/21-90Ру дић из ГАК „На род ни 903, а новости пратите и на
фронт”. Треба напоменути сајту www.zavodpancevac.rs,
да су прегледи код др Не- као и на „Фејсбук” странибојше Тасића тренутно на ци Завода.
акцији, па тако комплетан
Д. К.

4

ПОЛИТИКА
КОНЦЕПТ

Мислим да је велика слабост Савеза за Србију управо то
што не схватају окружење у којем се Србија налази и не
схватају себе у том окружењу. Ако очекујете да имате
међународну подршку, а притом сте антиевропски, врло
гласно и јасно одређени, ако је за вас свака прича о Косову, помињање Косова и решавање питања Косова издаја,
онда стварно не можете да очекујете подршку људи на
Западу. Они то не могу да схвате. Запад каже да има свог
саговорника, а то је Александар Вучић, он хоће Брисел,
он отвара поглавља, он нешто ради, споро али ради, он
ће решити то питање Косова. Више бих волела да имамо
праву опозицију која ће Вучића подржати у намери да
реши Косово, која ће имати неке конструктивне идеје о
Косову и неће кад се помене Косово, викати „издаја”. Од
речи „издаја” ми је мука. Имамо тако широко поље разних других тема, од медијских слобода, владавине права, корупције, која је видљива голим оком, где можете да
„гађате” власт. Не, Косово је популистичка тема, за коју
се сви политичари ухвате и на којој су сви пали.
(Новинарка Антонела Риха, Радио „Слободна Европа”,
20. април)
***
Нисмо подлегали илузији о брзини промена. Забрињавала нас је чињеница да се привид покушава представити
као суштинска промена. Саморефлексија, велико знање,
преиспитивање, дуг, тежак и стрпљив рад – то је оно што
нам је требало за суштинске промене. Имао је дубински
осећај за време и одговорност, да се ниједан тренутак тог
времена не изгуби. Не пристајући на заборав на Мирка
Ђорђевића, ми не пристајемо ни на смрт наших идеала.
Ђорђевићева критика цркве имала је дубоки морални
значај и дубину, јер је био верник. Људи попут њега у Србији је данас веома мало или су се негде привремено
склонили. Говорио је отворено и није у томе налазио неку посебну личну храброст, сматрао је да је његова дужност да упозорава на догађаје и на њихове страшне последице. Он религију није одвајао од културе. Био је хуманиста и критичар, али управо зато веома толерантан
човек.
(Историчарка Латинка Перовић, сајт „Аутономија”, 19.
април)
***

Петак, 26. април 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

НА СЕДНИЦИ ГРАДСКОГ ВЕЋА

ДРУГА ФАЗА – ТРИ ГОДИНЕ РАНИЈЕ
Испуњени законски
предуслови да се
уђе у наставак посла
са ZF-ом
Путоваће се у Берлин
на сајам прехране
Градски већници састали су се
22. априла како би, практично, „спремили” материјале за
седницу Скупштине града која
је одржана сутрадан.
Најважнија је била прва од
три тачке дневног реда, чија је
тема била северна индустријска зона.

Немачка ефикасност
Наиме, одборницима је на разматрање и доношење упућен
Предлог решења о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта катастарске парцеле
9416/25, непосредном погодбом, без накнаде и о закључењу уговора с друштвом „ZF Serbia d. o. o. Pančevo”.
Како је известилац на седници Већа рекао, било је већ неколико тачака у вези са овом,
другом фазом реализације инвестиције ZF-а пред већницима. Елаборат о оправданости
отуђења Скупштина града је
усвојила 5. априла, добијени су
сагласност од Владе Србије и
решење о државној помоћи, па
су тиме испуњени законски предуслови да се у овај посао уђе.
На то се надовезао градоначелник Саша Павлов.
– Ово је веома важно за Панчево. Драго ми је да су сви у
Градској управи, као и у осталим органима управљања то
препознали, па су инвеститори
у другу фазу ушли три године

Организатори сајма у Берлину послали писмо захвалности Граду
пре оног термина који је првобитно планиран. Прву фазу су
завршили изузетно ефикасно,
очекује се убрзо запошљавање
петсто четрдесеторо људи, па
су се остварили услови за другу фазу, по чијем ће окончању
бити запослено нових четиристо шездесет радника. У оквиру ње биће изграђен научноразвојни центар, што је јако
битна компонента приче: ZF,
односно стотину висококвалификованих инжењера, радиће
на развоју својих технологија,
што је доказ да је овај инвеститор у Панчево дошао да би у
нашем граду и остао. Искрено
се надам и верујем да се посао
неће окончати другом фазом –
рекао је Павлов.

Мењање дестинација
На Скупштини града је да донесе коначну одлуку о закључ-

ку већника да се сто одсто акција у власништву Панчева у
привредном друштву „Технохемија а. д. Београд” (укупно
241), које је пред приватизацијом, прода под условима и
на начин дефинисан одлуком
Министарства привреде о одређивању модела и метода приватизације и почетне цене за
продају капитала тог субјекта.
Метод ће бити прикупљање
понуда на јавном надметању, а
вредност акција је, према послов ним књи га ма Гра да,
242.000 динара.
Потом је прихваћен текст
Анекса уговора о заједничким
наступима на сајамским манифестацијама у 2019. Панчево
је потписник споразума о заједничким наступима овог типа с још шест градова у покрајини (Суботица, Зрењанин, Сомбор, Сремска Митровица, Ки-

кинда и Вршац) и Развојном
агенцијом Војводине. Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну
сарадњу и локалну самоуправу
доставио је Анекс уговора, а
измене се тичу дестинација.
Тако ће се, уместо на амстердамском сајму, излагати у
Москви на „World Food-у”. Такође, међународни сајам пољопривреде у Верони замењен
је сајмом „Fruit Logistica” у Берлину, и то на захтев самих предузетника који су на прошлом
тамошњем окупљању били задовољни презентацијама. Организатори су, чак, послали писмо захвалности Граду због наступа Панчеваца у Берлину.
На све сајмове не иду сви
градови, већ је то ствар избора.
Панчево је досад бирало оне
чије су теме инфраструктура,
пољопривреда и прехрана.

ОПОЗИЦИОНИ ОДБОРНИЦИ С НОВИНАРИМА

Једини добар модалитет закуп
***
Мислим да је очигледно да живимо у једном заустављеном времену и та се заустављеност на разне начине манифестује. Ево, када читам италијанску штампу која извештава о протестима опозиције у Београду, све се и даље ставља између знакова навода. Партијски режим је
под знацима навода, режимска пропаганда је под знацима навода, гушење слободе медија, такође. Живимо у
средини која се од стране других представља као нешто
што је остало заглављено у сопственом времену. И то запажање, мада тенденциозно, није далеко од истине. Ти
знаци навода заправо настају овде. Јер многи конкретни
проблеми третирају се као симболи и остају у сфери
симбола. Косово, на пример, за већину је ствар симбола,
и ту сасвим изостаје суочавање са стварношћу. Постоји,
нажалост, поприличан континуитет између претходне и
садашње власти. Тадић је, на крају крајева, отворио Пандорину кутију помирења са СПС-ом и докрајчио све наде
за 6. октобром.
(Ви зу ел ни умет ник и пи сац Де јан Ата нац ко вић,
„Данас”, 22. април)
***
Снимање документарног филма о бомбардовању РТС-а
је у то време била табу тема и имали смо ужасне отпоре
од стране Милошевићевог система, који је био тада попут неког рањеног лава пред одлазак и догађаје који су
претходили 5. октобру. Никакво разумевање од РТС-а
нисмо имали, да смо чекали да се чује друга страна, никада је не бисмо дочекали – забележили смо само оно
Милановићево одбијање у одјавној шпици. И са стране
НАТО-а постојао је зид ћутања. НАТО је бележио све поготке тадашње интервенције и једним кликом на интернету се могло видети бомбардовање у Грделичкој клисури, мостова у Новом Саду, а једино је оно што је у вези са
зградом РТС-а нестало са свих њихових портала. Све ово
време се води патетична игра надгорњавања – да ли је
НАТО већи кривац или они људи који су оставили своје
запослене у тој згради, по мени то је једно потпуно несувисло питање. Имали смо посла са невидљивом силом
која се изненада појављује и руши све пред собом и једино што је требало да се уради је да се ти људи спасу, а не
да покушају једном језивом, ужасном жртвом да преокрену пропагандни ток рата на страну Југославије, што
је била намера. Ово јесте политичко убиство шеснаесторо људи.
(Редитељ Јанко Баљак, телевизија Н1, 23. април)

Сада већ по обичају, истовремено (24. априла у 10 сати) када и седница Скупштине града
у великој сали почела је конференција за новинаре опозиционих одборника у холу Градске управе. Павле Ђукић („За
наше Панчево”) рекао је да се
седнице Скупштине и даље морају бојкотовати „да им се не
би дао легитимитет, а сазивање по хитном поступку увек
изазива сумњу”.
– Увек смо били за развој
привреде, али по питању ове
инвестиције која је на дневном
реду мислимо да поклањање
земље није добро, а не видим
разлог ни да се дичимо отварањем фабрике електричних
аутомобила јер они стварају
озбиљан еколошки проблем –
казао је Ђукић.
Надовезао се Зоран Јовановић (ДС) речима да „отуђење
државног земљишта није добро чак ни кад се оно продаје
по тржишној цени, једини добар модалитет је закуп, пошто
ускраћујемо генерације после
нас за располагање том земљом,

Не одустају од рада, на писарници предали два одборничка питања
при чему инвеститору није важно да је њен власник, већ да
своју привредну активност организује и спроведе”.
Шандор Ђерфи („Доста је било”) поновио је раније изнете
ставове да „мора бити обезбеђена јавност рада Скупштине
града”, те да „данашња седница само доказује сервилност

Града према крупном капиталу”. На крају, Жарко Јелисавчић („Слободно Панчево”) подвукао је да „опозициони одборници не одустају од одборничког рада, па ћемо на писарници предати два одборничка питања о актуелним темама”.
– Једно је адресирано на кабинет градоначелника и одно-

си се на рачуне за конзумацију
хране и пића, у износу од скоро 100.000 динара – нагласио
је Јелисавчић.
Додао је да се друго питање
односи на одлуку директора
градског јавног превозника, о
чему је говорио и на протесту
прошлог петка. Конференција
се завршила кад и седница.

ОДРЖАНО ЈЕДАНАЕСТО ОКУПЉАЊЕ ГРАЂАНА

Протест у згради јавног превозника
Говорио Жарко
Јелисавчић
Једанаесто окупљање грађана,
у петак, 19. априла, иза ког се
„потписала” организација „1 од
5 милиона Панчево”, било је
знатно другачије од претходно
виђених. Није било говора испред Културног центра на Корзоу, па ни протестне шетње,
већ је неколико стотина грађана „свратило” до главне аутобуске станице.

Испред ње је говорио Жарко Јелисавчић, одборник „Слободног Панчева” у Скупштини града. Он је рекао да је
поднео кривичну пријаву Вишем јав ном ту жи ла штву у
Панчеву против Бојана Бојанића, директора АТП-а, јер је
он, према Јелисавчићевим речима, смањио број полазака
аутобуса АТП-а ка Београду
13. априла, да би отежао одлазак Панчевки и Панчеваца
на протест који се тог дана

одржавао у главном граду, чиме је прекорачио своја овлашћења. Овај одборник је затражио и његову оставку.
Такође, није се сложио с неким јавним набавкама Градске управе, а много замерки је
упутио и на рачун концепта
јавно-приватног партнерства,
који је власт најавила као решење проблема у АТП-у.
Стотинак присутних потом
је ушло у зграду Аутобуске станице, што је било довољно да

се она напуни. Узвикиване су
и лепљене пароле и „предата”
је тужба против директора те
фирме. Окупљени су после неколико минута мирно напустили зграду, чиме је протест и
завршен.

Страну припремио

Синиша
Трајковић
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Петак, 26. април 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

СТРАНИ ПОСЛОДАВЦИ ДОНЕЛИ ПРОМЕНЕ

УСКРШЊА ЧЕСТИТКА
ГРАДОНАЧЕЛНИКА
И ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ

КАЖИ МИ, КАЖИ, РАДНИЧЕ,
КОЛИКО ДА ТЕ ПЛАТИМ
коме са ових простора ко жели да
ради, као шездесетих година прошлог века, када су многи наши суграђани заувек отишли из Панчева.
Фабрике ће пожелет радника, ал’ радника нигде бити неће...
Руку на срце, и потези Владе Републике Србије утицали су на овакву
драматичну слику.
Легенда каже да је „Лидл” уочи
доласка у Србију планирао да плаћа
касирке око 500 евра, али су овдашњи министри сви одреда скочили
да убеде Немце да то не чине. Разлог
министарског страха био је разумљив,
јер није тешко замислити лавину незадовољства свих оних који у домаћим трговинским ланцима исти посао раде за мање од 300 евра.

Стручни радници коначно
на цени
Панчевачки послодавци
принуђени да дижу плате
С доласком немачког ZF-а у Панчево ситуација на тржишту рада за раднике машинске и електротехничке
струке се променила – јавио се дефицит квалитетних и искусних техничара. Неке панчевачке фирме остале су без радника и сада муку муче
да пронађу нове.

Млад радник је мање
захтеван и пристаје да
ради за мање пара, што је
послодавцу најважније,
макар производња трпела
због његовог неискуства.
„Дошљаци”, наиме, нуде веће плате, а домаћи послодавци и даље нису
спремни да плате квалитет. Досадашња пракса била је да се позитивни
пословни биланс остварује преко

грбаче запосленог. Могло им се, јер
је оних који траже посао било много
више него радних места. Они који
би се усудили да траже више, наилазили су на зид на којем је писало:
ако нећеш ти да радиш за те паре,
има ко хоће!
Такви послодавци још одбијају да
се прилагоде новонасталој ситуацији, па им посао трпи и остају без
капитала. Зато готово свакодневно
салећу директоре панчевачких стручних школа у нади да ће међу будућим матурантима пронаћи неопходну радну снагу. Млад радник је мање
захтеван и пристаје да ради за мање
пара, што је послодавцу најважније,
макар производња трпела због његовог неискуства. Овакви привредници уздају се у дуално образовање, јер
у њему виде једину могућност да
опстану.

Улагање у будућност

Рачуница Панчеваца је
проста: плата је таква
каква јесте, али после
три године и истека
уговора радник добија
неколико цертификата
који му, уз стечено
искуство, отварају врата
свуда у ЕУ.

Градоначелник Саша Павлов у неколико наврата указивао је на то да
ће панчевачка локална самоуправа
у сарадњи са стручним школама и

Рачуница Панчеваца је проста:
плата је таква каква јесте, али после три го ди не и ис те ка уго во ра

Министарством просвете морати да
организује преквалификацију за оне
који сада чекају посао на бироу,
како би у северној зони имао ко да
ради.
ZF ће, вероватно, тако попунити и
остала своја два најављена погона.
Исти ни за во љу, пла те и у овој

радник добија неколико цертификата који му, уз стечено искуство,
отварају врата свуда у ЕУ. Тога је
свесна и већина ђака панчевачких
стручних школа за чије је услуге ZF
веома заинтересован.
Али нека ZF мисли о томе...
З. Станижан

Они власници фирми који озбиљније приступају послу, више улажу, па
зато више могу и да изгубе, нерадо
подижу плате. Али изгледа да ни то
није довољно, па су многи Панчевци, због бољих услова рада и већих
зарада, прешли у Београду.
Но највећи удар панчевачкој привреди тек предстоји. Наредне године Немачка ће отворити врата сва-

НАША АНКЕТА

Изграђен привредни амбијент
Хитну седницу Скупштине града Панчева, одржану 24. априла, бојкотовала
је већина опозиционих одборника, па
је велика сала деловала пусто. На дневном реду нашле су се две тачке, а обе
су за одборнике спремили већници дан
пре седнице (текст „Друга фаза – три
године раније”, на четвртој страни).

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ 1. МАЈ?

Одмарање у кругу породице

рекао да му је жао што се „овде прича о важним темама за Панчево, а
нема много одборника”. Поновио је,
онда, шта је претходило уобличавању овог процеса и казао да је „Скупштина града постала ауторитет”.
– Изграђен је привредни амбијент
у Панчеву: за стране директне капитално интензивне инвестиције, тржишне и еколошки чисте. Циљ свега овог
није само смањење незапослености:
М. ЖИВАНОВ

Полупуна или полупразна сала?
Скупштина града прво је донела одлуку о томе да се сто одсто акција у
власништву Панчева у привредном
друштву „Технохемија а. д. Београд”
прода – вредност им је 242.000 динара.
Потом је усвојен Предлог решења о
отуђењу неизграђеног грађевинског
зе мљи шта ка та стар ске пар це ле
9416/25, непосредном погодбом, без
накнаде. Ради се о северној индустријској зони и о закључењу уговора с друштвом „ZF Serbia d. o. o. Pančevo”.
Гра до на чел ник Са ша Па влов је

Градоначелник Панчева Саша Павлов и председник Скупштине града Тигран Киш честитали су предстојећи најрадоснији хришћански
празник Ускрс свим нашим суграђанима који га славе по јулијанском календару. У њиховој честитки се каже:
„Поштоване суграђанке и суграђани који Ускрс славите по јулијанском календару, упућујемо
вам најсрдачније честитке поводом највећег хришћанског празника. Желимо вам да празнике
проведете у миру и благостању, у
кругу ваших породица и најмилијих, негујући љубав, поштовање и солидарност, како у породици, тако и у заједници. Нека вам
Ускрс свима подари добро здравље, радост и благостање. Срећан
Ускрс, Христос васкрсе!”

Удар тек предстоји

ОДРЖАНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА

Отвара се простор за
индиректне послове

компанији, сазнајемо незванично, десет пута су ниже од оних у Немачкој:
код нас мехатроничар добија око 400,
а у Немачкој – минимално 4.500 евра!

Проведите
празник у миру
и благостању

имамо увођење плата у легалне токове и повећање јавних прихода. Не смемо заборавити да се развојем северне
индустријске зоне отвара простор за
индиректне послове, најпре услужне
делатности, а касније и комуналне –
констатовао је градоначелник.
Додао је да је велику помоћ имао у
сарадницима, којима дугује захвалност. С говорнице је испраћен аплаузом. Тигран Киш, председник Скупштине, закључио је седницу 20 минута
пошто је почела.
С. Т.

М. НЕДЕЉКОВИЋ

Стотине хиљада америчких радника
изашли су на улице 1. маја 1886. године да би захтевали опште боље услове
рада. Чикаго је био центар покрета.
Радници су месецима тражили осмочасовно радно време и уочи 1. маја њих
педесет хиљада већ је било у штрајку.
Нових тридесет хиљада придружило
им се следећег дана. То је довело већи
део чикашке производње до застоја.
Након три године на Првом конгресу Друге интернационале одлучено је да је „Први мај заједнички празник свих земаља на којима радничка класа треба да манифестује јединство својих захтева и своју класну солидарност”.
У нашој земљи је 1. мај нерадни
дан и већина људи покушава да се
тада одмори и оде некуд у природу.
У близини Панчева постоји више примамљивих природних локација где
наши суграђани одлазе. Неки посећују рођаке на селу, већина се одлучује за Делиблатску пешчару, а све
чешће млади одлазе на неко од језера у Белој Цркви. Има и оних којима

М. ТИРМЕНШТАЈН

В. МИКЛОШ

прија да остану код куће и одморе се
у правом смислу те речи.
Питали смо наше суграђане како
ће они провести ове нерадне дане.
МИЛАН ЖИВАНОВ, пензионер:
– Откад сам пензионер, првомајске
празнике више не планирам, нарочито од када смо супруга и ја сами. Деца
нам живе у иностранству: син у Немачкој, ћерка у Француској. Тако ћемо и ове године бити код куће и имаћемо неке стандардне припреме за
ручак, у којем ћемо заједно уживати.
МИРОСЛАВА НЕДЕЉКОВИЋ,
наставница у пензији:
– Биће дан као и сваки други, али
ћемо можда припремити нешто на роштиљу. Раније, када смо имали аутомобил и били млађи, одлазили смо у
природу. Ишли смо често у Иваново.
МИОДРАГ ТИРМЕНШТАЈН,
пензионер:
– Ове године ћемо отићи до Пешчаре с друштвом. Не планирамо

Ј. ВИНЦЕР

Ж. ПОПОВ

неки посебан оброк, већ једноставно да проведемо дан у дружењу и
одмарању.
ВАЛЕРИЈА МИКЛОШ, домаћица:
– Углавном идемо некуд за 1. мај.
Ишли смо често у Вршац или на село
код родбине, али ћемо ове године супруг и ја ипак остати код куће. Можда ће нам доћи унуци.
ЈАСНА ВИНЦЕР, цвећарка:
– Идемо на неколико дана на језеро. Увек за Празник рада идемо некуд у природу – на Тару, Дивчибаре
или Сребрно језеро. Добро дође да
између зимовања и летовања направимо мали предах за 1. мај.
ЖЕЉКО ПОПОВ,
радник у обезбеђењу:
– Највероватније ћемо бити код куће и припремати месо на роштиљу.
Имам лепо двориште где волим да
проводим време.
Анкетирала Мирјана Марић
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ПОДРШКА АП ВОЈВОДИНЕ

ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ У СРБИЈИ

Неговање толеранције

ДРЖАВА ТРАЖИ ДЛАКУ У ЈАЈЕТУ

Покрајински секретаријат за
образовање, прописе, управу и
националне мањине – националне заједнице објавио је резултате неколико конкурса који су расписани почетком године, а тичу се расподеле средстава из буџета за потребе образовања. Град Панчево је добио
девет милиона динара за регресирани превоза ученика
средњих школа на територији
АП Војводине за 2019. годину,
а за ОШ „Моша Пијаде” из
Иванова за реконструкцију и
пренамену постојеће школске
зграде издвојено је 4,4 милиона динара. Електротехничка
школа „Никола Тесла” замениће столарију захваљујући донацији од 4,6 милиона динара
из војвођанског буџета.
Када је реч о подршци националним заједницама на те-

риторији нашег града, Влада
Војводине издвојила је 200.000
динара за израду и постављање табли исписаних на језицима националних мањина
које живе на територији Иванова. Асоцијација „Дак” из Банатског Новог Села добила је
80.000 динара за реализацију
пројекта „Толеранција за све”,
а удружењу „Жељана” Покрајина је доделила 100.000 динара за организовање дечје
изложбе с циљем промовисања ромско-румунске културе
у том селу. Панчевачко Мађарско културно-уметничко
друштво „Петефи Шандор”
добило је 100.000 динара за
реализацију прекограничне
сарадње кроз програм „Вино
и обичаји”, који чува и негује
мултикултуралност и међунационалну толеранцију.

ИНТЕРНАЦИОНАЛНА РАЗМЕНА

Дружење са Шпанцима
ОШ „Бранко Радичевић” од
2016. година сарађује са средњом школом из шпанског
града Сервере у реализацији
пројекта „Интернационална
недеља”, с циљем размене
ђака из европских земаља.
С обзиром на то да је ова
панчевачка школа потписница и учесник овог пројекта, и током текуће школске године организовано је
дружење наших и шпанских
ученика. Панчевци су посетили Каталонију у периоду
од 13. до 20. децембра, а

Ката лон ци су би ли го сти
„Бранкове школе” од 2. до
9. априла. Учествовала су по
двадесет четири ученика и
два наставника, а сви гости
били су смештени у породицама ђака.
Идеја ових посета је да деца упознају вршњаке из различитих земаља, њихову културу, обичаје, религију и начин живота, како би научили да предрасуде и стереотипе не треба потхрањивати,
већ рушити.
М. М.

УСПЕХ УЧЕНИКА МЕДИЦИНСКЕ ШКОЛЕ

Сјајни у Темишвару
Ученици Медицинске школе „Стевица Јовановић” постигли су изузетан успех
освојивши низ специјалних
награда на међународном
такмичењу на тему „Наука
и уметност”, одржаном 9.
априла у Темишвару (Румунија). Такмичење је организовао тамошњи Национални колеџ „Ана Аслан”, с којим наша Медицинска школа већ дуги низ година сарађује, а учествовало је 36
наших младих суграђанки и
суграђана с више од петнаест радова.
Специјално прво место
освојио је рад „Куга – однос
медицине и књижевности”
Биљане Опарнице и Тамаре
Арсић (менторке: Наташа
Арамбашић, Маја Коленовић и Марина Јошић), а

специјално друго место припало је раду „Митологија и
психологија” Радована Окиља (менторке: Наташе Арамбашић и Маја Коленовић).
Специјалну награду су добили и Јован Чолока за рад
„Веза између науке и уметности” (менторка: Минодора Чолока) и Душанка Драча, Марта Контић, Андреа
Идворјан и Анђела Булатовић за плакат „Терапија кроз
уметност” (менторка: Радмила Николић). Веома успешне радове приказали су и
ученици менторке Тамаре
Ристић.
Сви ђаци су добили дипломе за учешће, а боравак
у Румунији памтиће и по лепом дружењу са својим вршњацима из партнерске
школе.

АКЦИЈА НИС-а

Пољопривредницима
попуст
За панчевачке пољопривреднике – кориснике НИС агро
картице, у току сезоне пролећних пољопривредних радова НИС је обезбедио до 40
одсто попуста на одређени
асортиман производа „Nisotec” палете уља и мазива на
свим „НИС–Петрол” и „Гаспром” бензинским станицама у граду.
С обзиром на то да савремене пољопривредне машине условљавају коришћење висококвалитетног моторног уља,
компанија НИС својим потрошачима нуди богату понуду
уља и мазива врхунског квалитета која задовољавају све
захтеве произвођача мотора
и пољопривредних машина.
Широка палета „Nisotec”
производа израђена је од најквалитетнијих сировина, у сарадњи са светски познатим
про из во ђа чи ма ади ти ва и

базних уља, а њиховом употребом омогућује се уштедa
горивa, продужaвa рaдни век
моторa и обезбеђује бољa зaштитa моторa од корозије.
Више информација о акцији која траје до 30. априла,
као и списак „Nisotec” производа који су обухваћени попустом доступни су на сајту
www.nisotec.eu или бесплатним позивом на телефон кол-центра НИС-а 08-0000-8888.
Захваљујући константном унапређењу производње, палети
од преко 170 врста производа и 500 различитих артикала, као и квалитету уља који
потврђује више од 30 одобрења најпознатијих произвођача моторних возила, бренд
„Nisotec” је већ неколико година лидер на домаћем тржишту мазива и један од десет најпродаванијих брендова на Балкану.

Велике инвестиције
у најави
Васпитно-образовне
установе имају
предност
Влада Републике Србије је ове
године за унапређење енергетске ефикасности у Србији издвојила око десет милиона евра
и, према најавама званичника, у годинама које следе, биће још више пара за ову област.
Међутим, проблем представља
чињеница да се ова одобрена
средства не троше предвиђеном динамиком јер су понуђени пројекти веома лоши – тврде у Влади Србије. Републички званичници су веома задовољни резултатима програма
за подизање свести о важности енергетске ефикасности
који се већ неколико година
реализује у сарадњи с Немачком организацијом за међународну сарадњу (ГИЗ), али очигледно негде шкрипи.
Ентузијазма и свести не мањка, проблем је у томе што су
крајњи корисници ових пара
углавном школе и вртићи који
још увек имају проблема приликом прибављања валидне документације неопходне за реализацију државног плана енергетске ефикасности.

Проблеми из прошлости
Директори основних и средњих школа и вртића широм
Србије још увек ратују са заоставштином прошлих времена.
Јавашлук и небрига довели су
до тога да многе васпитно-образовне установе, а међу њима
има и панчевачких, још увек
немају решене имовинско-правне односе.

С друге стране, директори
школа и вртића због јавашлука су остали без грађевинских
пројеката и документације о
инсталацијама, тако да многи
од њих и дан-данас покушавају да реше ове проблеме. Треба
истаћи да су надлежни органи
постали веома ригорозни када
је реч о одобравању новчаних
средстава за адаптације или санације – тражи се длака у јајету. Ако овоме придодамо и обавезу поседовања тзв. енергетског пасоша за објекат, као битан документ у низу оних без
којих не може да се аплицира
за средства, онда не треба да
чуди што пројеката за енергетску ефикасност нема.
Руку на срце, АП Војводина
је претходних година финансирала израду ових пасоша, тако да већина војвођанских школа има тај важан документ. Чињеница је да је преостало мало
васпитно-образовних установа
у Панчеву које још увек имају
столарију из прошлог века, али

за озбиљније подухвате када је
реч о енергетској ефикасности
здања још увек нису довољно
при пре мље не. Нај ве ћи број
школских зграда потиче из периода када се није водило много рачуна о потрошњи енергије
и када грађевински омотач зграде није био термички изолован, тако да су наше установе у
којима бораве малишани велики потрошачи енергије по јединици површине.

Каталог објеката
Управо због тога недавно је на
Архитектонском факултету одржана конференција „Унапређење енергетске ефикасности
у зградарству”, коју су организовали Стална конференција
градова и општина и Архитектонски факултет Универзитета у Београду.
Том приликом је српској јавно сти пред ста вље на сту ди ја
„Национална типологија школа”, у којој су изнети подаци
до којих је дошао тим струч-

њака с Београдског универзитета након прикупљања и анализе података за неколико хиљада школа у Србији. Узимајући у обзир њихову старост, начин градње, величину, површину, врсту прозора, изолацију и многе друге чињенице, ова
студија даје стварно и идеално
стања школских зграда из угла
енергетске ефикасности. Такође, сврставајући их у категорије, она на врло конкретан начин указује на мере реконструкције које је најбоље предузети
ради постизања енергетске ефикасности.
На основу свега изнетог, сада свака школа може сама да
препозна свој објекат у моделима који су дефинисани у студији и да одабере најприкладнију врсту санације.
Остаје нејасно ко ће имати
ту част да препозна своју школу у овој публикацији: директор, или домар, или можда професор ликовног или машинских елемената!?

ОБЕЛЕЖЕН 22. АПРИЛ – ДАН ПЛАНЕТЕ ЗЕМЉЕ

Панчевци чистили град и садили дрвеће
Деца упозоравају: чувајте нашу планету, њену природу, и
за оне који долазе после вас!
Наш град је у понедељак, 22.
априла, обележио Дан планете Земље на тамишком кеју,
код Црвеног магацина. Представници локалне самоуправе
и тројица ученика Електротехничке школе „Никола Тесла”
посадили су саднице и тако дали допринос очувању животне
средине. Вељко Цуканић, Марко Милованов и Марко Појатар, освајачи сребрних медаља на републичкој смотри физичара, овим чином упутили
су јасну поруку суграђанима
да је развијена еколошка свест
важна у глобалној еколошкој
борби и одрживом развоју.
У томе су им помогли Немања Ротар, члан Градског већа Панчева, и представници
Секретаријата за заштиту животне средине и Канцеларије
за младе.

Еко-акције
Немања Ротар, већник задужен за културу и омладину,
том приликом је истакао да је
обележавање Дана планете Земље добра прилика да се још
једном подсетимо на то колики значај има пажња и брига
према нашој животној средини и уопште планети Земљи.
– Њу једино имамо и треба
да је чувамо и оставимо будућим ге не ра ци ја ма. По ред
еколошког аспекта, ми смо у
Пан че ву пру жи ли при ли ку
средњошколцима да се активирају у очувању своје заједнице – рекао је Немања Ротар.
Kанцеларија за младе града
Панчева организовала је неколико активности поводом овог

међународног празника. У панчевачким основним и средњим
школама организована су чишћења школских дворишта и
околине, у којима су, поред ђака, учествовали и родитељи.
Ђаци су имали задатак да фотографишу простор пре и после чишћења и да пошаљу фотографије Kанцеларији за младе. У Дому омладине је одржана изложба и додељене су
захвалница учесницима ове
еколошке акције.

Очистимо град
Дан планете Земље обележили су и чланови Друштва за
заштиту животиња и природе
„Еко ли бри јум” и удру же ње
„Екостар Пак”. Они су тим поводом у суботу, 20. априла, организовали акцију чишћења
насеља Стрелиште – део насеља око школе „Мирослав Мика Антић”, околне улице и зелене површине. Јелена Сом-

борац, чланица „Еколибријума”, рекла је да су овом акцијом желели да подстакну суграђане да обрате пажњу на
чистоћу Панчева и да је веома
важно да сви поведемо рачуна
о томе. Она је упутила јасну
поруку Панчевцима да не остављају смеће за собом и да га
одлажу на места која су за то
на ме ње на. Истог да на, на
другом крају града, чланови
извиђачког одреда „Црне роде” из ОШ Мирослав Антић”
очистили су панчевачки хиподром и дружили се с природом, животињама и члановима Коњичког клуба „Кремен”.
Преко четрдесет дечака и девојчица направило је десетак
копија планете Земље и тако
послало јасну поруку суграђанима: чувајте нашу планету,
њену природу, и за оне који
долазе после вас.
Да подсетимо, Дан планете
Земље обележава се широм

света од 1992. године, када је
на Kонференцији Уједињених
нација о животној средини у
Рио де Жанеиру установљен
дугорочни Програм за промоцију одрживог развоја. Обележавање Дана планете Земље
подразумева да сваки појединац својим примером, неком
својом акцијом или конкретним делом допринесе очувању планете Земље, попут чишћења сметлишта, садње дрвећа, вожње бицикла уместо
аутомобила – дакле, да се сви
заједно потрудимо да учинимо нашу земљу лепшом и бољом и да је такву оставимо будућим поколењима.

Страну припремиo

Зоран
Станижан
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ПРАЗНИК РАДА – НЕКАД И САД

ТРИ ПРИЧЕ О ПРВОМ МАЈУ
Покољ у граду
Чикагу
Цео 19. век био је обележен
немилосрдном експлоатацијом
радника. За понижавајуће ниске наднице радили су обично
по дванаест сати, а било је случајева да послодавци траже да
на послу остају и осамнаест сати! Штрајкови су били чести,
али неефикасни...
Кад су радници у Канади
1884. године успели да се изборе за осмочасовно радно време, њихова браћа по сиромаштву у САД изнела су захтев
да се такав закон усвоји и у
САД. Оставили су и рок – 1.
мај 1896. године. Пошто тражени закон није донет, на исто ку САД та да је от по чео
штрајк, у којем је учествовало
између 300.000 и пола милиона радника. Протест је настављен и наредних дана, па је 4.
маја у Чикагу, по кишном дану, у поворци било између 600
и 3.000 људи. Атмосфера је била испуњена напетошћу, јер је
претходног дана полиција пуцала на штрајкаче испред једне фабрике и убила двоје, а
према неким изворима и шесторо радника.

Пред крај протеста, који је
протекао без инцидената, док
се маса разилазила с Трга житне берзе, полиција је изненада
извршила јуриш на масу. У том
тренутку неко је из гомиле према полицији у нападу бацио
сноп штапина динамита са упаљеним фитиљем. Након тога
полиција је отворила паљбу.
Од првог плотуна пала су четворица штрајкача, а након петоминутне ватре на асфалту је
остало педесетак убијених.
У истрази која је уследила,
полиција је ухапсила седморицу анархиста јер су „својим запаљивим говорима подстакли
непознатог починиоца да баци
бомбу”. Ова седморица осуђена
су на смрт и обешена, а онај ко
је бацио бомбу, никад није ухваћен. Историчари су доцније утврдили да је реч о полицијском
провокатору, неком Рудолфу
Шнаубелу, који је убрзо после
масакра побегао из САД.
На стогодишњицу Француске револуције, чији је мото
био „Слобода, једнакост, братство”, године 1889. у Паризу,
на првом конгресу Друге радничке интернационале, једногласно је одлучено да се од
1890. године сваког 1. маја
мирним шетњама обележава
сећање на чикашки покољ. Убрзо је црвени каранфил, симбол крви проливене у Чикагу,
постао свеопшти симбол радничког бунта.
После Октобарске револуције, 1917. године, Први мај је
по стао др жав ни пра зник у
СССР, а потом и у другим комунистичким државама. Прва
капиталистичка земља која је
Први мај усвојила као државни празник била је Хитлерова
Немачка, а да би избегли повезивање с комунизмом, радници у САД су за свој празник,

уме сто Пр вог
маја, изабрали
први понедељак
у сеп тем бру.
Како би сачувала своје позиције у радничким ма са ма,
Католичка црква је 1. мај
про гла си ла за
дан Светог Јосипа Радника.
Данас је овај
празник у бившим ко му ни стичким земљама заборављен,
али у Италији
и Фран цу ској
не пропуштају
да ор га ни зу ју
протесте на овај
дан.
У Југославији је Први мај
био др жав ни
празник који се
славио два дана. Обичај је био
да се иде на првомајски уранак: рано ујутру на дан празника одлазило се у природу и
тамо проводио дан, у спортским активностима и распаљивању роштиља или ражња.
У неким крајевима вече уочи Првог маја на брдима из-

над насељених места паљене
су велике ватре, а окупљени,
махом млади, викали су одозго: „Живео Први мај!”
Ова парола, која се обавезно
извикивала отегнуто, чула се
надалеко...

Парада
уз весеље
До 1957. године у свим главним градовима република, а
од тада само у Београду, приређиване су параде у част Првог маја.
Ивану Ивањију, логорашу који је преживео Аушвиц и Бухенвалд, Титовом преводиоцу
и писцу, дугујемо овај опис параде из педесетих година прошлог века:
„Чело колоне би стајало баш
на раскрсници код парка Ташмајдан, таман да би се све
уходало тих стотинак метара
до централне трибине пред,
тада, Савезном скупштином.
Учесници параде су се постројавали километрима и километрима дуж Булевара према
истоку.

„Није све било у наступу војске. Војска је ваљда навикла
да маршира, да дефилује оним
тешким, почасним, такозваним
стројевим кораком, што јаче
газећи по асфалту, тако да после заболе кукови (...).
„После свих родова војске на
нашим првомајским парадама
наступао би народ. ’Радници,
сељаци и поштена интелигенција’ – како се тада говорило –
продефиловали би пред ’својим руководством’, које им је
махало с трибина.
„Да би Првог маја, на Празник рада, све функционисало
како треба, народ је морао да
устане у рану зору и пожури
да заузме своје место у споредним улицама Булевара. Онда би се сатима чекало. Курири би јурили горе-доле, проверавали ситуацију и јављали ко
је где готов или још није, да ли
је све у реду, је ли све довољно
сређено, умивено, достојанствено и спремно за покрет. Лоше
припремљене групе или тако
рано већ пијани појединци на
време су искључивани из строја. То би данас с мобилним телефонима било много лакше.
На челу параде марширали
су заставници. После њих се
корачало са огромним портре-

тима партијских и државних
руководилаца, државним грбом, петокраком и српом и чекићем великим по неколико
метара, и са безброј парола које су славиле победу пролетаријата. Затим су се представљале фирме, општине, разна занимања. Пролазили су трактори који су вукли пољопривредне машине. На камионима су
пекари пекли хлеб, димничари се правили да чисте димњаке, фризери су фризирали и
бријали, рудари бајаги копали
руду, балерине су играле – сви
у својим радним униформама.
„Неки камиони су представљали праве мале баште са живим цвећем, на другима су биле монтиране шине као симбол омладинских радних акција, читави мали бродови, али
и авиони – надлетања су дошла у моду нешто касније. Сећам се јед ног ка ми о на са

огромним макетама књига и
натписом ’Књиге у народ’. Свако предузеће, свака школа, сваки део града хтели су да се покажу у што бољем светлу, из-

мишљали су оригиналне ношње, костиме и маске, правиле су се праве сценографије и
кореографије на возилима.
„Марширали би гимнастичари и други спортисти, процупкали фолклорци, бициклисти.
То је било право такмичење ко
ће да измисли нешто лепше,
духовитије, атрактивније.
„На трибини испред скупштине стајали би насмејани
друг Тито и државно руководство, али било је публике дуж
целе трасе, људи су били на
прозорима, а на тротоаре су
радозналци излазили рано да
би поседали на хоклице и сандуке које би донели, јер телевизије у време тих првих парада још није било, али било
је много искреног весеља.”
Крајем шездесетих година,
у склопу припрема за обележавање двадесетпетогодишњице победе над фашизмом, 9.
маја 1970. године, одлучено је
да се војна парада издвоји из
првомајске поворке, а њено
одржавање помери на Дан победе 9. мај.

Железара у Сиску била је трећа по величини у СФРЈ, иза
Зенице у БиХ и
словеначких Јесеница. Четрнаест хиљада људи радило је у
три смене, без
предаха. Телевизијски репортери имали су
обичај да се у
но во го ди шњи
програм укључују позирајући
испред великих
ужарених пећи
и да интервјуи шу озно је не
раднике који су
слали честитке
народима и народностима испред црно-белих екрана.
Железара је
омогућавала својим радницима да живе у благостању какво радничкој класи данас може бити само део сећања или
снова.

на сисачкој железничкој станици с једним кофером у руци
и све би добили у Железари.
Имали су добре станове, пристојне плате, хранили су се у
фабричком ресторану... Нису
размишљали о подмиривању
основних потреба, него о томе
да ли да купе нови намештај
или аутомобил. Многи су сазидали викендице на мору. А
они који нису имали викендице, летовали су у неком од Железариних одмаралишта...
Из својих топлих станова,
које је грејала топлана у склопу Железаре па су им рачуни
били ниски, одлазили су на неке од бројних спортских терена у насељу, између осталих и
фудбалски стадион са атлетском стазом. Поред стадиона
се налазио ресторан, на чијој
су тераси наступали Лепа Брена, Мирослав Илић и многе
друге југословенске звезде... У
близини је био и олимпијски
базен, први такав у Сиску. Саградили су га, као и већину
објеката за рекреацију, сами
радници у слободно време. Велика пажња је поклањана „активном коришћењу радне паузе

После Другог светског рата
доста радника, махом дошљака из Босне, живело је с породицама у баракама, а читаво
насеље имало је само једну бакалницу. Приоритет је био да
се доврши изградња Железаре, а тек онда да се подиже
стандард радника. Изградња
станова интензивирана је шездесетих година, када се градило и по стотину станова годишње. Било их је за самце,
али и двособних и трособних,
а подизане су и породичне куће са два стана у којима је живео стручни кадар, и та улица
се звала Инжењерско насеље.

у кругу предузећа”, па је у кругу Железаре било чак 18 игралишта за одбојку, три за рукомет, два боћалишта, 11 стрељана и 20 куглана.
Можете ли да замислите да
се данас радници за време паузе, ако је уопште имају, растрче по спортским теренима
које су им изградили послодавци?
После више од шест деценија рада пећи у сисачкој Железари су угашене. Последњих
двеста радника добило је отказ у децембру 2011. године,
када је нови власник, једна
америчка компанија, затворила

Тако је недалеко од фабричких постројења никао цео један град – радничко насеље
Цапраг.
У Цапрагу су отворени робна кућа, обданиште, школа, пошта, библиотека, дом здравља,
спортски терени и све друго
што је радницима било потребно. Сиротиња би се искрцала

погоне. Кроз опустели Цапраг
сада пролазе сакупљачи секундарних сировина и у колица
из некадашње робне куће трпају гвожђе...
Р. Т.

Социјалистичка
бајка
У свом изворном облику Први
мај је дан радничких права. Па
да видимо каква су била у Југославији, како су живели у социјализму радници запослени
у Железари Сисак.
Машине су тутњале, сирене
се оглашавале, материјал се
развозио између хала, а кад би
се укључила електромагнетска
пећ, тло би по дрх та ва ло...

(Фотографије параде одржане 1. маја 1947. власништво
су Министарства одбране.)
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ШТА СЕ ИСУСУ ДОГОДИЛО У ЈЕРУСАЛИМУ
Најављивао долазак
царства божјег

Маслинска гора, место одакле се Исус узнео у небо

Народ тражио да
буде распет
У петак сахрањен,
у недељу његов гроб
освануо празан
У време цара Тиберија, другог
по реду римског императора,
30. године нове ере, у Јудеји и
Галилеји, областима на територији данашњег Израела, прочуо се по својим проповедима
Исус из Назарета. Он је најављивао долазак новог доба у
којем ће владати правда, а да
би доказао да је он месија чији
су долазак најављивала ранија
пророчанства, извео је неколико чуда – између осталог, оживео је и Лазара, који је четири
дана већ био у гробу.
Глас о овом пророку пронео
се кроз народ и многи људи су
му се прикључили.
Дан пошто је оживео Лазара, а уочи великог јеврејског
празника Пасхе, праћен поворком својих следбеника, Исус је
ушао у Јерусалим, престоницу
Јудеје.
Његова слава ишла је испред
њега и силне гомиле народа
изашле су пред градску капију
да га дочекају и поздраве. Једни су му махали палминим
гранчицама, други су пред њега на пут бацали своје хаљине...
Исус је ушао у град јашући на
магарету које су његови ученици били узели на позајмицу.
Гомила га је у одушевљењу пратила, кличући: „Осана!”
У знак сећања на овај дан
слави се празник Цвети.
Исус је ушао у храм у Јерусалиму. Предње двориште било је пуно столова за којима су
седели мењачи новца и продавци голубова. Наиме, био је
обичај да побожни посетиоци
храма купују голубове, па их

му је донело многе нове присталице.
Наредних седам дана Исус
је проповедао у Јерусалиму,
увек окружен мноштвом света. Римске власти биле су забринуте због бунтовног расположења које је владало у маси,
а јеврејски свештеници и пред-

ЛА ЗА РЕ ВА СУ БО ТА И ЦВЕ ТИ
Сећање на дан кад је Исус ушао у Јерусалим слави се празником Цвети. То је увек недеља која следи за Лазаревом
суботом, а седам дана пре Ускрса.
Цвети се на икони представљају овако: Христос јаше на
магарету, прате га ученици, а народ простире своје хаљине
и баца гранчице на пут.
после пуштају. Исус је истерао
све те људе који су трговали на
рачун вере и поразбацао им
столове и тезге.
Потом је полагањем руке излечио многе болесне и сакате
који су се затекли у храму, што

ставници народа страховали су
да се Римљани не наљуте и
предузму акције које би нашкодиле свим Јеврејима.
Али Исус је непрестано био
окружен својим ученицима и
народом, па је практично било

немогуће ухапсити га. Јеврејским свештеницима указала
се добра прилика тек кад им
се обратио један од Исусових
ученика – Јуда Искариотски.
Он је био разочаран што Исус,
упркос одушевљењу маса, није извео никакве промене у Јерусалиму. Зато је решио да

помогне у његовом хапшењу,
а заузврат је награђен с тридесет сребрњака.
Акцију хапшења у Гетсеманском врту водио је јудејски првосвештеник Кајафа, који је
тако хтео да докаже своју лојалност представницима Рима.

Суђење пред Понтијем
Пилатом и распеће
У петак у рано јутро, после ноћи у којој је ухваћен, Исуса су
из куће првосвештеника Кајафе везаног одвели код Понтија Пилата, царског намесника

Јудеје, који је имао право да
изриче смртну казну. Кајафа и
остали Јевреји оптужили су
Исуса да квари народ, да забрањује да се римском цару
плаћа данак и да за себе тврди
да је цар.
Пилат на првом саслушању
није утврдио никакву Исусову
кривицу, али људи који су га
довели нису то хтели да прихвате и упорно су тражили за
њега смртну казну. Пошто је
оптужени био из Галилеје, Пилат га је проследио Ироду, галилејском управитељу, који се
задесио у Јерусалиму, да му он
суди. Исус, међутим, није хтео
да одговара на Иродова питања, па га је овај, обученог у белу хаљину, што је био знак да
никаква кривица није нађена,
вратио Пилату.
Највиши представник римске царске власти Пилат тада
је сазвао првосвештенике и
представнике јеврејског народа у Јудеји и казао им: „Ето,
доведосте ми овог човека и ја
га испитах и не нађох никакве
кривице, па га послах Ироду,
па ни он не нађе кривице за
шта би заслужио смрт, зато ћу
га казнити па пустити”.
У Јудеји је, наиме, тада постојао обичај да се на празнике
ослобађају осуђеници – на сваки празник по један. Пилат је
рачунао да ће Исус на тај начин изаћи из затвора, те да тако може да задовољи обе стране: и свештенике који су тражили Исусову осуду и правду.
Догађаји су, међутим, узели
други ток. По обичају, осуђеника који ће бити ослобођен,
бирао је народ. Па кад их је
Пилат питао кога да ослободи,
маса је, уместо да тражи ослобађање Исуса, подговорена од
првосвештеника, извикала неког зликовца Барабу који се у
исто време нашао у тамници.
Понтије Пилат покушао је
још јед ном да спа се Ису са.
Питао је народ шта с њим да
ради, а маса је захучала: „Распни га! Распни га!”
Видевши то, Пилат је ту, пред
народом, опрао руке, говорећи: „Ја нисам крив у крви овог
праведника”.

Барабу су потом ослободили, а Исуса су војници избичевали, па га огрнули скерлетном кабаницом и ставили му
трнов венац на главу, ругајући
му се: „Здра во да си, ца ре
јудејски!”
Тада је галилејски управитељ Ирод стао пред народ са

Исусом, обливеним крвљу.
„Екце хомо! Ево човека!”, рекао им је Ирод, а то је значило: „Ево јадника, бедног и жалосног! Имајте милосрђа, јер
и он је човек!”
Али народ није одустајао.
„Распни га! Распни га!”, чуло
се из масе.

ВЕ ЛИ КИ ПЕ ТАК
Сећање на Исусово распеће чува се обележавањем Великог петка. Доследни хришћани тог дана строго посте, узимајући само суви хлеб и воду, а неки и једнониче – цео дан
ништа не једу и не пију, већ тек увече, када изађу звезде,
узму мало хлеба и воде. На икони Великог петка представљен је Исус Христ разапет на крсту. Због туге и жалости,
почев од бдења на Велики четвртак па током читавог Великог петка, не звоне црквена звона, већ се време богослужења и оглашавање мртваца обзнањују ударцима у дрвену
даску, то јест клепалима.
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УСКРС ЈЕ НАЈВЕЋИ
ХРИШЋАНСКИ ПРАЗНИК

На то се Пилат наљутио и
довикнуо им: „Узмите га ви па
га распните, ја не налазим на
њему кривице!”
Он, међутим, није смео да
ослободи Исуса, јер су му Јевреји поручили да ће лично
цару Тиберију јавити да није
хтео да осуди човека који за
себе тврди да је нови цар. Зато
је Пилат дозволио Јеврејима
да га разапну.
Римски војници тада су Исусу дали крст на који ће га разапети да га сам носи и повели
га кроз град на брдо Голготу.
На том брду крст је пободен у земљу, а на његов врх
војници су закуцали дашчицу
с натписом „Исус Назарећанин, цар јудејски”, као објашњење кривице.
Гледајући све те припреме,
Исус је подигао поглед ка небу
и казао: „Оче, опрости им, јер
не знају шта раде!”
Пре него што су га разапели, он је одбио да испије вино
справљено од алоје и смирне
како би опијен лакше поднео
муке, јер је хтео да остане при
свести до смрти.
Подигнут је на крст око девет
сати ујутру, а јудејске старешине, маса и војници исмевали су га и ругали му се, док су
у подножју крста његова мајка,
њена сестра, Марија Магдалена и апостол Јован (јеванђелиста, не треба га мешати с Јованом Крститељем) плакали.

ОД ЛА ЗАК У НЕ БО
Празник Вознесење установљен је још у доба апостола и
празнује се четрдесети дан по Ускрсу, увек у четвртак. У народу се зове још и Спасовдан.
Многи обичаји везани за овај дан имају порекло у претхришћанским временима. На Спасовдан се људи не брију,
жене се не умивају, а деца се не купају. Не спава се преко
дана, да се не би дремало преко године. Младићи и девојке гатају по цвећу, кидајући му латице уз разбрајање: „Воли ме – не воли ме!”
У Србији су уочи Спасовдана паралисане и душевно оболеле остављали на ливадама обраслим биљком јасенак, јер
су веровали да на овај празник тамо долазе виле. Поред болесника остављани су хлеб, вода и вино (за вечеру вили), а
сутрадан се копала земља испод јасенка, па се оно што се
нађе (црв, бубица) давало болеснику као лек.
После дуготрајних мука и
патњи, у три по подне, Исус је
узвикнуо: „Оче, у твоје руке
предајем дух свој!” и издахнуо.
Дан када је Исус разапет на
крсту, хришћани називају Великим петком.

Погреб и ускрснуће
Исусови следбеници нагло су
се осули. Колико су њихова
очекивања од његових моћи
била велика, још је веће било
разочарање што се улазак у Јерусалим тако завршио – његовим погубљењем и победом Кајафе и осталих.
Одрицање је ишло толико
далеко да је један од апостола
односно најближих Исусових

ученика, Петар, кад су му рекли да је био уз Исуса, одвратио: „Не знам тога човека о којем говорите!”
У петак увече, оног дана кад
је Исус издахнуо на крсту, код
Пилата је отишао Јосиф из
Ариматеје, богат и поштен човек, и скривени Исусов ученик, те добио дозволу да Исуса
сахрани. Потом су он и Никодим, други тајни Исусов ученик, скинули Исусово тело с
крста, помазали га смирном и
алојом и увили у платно, као
што је то обичај код Јевреја, и
положили га у гроб у Јосифовом врту.
Наредна три дана Исусов гроб
чувала је стража коју су поставили јудејски свештеници, а

тешка камена плоча на његовом улазу била је запечаћена.
Исус је, наиме, за живота проповедао да ће васкрснути три
дана после смрти, па су се Кајафа и остали уплашили да ће
Исусови следбеници украсти
тело, како би доказали да је
њихов учитељ „устао из гроба”.
Исус је, дакле, сахрањен у
петак увече, у суботу је његово
тело почивало у гробу, а у недељу рано ујутру, каже предање, „осетио се снажан земљотрес кад је анђео Божји слетео
у врт Јосифа из Ариматеје, оборио плочу наваљену на улаз у
гроб и сео на њу. Лице његово
беше светло као муња, а одело
бело као снег”. (Чувена фреска „Бели анђео” из Милешеве
представља баш ову сцену.)
Стра жа ри ко ји су чу ва ли
гроб, кад су дошли себи од
стра ха, тр ком су по бе гли у
град... Кад је анђео склонио
плочу, иза ње није било тела –
Исус је пре тога већ био васкрсао и изашао.
Прва је тог јутра, пре сванућа, празан гроб видела Марија
Магдалена. Помислила је да је
тело украдено и сахрањено на
другом месту, па је отрчала до
Исусових ученика Петра и Јована. Они су пожурили испред
ње и у гробу нашли платно у
које је тело било умотано, а
онда отишли да нађу другове.
Марији, која је пристигла касније, у гробу се јавио Исус
Христ, али јој нико није веровао кад је отрчала да јави радосну вест о ускрснућу.
У међувремену су на гроб
пристигле и друге жене. Њих
је, седећи на плочи, сачекао
анђео у белим хаљинама, који
им је рекао: „Не бојте се! Ја
знам да ви тражите Исуса Назарећанина – распетога. Он је
воскресао; нема га овде. Него
идите и кажите ученицима његовим да иду у Галилеју, тамо
ће га видети”. Тако се глас о
Христовом васкрсењу раширио
по целом граду.
Стра жа ри ко ји су чу ва ли
Христов гроб, са своје стране
обавестили су првосвештенике и јеврејске старешине о овом
догађају. Главари су им платили и наложили да ускрснуће
прећуте и да прошире глас да
је тело украдено док су стражари спавали.

ПРА ЗНИК НАД ПРА ЗНИ ЦИ МА
Ускрс или Васкрс – овај други облик је црквенословенски
и нема разлога да му се даје предност над народним обликом Ускрс. Негде се још назива Васкрсење и Велигдан,
празновао се још од времена апостола, али не свуда у исти
дан: негде је прослављан заједно с јеврејском Пасхом, негде 14. дана јеврејског месеца нисана, а негде у недељу после јеврејске Пасхе. Тек на првом Васељенском сабору 325.
године одређен је јединствен термин – прва недеља после
јеврејске Пасхе и пуног месеца.
Датум када ће се славити, за све православце одређује
Јерусалимска патријаршија, која се и даље држи јулијанског календара. Код источних хришћана Ускрс најраније може да падне 4. априла, а најкасније 8. маја, а код западних
хришћана увек је између 22. марта и 25. априла.
То је најсвечанији празник, празник над празницима. На
тај дан скидају се двери у цркви на олтару, чиме се показује да је Исус својим васкрсењем победио смрт и отворио
рајска врата. Цела недеља по Ускрсу назива се Светла недеља, а црквене песме које се тада певају, пуне су радости
и весеља. Оне се певају чак и у тужним приликама, рецимо на погребу, ако се деси те недеље.
На Ускрс и током целе Светле недеље људи се поздрављају са: „Христос воскресе” и „Ваистину воскресе”.
Како би се верници достојно припремили за овај празник, још од апостолских времена установљен је велики
пост, или четрдесетница, по узору на Исуса, који је четрдесет дана постио на Гори искушења. (Етнолози сматрају да
је порекло поста, и овог и других у току године, много старије и да сеже до паганских времена.) У те дане није дозвољено никакво јавно весеље.
Христово васкрсење на икони се представља овако: Исус
је устао из гроба држећи у руци барјак као знак победе, око
њега су римски војници попадали од страха, а анђео седи
на каменој плочи.

Јављање апостолима и
вознесење
Истога дана, у недељу, Исус се
прво јавио двојици својих следбеника, Луки и Клеопи, а они
су радосну вест јавили апостолима.
Једанаест апостола (дванаести, Тома, није био с њима) вечерало је у једној соби кад се
одједном Исус појавио међу
њима.
„Мир вам!”, поздравио их је,
али су се они уплашили, мислећи да је пред њима привиђење. Тек кад је појео комад
печене рибе и меда у саћу, што
су му принели за вечеру, схватили су да је то заиста он.
Кад су остали апостоли касније причали Томи да су видели Исуса, није им веровао.
„Док не видим на рукама његовим ране од клинаца и метнем руке у ребра његова, не
могу веровати”, казао им је
(отуда израз „неверни Тома”).
Четрдесетог дана по васкрсењу Исус се с Маслинске горе
подигао и облак га је однео у
небо. Пре тога је рекао ученицима: „Идите по свему свету и
проповедајте јеванђеље сваком
створењу. Ко поверује и крсти
се, биће спасен, а ко не поверује, биће осуђен”.
По Исусовом вознесењу они
су се вратили у Јерусалим и
тако је отпочело постојање прве хришћанске заједнице.
Сећање на овај дан обележава се слављењем Спасовдана.

ЗА ШТО СЕ ФАР БА ЈУ ЈА ЈА
Ускршње фарбање јаја спада у најстарије хришћанске обичаје. Према једној легенди, Марија Магдалена је отишла у
Рим да проповеда јеванђеље и тамо је стигла и до цара Тиберија, носећи му на поклон корпу јаја. Цар је изразио неверицу у Христово васкрсење, рекавши да би то било чудо
као када би бела јаја у корпи променила боју. Марија Магдалена је на то рекла: „Христос воскресе!” и сва јаја у корпи су постала црвена.
Друга прича, нарочито распрострањена међу православнима, овај обичај везује за Марију, Исусову мајку. На Велики петак крв распетог Исуса капнула је на јаја која је она
понела са собом на Голготу и обојила их у црвено. Према
другој верзији легенде, Марија је на Голготи плакала, молећи војнике код крста да буду мање окрутни према њеном
сину. Да их умилостиви, дала им је јаја, која су, обливена
њеним сузама, постајала црвена.
Прво офарбано јаје, које је обавезно црвено, чува се у дому, крај иконе, до следећег Ускрса. Назива се стражар, стражник, чувар или чуваркућа, јер се верује да чува укућане од
болести.
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ЕВРОПСКА НЕДЕЉА ИМУНИЗАЦИЈЕ

Х РАНА З А Д У Ш У

ПОВИКА НА ВАКЦИНЕ
ЗБОГ ЊИХОВОГ УСПЕХА

Тежина
неприхватљива за друге. Све
што нам се догоди у животу,
свака особа коју упознамо,
пут који одаберемо за достизање задатог циља, ништа нема емотивну тежину само по
себи. Ми процењујемо све
што нам се нађе на животном путу искључиво на основу уверења која смо усвојили
и поставили као водиље. „Тежи на” ра сте с ко ли чи ном
угрожености коју осећамо у
вези с донетом проценом.
Пре или касније научимо
Пише: Марија Достић,
да
притисак који осећамо не
психолог
долази од „тежине” за коју смо
Драги моји, веома често се на- убеђени да је исправно одређемо у прилици да свему што ђујемо свему и свакоме, већ
нам је неразумљиво, нелогич- из дубине нашег бића. Наше
но или иритантно додамо епи- потиснуте жеље, неизговоретет „тешко”. Колико смо се са- не речи, заборављени таленмо пута нашли у друштву „те- ти... упорно пробијају све прешких” људи, имали „тешке” преке које таложимо на њих
разговоре, били принуђени да отресајући талог једноличних
доносимо „тешке” одлуке, по- дана са себе. Што их дуже дрјели „тешку”
жи мо
под
храну, нашли
притиском
се у „тешкој”
свакодневице,
животној сито ће нам протуацији, све- Све што нам се нађе
цене свега бидочили како
ти „теже”.
„тешка” бо- на животном путу,
Из го во ри
лест мења не- процењујемо
које смишљаког нама блимо за остајаискључиво на основу
ског и тако
ње у навикауверења која смо
унедоглед.
ма уграђеним
Склони смо поставили као водиље. у
животну
да одмерава„навигацију”,
мо и одређупостају нејемо „тежину” свакој ситуаци- моћни пред растућим осећаји, нарочито неочекиваној, и јем неприпадања шаблонима
да на основу те личне процене свакодневице. Колико год да
доносимо одлуке и смишља- смо занемарили своје праве
мо планове за даље поступа- вредности, оне ће искористиње. На тај начин правимо са- ти своју „тежину” изграђену
ми себи изговор који можемо од сврхе коју дају животу и
понављати све док се у потпу- блеснути нам пред очима као
ности не убедимо у исправ- јасна визија смисла постојања
ност личне процене и немо- овде и сада. Тада схватамо сву
гућности другачије реакције. апсурдност процењивања „теИако не постоје стандард- жине” и прихватамо као једине мере и јединице за одре- не важне љубав и захвалност
ђивање „тежине” у сопстве- на прилици да је живимо.
ним животима, веома ретко
Додавати тежину догађајипризнајемо да је субјективна ма или грађењу личне сврхе,
процена нереална и углавном одлука је, као и увек, на вама.

КОЗМЕТИЧАРСКО ЋОШЕ

Како да направите
балзам за усне

Пише: Бојана Ћорлука,
козметичар
Кожа усана је веома нежна и
осетљива, па јој је потребна
посебна нега. Као и хладноћа
и ветар, и сунце неповољно
утиче на стање осетљиве регије која из коже прелази у
слузокожу. Коришћење балзама и крема за ово подручје
даје добре резултате, а кармини и сјајеви могу додатно
исушити усне, поготово ако
су из серије дуготрајних кармина. Они додатно извлаче
воду и исушују. Шминка са
усана треба да се скида кремом или посебним скидачима за кармин, а никако сапуном, јер то додатно погоршава стање.

Страну
припремила
Драгана

Кожан

Лош обичај лизања усана
драматично погоршава стање,
јер пљувачка, када се осуши,
може јако да надражи усне и
појача њихову осетљивост, што
доводи до пуцања усана, па
чак и крварења. Да се то не би
догодило, користите квалитетне балзаме. Балзам за усне можете и сами направити, а ево
два одлична рецепта.
Хидратантни балзам од меда: помешајте две кашике меда с пет капи лавандине водице. Дебео слој намажите на
усне пре спавања. Деловање
током ноћи ће опоравити и
хидрирати усне.
Балзам од бадемовог уља:
једну кашику бадемовог уља
помешајте с једном кашиком
вазелина и додајте наврх ножа пчелињег воска. Све то ставите у малу шерпу, а њу потом потопите у мало већу у
којој се налази вода. Загревајте постепено на пари док се
сви састојци не истопе. Напуните кутијицу док је смеса још
у течном стању. Када се охлади, добићете одличан балзам.
Постоји и рецепт за оне који
желе пуније усне: помешајте
цимет и мало вазелина, те добро измешајте да добијете глатку масу, па утрљајте на усне, и
оставите да одстоји неколико
минута. Након тога исперите
и ваше усне ће изгледати пуније. Ако сте имали грозницу
на уснама, ожиљак ће брже нестати ако се на њега нанесе
мало соли помешане са две-три капи лимуновог сока.

У Србији прошле
године 4.935
оболелих од морбила
У јужном Банату
66 пријава против
родитеља
У Европи се ове недеље, од 24.
до 30. априла, обележава недеља имунизације, а у кампањи „Вакцине делују штитећи
нас све заједно” учествује велики број држава у овом делу
света, међу којима је и наша.
Циљеви активности које се
спроводе ових дана јесу да се
повећа обухват имунизацијом,
да се изграде позитивни ставови према овој проблематици и
да се јавност подсети на то да
је од пресудног значаја да свака особа буде заштићена од болести које се могу спречити
вакцинацијом.

Резултати шарлатанства
Иако би требало да је у 21. веку
излишно говорити о значају
имунизације, случајеви оболевања од малих богиња у послед-

Заразним болестима се мора стати на пут
вратила 2017, када су регистрована три случаја: два у Панчеву и један у Ковину. Испоставило се да су сви оболели остварили контакте с потврђеним

НОВ ЧА НО КА ЖЊЕ НО 150 РО ДИ ТЕ ЉА
До краја прошле године више од осам одсто предшколаца у
Србији није имало уредно попуњен вакцинални картон. Стога је Младен Шарчевић, министар просвете, науке и технолошког развоја, изјавио да је потврда о вакцинисању детета
обавезна приликом овогодишњег уписа у први разред
основне школе.
Он је навео да држава неће бити благонаклона према родитељима који се оглуше о ту обавезу, споменувши да би
најекстремнија санкција могла бити чак и изузеће детета из породице. Шарчевић је нагласио да се новчане
казне увелико изричу и да је до сада на тај начин кажњено око 150
родитеља невакцинисане деце.
њих неколико година доказују да би
ипак ваљало подсетити на одређене чињенице, статистику и
аргументе који нимало
не иду у прилог ономе што,
без много промишљања, са ТВ
екрана и по друштвеним мрежама јавности сервирају противници вакцинације, махом
људи сумњивог образовања, моралних и људских начела.
То ком про шле го ди не у
европском региону СЗО пријављено је 82.596 случајева морбила у 47 од 53 земље, са 72
смртна исхода, што је највећа
забележена вредност у последњој деценији (петнаест пута више него 2016, а три пута више
него 2017. године). Највеће епидемије регистроване су у Украјини, Руској Федерацији, Руму ни ји, Ита ли ји, Пољ ској,
Француској и – Србији. Хоспитализовано је 61 одсто оболелих. Као што се да претпоставити, до епидемија је дошло
због пада обухвата ММР вакцином, прекида у снабдевању
вакцинама, као и недовољно
осе тљи вог си сте ма над зо ра.
Епидемије с хиљаду и више
случајева регистроване су у седам од 53 земље, међу којима
је, нажалост, и наша – са 4.935
оболелих. И највећи број смртних исхода забележен је у Румунији (22), Украјини (15) и
Србији (14).

Елиминација у току
Када је реч о територији јужног Баната, овде од 1995. до
2013. није регистрован ниједан случај оболевања од морбила. У 2014. години оболела
је једна особа у Вршцу, а у наредне две године болест је опет
иш че зла, да би се по но во

случајевима морбила у Београду.
Од тада није било
новооболелих.
На основу података Европске верификационе комисије за елиминацију морбила/рубеоле, закључно са 2017. годином у 43
од 53 земље европског региона СЗО прекинута је трансмисија морбила, а у 37 тај прекид
траје дуже од 36 месеци. Иако
се процес елиминације морбила континуирано спроводи у
земљама ЕУ, и даље се у областима с ниским обухватом региструју епидемије у општој
популацији и међу здравственим радницима.
Према извештају Завода за
јавно здравље Панчево, обухват
имунизације на територији Јужнобанатског округа у 2018.
био је преко 95 одсто у свим
вакцинама и на нивоу је петогодишњег просека, осим вакци на ци је ММР вак ци ном
(92,48%), хепатитис Б вакцином у првој години с три дозе
(92,80%) и пнеумококном конјугованом вакцином с три дозе
(84,19%), која се примењује од
2018. године.
У Заводу кажу да ове године
није достигнут обухват већи од
95 одсто за ММР вакцину због
одбијања родитеља да се деца
вакцинишу. У Ковину је било
18 таквих случајева, у Панчеву
40, а у Белој Цркви осам. Свих
66 случајева пријављено је санитарној инспекцији.

Колективни имунитет
Процењује се да је пре увођења вакцине против малих богиња, која је у примени скоро
педесет година, годишње у свету од те болести умирало чак
2,6 милиона особа.

Познато је да су, захваљујући употреби вакцина, поједине заразне болести доживеле
толико драстичан пад да се сада сматрају делом прошлости
у Европи. Насупрот томе, близу милион особа у европском
региону СЗО није вакцинисано основним вакцинама, па стога болести које се могу превенирати вакцинацијом континуирано изазивају оболевање,
компликације, па чак и смртне исходе. Тако су, примера
ради, у претходним годи на ма по је ди не
европске земље биле суочене са епидемијама не само малих богиња већ и рубеоле и заушака.
Како заразне болести не познају границе, епидемије се шире из државе у државу.
Стручњаци истичу да су вакцине с временом постале жртве свога успеха, јер се не виде

оболели од тих болести, већ
само они који се нису разболели захваљујући томе што су
се благовремено вакцинисали.
У Заводу за јавно здравље стога
истичу да је и даље неопходно

Највеће епидемије
морбила регистроване
су у Украјини, Русији,
Румунији, Италији,
Пољској, Француској
и – Србији.
радити на достизању и одржавању обухвата преко 95 одсто
вакцинацијом, свим вакцинама, и тиме постићи одржавање ко лек тив ног иму ни те та
популације.

ЛАНИНА КУХИЊИЦА
Пише: Лана Белић

Добош-торта
Састојци (за четири коре): осам јаја, 200
грама шећера и 150 грама брашна.
За фил: осам јаја, 16 кашика шећера,
два ванилин-шећера, 200 грама чоколаде
и 375 грама маслаца.
За карамел: 200 грама шећера, две кашике отопљеног маслаца и две кашике лимуновог сока.
Припрема: Умутити беланца у чврст шаум уз постепено додавање шећера. Додати
једно по једно жуманце и на крају лагано
умешати брашно. Смесу поделити на четири дела и испећи сваку корицу посебно или, ако вам је лакше, за сваку корицу посебно припремити смесу (два јајета, три кашике шећера и три кашике брашна).
Смесу сипати у велики плех од рерне преко папира за печење и
премазати у танком слоју. Корице се пеку врло кратко (10–12 минута) на 180 степени, а готове су чим се благо зарумене на ивицама.
Извадите их из плеха заједно с папиром и оставите да се охладе, а
на исти начин припремите и остале корице.
Припремити фил на пари: умутити јаја са шећером и кувати уз непрестано мешање 15–20 минута, пазећи да се не створе грудвице.
Додати коцкице изломљене чоколаде, а кад се крема прохлади, умешати маслац.
Печене корице пресећи напола и филовати припремљеним надевом (одвојити неколико кашика фила за декорацију). Најлепшу корицу оставити на страну и прелити карамелом. За карамел истопите и
шећер да добије лепу боју светлог ћилибара, па додајте маслац и мало лимуновог сока. Смеса ће почети да се пени, па треба оставити
још неколико тренутака на искљученој рингли и промешати да се све
фино изједначи.
Тако припремљени карамел сипати преко корице и равномерно
намазати преко целе површине. Тупом страном ножа означити парчиће, али прећи више пута како би се боље утиснуло. Ако шећер почне да се лепи за нож, можете га намазати с мало маслаца. Преосталим филом премазати торту са свих страна и по жељи посути млевеним печеним лешницима.
Овај, као и многе друге сјајне рецепте можете пронаћи на блогу
„La cuisine creative”, који се налази на адреси kuhinjica-mignone.blog spot.rs.
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ПАНЧЕВЦИ КОЈИ СЕ БАВЕ ЧИШЋЕЊЕМ

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

СВЕ СЕ ЧИСТИ ОСИМ САВЕСТИ
Лепо и чисто прија сваком оку,
али некад нам је тешко да се
сами латимо посла и прионемо
на чишћење, а некад и не умемо. Нисмо сви мајстори за све!
У неким случајевима ствари
треба препустити професионалцима. А има дивних људи који
су одлучили да своје животе посвете уклањању прљавштине.

Памти и смешне ситуације:
једном им је човек донео панталоне да их „мало освеже”, а
није их чистио од 1985. године... А једна жена је, кад су јој
рекли да на хаљини има флеку, рекла: „Ма, не видим ја
то... По цео дан гледате у те
флеке, па их видите и тамо где
их нема!”

Козметичари за
четвороточкаше

Улична патрола

Зоран Николов (32) бави се чишћењем аутомобила седам година. Најтеже је, каже, очистити светле ентеријере и јако запрљана возила, посебно флеке
од моторних уља. А код тамних возила веома је незахвално радити полирање, јер се свака грешка види.
– Компликовано је средити
аутомобил у ком се појавила
буђ. Користимо нарочита хемиј-

Благоје Тасковић (54) ради као
чистач у јавном предузећу. Каже да посао чистача улице није нимало лак, а ми додајемо
да је разлог томе сигурно то
што се смеће данас оставља
свуда, и поред канти и контејнера, по зеленим површинама,
заправо где год је то могуће и
немогуће.
– Истина је да су људи доста
немарни. Не бацају смеће тамо
где је предвиђено, па се оно

– Ја углавном скупљам лакше смеће, али и то може у тежим временским условима да
буде веома захтевно. Није лако радити на кантама, јер ту

пристојно, онда је јасно да се
труд исплатио.
– Леп је осећај када нас муштерије позову и захвале што
је не што до бро очи шће но.

има доста подизања. Свака част
колегама који обављају тај део
посла – каже искрено Благоје.
Он сматра да бисмо сви могли да будемо много одговорнији према нашем граду.
– Панчево је некада било највећа индустријска зона, па је
ипак било много чистије. Не
знам да ли можете да ми поверујете ако вам кажем да се дешава да неки људи у градским
насељима и даље бацају смеће
кроз прозор – каже видно забринуто Благоје.

Наравно, буде и незадовољних,
најчешће због очекивања да
стари тепих после чишћења буде као нов. А то је немогуће...
– прича Вања.
Људи често чувају тепихе које су некад скупо платили, чак
и дизали кредите, иако им је
„рок употребе” одавно прошао.
Кажу: како смем да га бацим,
наљутиће се муж, колико смо
само новца дали...

Вања Мутавџић

Чаробни ћилими

Зоран Николов
ска средства и тај процес траје
два дана. Све мора лепо да се
осуши, да се не би вратио мирис плесни – прича нам Зоран.
Посебно ужива када пред муштерију извезе аутомобил који је сређен као за салон.
– У последње време смо чистили углавном неке новије аутомобиле, а био је и један „масерати”. Леп је ово посао и није
напоран ако волите да га радите. Наравно да није баш једноставно очистити аутомобил који је запуштен дуже време, или
када наиђу хладни месеци, јер
онда сушење траје дуже – каже
власник ауто-перионице.

често разлети, посебно када је
ветровито. Наш посао је да то
очистимо, али би нам било
знатно лакше када би оно било одложено тамо где треба –
каже Благоје.
Чи ста чи ма је нај те же да
уклоне шут, а наши суграђани

Вања Мутавџић (46) започела
је посао прања тепиха када је
њен супруг остао без посла пре
десет година. Прво су набавили неке старе машине, а кад се
посао развио, заменили су их
савременијим, које перу, испирају и цеде тепихе.
– Само чишћење није толико
тешко, највише снаге се троши
приликом преузимања и доста-

Доктор за флеке
Стеван Пантелић (34) почео је
да се бави хемијским чишћењем гардеробе са двадесет две
године, а каже да је од када
зна за себе, обожавалац веш-машина.
– Када сам био мали, често
су ме питали шта ћу бити кад
порастем, а ја сам увек говорио да ћу отворити перионицу
веша. Тако да сам ја дословце
остварио свој животни сан –
смеје се задовољно Стеван.
Флеке старе више година најтеже је или немогуће очистити. Такође, савет мајстора је да
се манемо скидања мрља у кућној радиности.
– Једном нам је муштерија
на чишћење донела руком шивено одело и рекла да кошта
три хиљаде евра. Њему смо наплатили пет одсто од пријављене вредности. Толико кошта чишћење скупих ствари,
јер се оне одвојено стављају у
машине и на њих се посебно
пази – прича Стеван.

Стеван Пантелић
га остављају често поред канти, па неке улице у граду изгледају као дивље депоније.
Требало би да се наруче велики контејнери који су предвиђени само за овај отпад.
– Најлепше у овом послу је
дружење с колегама, али и сам
осећај да чиним нешто корисно за животну средину. Свој
посао радим врло професионално, трудим се да увек дам
све од себе. Иза мене не сме да
остане ниједан папирић или
било какво смеће. Најгори је
осећај када само што нешто
почистите, неко за вама направи неред – прича нам Благоје.
Међутим, овај посао није ни
физички лако радити. Улични
чистачи доста ходају или се сагињу и подижу терет.

вљања тепиха, јер се понекад
пењемо по њих и на четврти
или пети спрат. Можда ми је то
константно „вежбање” подизања тепиха помогло да будем и
првакиња у обарању руке за
2017. годину – шали се Вања.

Високо, а чисто
Лам брос Ху де лу дис (57) по
образовању је грађевински техничар, а из љубави – алпиниста. Ишао је на експедиције на
Памир, Хималаје, Кавказ... Спојио је оно што је учио и оно
што воли, и већ тридесет година бави се чишћењем и поправкама на изузетно великим висинама. Препокрива кровове,
пере прозоре, чисти фабричке
хале и силосе...
С поносом истиче да је његова предност у односу на конкуренцију то што је способан
да доста послова обавља без заштитних ужади, што му омогућава лакше кретање. До сада
је имао преко две хиљаде оваквих послова.
За њега је овај посао рутински, баш као да га ради са обе
ноге на земљи, али десило се
неколико пута да је био на
ивици опасности. На пример,
у силосима високим преко триде сет ме та ра при ли ком
чишћења се развијају разна испа ре ња, па их тре ба бр зо
напустити.
– Никада не носим маску,
јер ми отежава дисање и рад.
Углав ном, док се спу штам,
према томе колико ми гасови
иритирају нос и грло, процењујем ниво опасности. До сада сам очистио преко триста
ће ли ја у си ло си ма – при ча
Ламброс.

Када Њујорчанка Рејчел
Чу пристане да
проведе лето у
Сингапуру са
својим дечком
Николасом
Јангом, она замишља скроман породични дом и леп
одмор са човеком за кога ће
се, како се нада, удати. Рејчел и не слути
да Никова породична кућа
изгледа као палата, да ће се више возити
приватним авионима него колима и да ће се, као девојка
једног од најпожељнијих мла-

дожења у Сингапуру, наћи на
мети.
Кад се нађе у свету незамисливе раскоши и богатства,
Рејчел упознаје
Астрид, краљицу сингапурског
високог друштва, Едија, чија
породица
практично живи на страницама
хонгконшких магазина,
и Елинор, Никову застрашујућу мајку, жену која има врло јасан став према томе којом женом њен син треба односно не треба да се ожени.

Два читаоца који до среде, 1. маја, у 12 сати, СМС-ом на број
1201 пошаљу најдуховитији одговор на питање: „Шта је за вас
богатство?”, наградићемо по једним примерком књиге „Сулудо богати Азијци” Кевина Квана. Најзанимљивије одговоре
ћемо објавити у наредном броју „Панчевца”, а награде се могу преузети у књижари „Делфи”.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Лагуна (размак) текст поруке и пошаљите на 1201. Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у ВИП мрежи, 39,60 динара у Теленор мрежи и 38,64
динара у мт:с мрежи.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

„Дечак у пругастој
пиџами” Џона Бојна
Једнога дана
Бруно
се
враћа кући и
затиче кућну помоћницу како пакује његове
ствари у кофере. Његов
отац је добио унапређење и сада
читава породица мора
да се сели из
Берлина у
нову кућу, у
којој нема с
ким да се
игра и нема чиме да се забави. Међутим, поред куће се
налази једна дугачка, висока

ограда иза које живе необични људи у
пругастим
пиџамама.
Бруно жели да постане истраживач када порасте и зато
трага за новим авантурама. Тако упознаје једног
дечака, вршњака који
живи с друге
стране ограде, а необично и искрено пријатељство
одвешће га у један за њега
потпуно непознат свет.

Два читаоца који до среде, 1. маја, у 12 сати, СМС-ом на број
1201 пошаљу најдуховитији одговор на питање: „У чему највише волите да спавате?”, наградићемо по једним примерком књиге „Дечак у пругастој пиџами” Џона Бојна. Најзанимљивије одговоре ћемо објавити у наредном броју „Панчевца”, а награде се могу преузети у књижари „Вулкан”.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Алнари (размак) текст поруке и пошаљите на 1201. Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у ВИП мрежи, 39,60 динара у Теленор мрежи и 38,64 динара у мт:с мрежи.

НАГРАДЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА

Пољубио бабу у уста

Ламброс Худелудис

Благоје Тасковић

„Сулудо богати Азијци”
Кевина Квана

Са чупавим теписима је најтеже, јер ма колико се истресају, из њих стално нешто испада.
Проблематични су и стари таписони, који се после одређеног броја година парају, док су
за чишћење најзахвалније танке синтетичке подне простирке, које се лепо и лако перу.
Од овог посла може да се заради ако се поштено и предано ради. Започети бизнис није
лак корак и увек је нужда „окидач”, али када почне да се живи

Најлакше је на висини скидати паучину са зидова, а најтеже пресељавати птице које
свијају гнезда под сводовима
високих хала.
– Једном ми је било жао да
уклоним гнездо ласте, па сам
покушао да га закамуфлирам.
А голубове, због тога што много прљају, хватамо и носимо и
по сто километара далеко да
се не би вратили – каже Ламброс.
М. М.

У прошлом броју нашег листа питали смо вас који пољубац памтите. „Панчевац”
и издавачка кућа „Вулкан издаваштво” припремили су по
један примерак књиге „Сада
ме пољуби” Роберта Емануелија за два наша читаоца или
читатељке који су најкреатив ни је од го во ри ли на то
питање.
Награђени су читаоци који
су послали следеће СМС-ове:
„Сваки који ми поклони моја ћеркица.” 064/4489...
„Памтим један хорор пољубац: кад сам бабу случајно
пољубио у уста док сам јој честитао рођендан.” 063/3321...
Награде се могу преузети у
књижари „Вулкан” у „Авив
парку”.
Издавачка кућа „Лагуна”
наградиће два аутора најкреативнијих одговора на питање: какве легенде памтите?
Они ће освојити по један при-

мерак књиге „Легенда о самоубиству” Дејвида Вана.
То издање моћи ће да у
књижари „Исидора Секулић”
у „Авив парку”, од наредног
уторка, преузму аутори следећих одговора:
„Памтим људске легенде од
којих сам много научио и које су од мене направиле човека – своје родитеље. Хвала
им на томе.” 064/2212...
„Легенда каже да су се деца некад по цео дан играла
напољу, а да су канали на телевизији могли да се изброје
на прсте. Неки се куну да то
није легенда, већ истина.”
064/2407...
С добитницима ћемо контактирати наредних дана, како бисмо њихове податке проследили спонзорима. Нова наградна питања потражите на
страницама овог броја „Панчевца”.
Д. К.
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ТУЖНА СУДБИНА ЕВАНГЕЛИСТИЧКЕ ЦРКВЕ

НАШ ГОСТ: ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ МАЧАК, ФОТО-РЕПОРТЕР

Некада архитектонска
лепотица – данас руина

ЈА САМ СВЕДОК ЈЕДНОГ ВРЕМЕНА

Због тога је невероватно да
је тај верски храм много година касније постао симбол
наше небриге и почео да пропада. И црквене оргуље, које
су биле редак, леп и скуп инструмент када су постављене, одавно су уништене и неупотребљиве. Црква је већ
годинама недоступна заинтересованим посетиоцима, а
у њој дуго нема никаквих догађаја. Једно време ту су одржавани концерти класичне
му зи ке, али то је одав но
престало.
Врхунац пропадања овог архитектонског драгуља забележен 2015. и крајем децембра
2017. године. Двориште Евангелистичке цркве тада је било пуно ђубрета, а непозната
лица су крала цигле из ограде. С црквеног звоника су почели да отпадају комади малтера услед кошаве. Да би се
спречило да то угрози неког
од пролазника и да би се зауставила крађа цигли из зида
цркве, одлучено је да се постави жичана ограда око ње.
Како је „Панчевац” тада писао, иако је градски Завод за
заштиту споменика тражио
од ре пу блич ког за во да да
Евангелистичка црква добије
статус културног објекта од
изузетног значаја, од тога није било ништа јер нису дефини са ни вла снич ки од но си.
Док се то не разјасни, Евангелистичка црква ће и даље
пропадати и бити изложена
зубу времена.
М. Г.

… и некад

Гледао сам страшне
ствари, али можда ми
је фото-апарат пружао
менталну заштиту.
добро да пренесе знање. Имао
сам петнаест година, а већ сам
ушао у интересантан свет новинарства. Неки моји другови
из Панчева ишли су у фотоклубове у Београду, али се мени то није свиђало. Сви су ти
клубови личили један на други
као јаје јајету – у њима си добијао задатке да урадиш то и
то. Мени се то није допадало,
јер сам увек имао своје идеје.
l Ко је уочио ваш таленат?
– Нико није могао да га уочи, јер своје радове нисам никоме ни показивао, па ни мами
ни тати. Дуго нисам ни имао
фото-апарат. Позајмљивао сам
из фото-кино клуба у усмереној школи. Био је ту неки професор Бранко који ми је то дозвољавао. Проводио сам доста
времена у лабораторији и уживао у томе. Сазнавао сам фотографске и лабораторијске тајне. Бранко је доста знао иако
није био фотограф, већ машинац. Уз брата, њему дугујем много за оно што сам научио о фотографији... Постепено сам „излазио у свет”, фотографисао сам
локалне ствари, као што су „Гитаријада”, збивања у граду, на
пијаци... Оно што ми је било
доступно и није захтевало дозволе да се фотографише.
l Да ли је било необично у
то време шетати с фото-апаратом по граду?
– Било је, јер су само три човека то радила. Сећам се једног господина који је на пијаци фотографисао људе. Био је
тамо од јутра до мрака и сликао неке продавце, шетаче и
људе који купују. Не знам како
се звао, али се сећам да је имао
два фото-апарата. Онда Јано
Матух, којег сам поменуо, и један фотограф „Петрохемије”.
l Како је било раније радити у новинама?
– Било је динамичније, јер
се излазило на терен. Онај ко

је радио у новинама, морао је
да се дружи с људима и да с
њима прича. Није било половичних вести као данас. Више
се истраживало, чак и у дневним новинама... Мени се ово
данас не свиђа. Престао сам
да читам новине, јер ми то
више не представља задовољство. Не могу да се кљукам
свакаквим информацијама.
Читам портале који директно
извештавају о стварима које
мене интересују.
l У паузи између рада у
„Панчевцу” и „Вечерњим новостима” нисте се бавили новинском фотографијом?
– Добио сам ’86. понуду од
једног од највећих фотографа
на српском филму, Бранислава Пантића, да радим на филму. Није могао да оде на неки
терен, па сам ја отишао уместо
њега. Пошто сам ја био незапослен у то време, слободњак,
много ми је значило што су ме
брзо примили у Удружење
филмских радника. Почео је
преко њих да ми тече радни
стаж... Задржао сам се на филму седам година, а повремено
сам радио и за „Панчевац”. То
је било тешко ускладити, пошто су снимања трајала дуго –
серија „Вук Караџић” рађена
је три године – а често су била
и ван земље. То је било интересантно, али незгодно време,
почињао је и економски хаос у
земљи. Деведесетих нису имали чак ни за реквизите, па сам
оставио тај посао...
Много ми је значило то искуство. Као младић од 22–23
године ушао сам у свет филма
и великих глумаца и редитеља. Искористио сам то, похватао неке везе, али је важније
што сам научио како да фотографија исприча причу и да
буде лепа.
l После тога сте се вратили
у „Панчевац”?
– Вратио сам се у „Панчевац” и почео да радим. У то
време он се распадао, а настао је „Нови Панчевац”. Мени је све то било некако пренападно, та борба... није ми
се свиђало. Тада сам већ радио
за „Време”, „Нову Македонију”, „Вјесник”, AП, „Ројтерс”,...
али нигде нисам био стално
запослен.
Почео је рат и мене су мобилисали. Био сам у близини генерала Енеса Таса и тада сам
почео да обилазим ратишта.
Генерал ме је неколико пута
спасао, био је као добри анђео.
Мој кум Неша Зафировић, новинар који сада извештава из
САД, и ја, слали смо прилоге и

Зоран Јовановић Мачак
за домаће и за стране медије.
А кад се то завршило, 1994. године су ме звали у „Новости”.
Пристао сам, јер технички није постојао други начин да примам новац.
l Колики је изазов био извештавати с ратишта?
– Нисам никада ишао због
адреналина, већ због фотографија и недаћа које су се дешавале нашем народу. Хтео сам
да будем сведок времена, да
све то документујем и да једног дана то неко види... Ми
смо тада имали потпуну слободу. Одлазио сам с војницима, паравојницима и четницима. Они су радо позирали, хтели су да им остане нека успо-

Покривао сам тада и Косово,
када је кренуо онај други налет насиља. Радио сам репортаже о неким ружним догађајима, али било је много и лепих. Херцег Нови, па фестивали филма, песме... То је било
дивно: све имаш плаћено, не
мораш да се бринеш, а с тобом
иде и новинар. Рад у новинама
био ми је лак: послове које су
ми давали, ја сам, као искусан
фото-репортер, могао да радим малим прстом. Успут сам
радио и неке ствари које су ме
чиниле срећним – фотографије сцена из живота. За петнаест година направио сам албум од педесет пет таквих фотографија, које сам назвао „Романтика наших дана”. Представио сам ову изложбу у Паризу и у Банатском Брестовцу.
l Зашто никада нисте живели у Београду, где се дешавају
све најважније ствари?
– Није Београд центар дешавања. Шта год да се дешавало, куд год да сам путовао, ја
сам се враћао Панчеву. Као да
из велике кошнице човек уђе у
неку лепу средину, где је тишина. Мени је то увек било
лепо. Жао ми је једино што
Панчево пропада, што умире
архитектонски, или се бар само мени тако чини. А требало
би да стари, али да се не види
како стари. Зграде које су биле
лепе, претворене су у руине,
поготово оне у центру града.
l Да ли памтите неки догађај због којег вам је било драго
што се бавите овим послом?
– Нисам осећао еуфорију док
сам извештавао, али нисам ни
остајао хладан. Увек сам имао
став професионалца. Био сам
сведок страшних ствари, али
можда ми је фото-апарат пружао менталну заштиту. Или ме
је разноврсност догађаја, мноштво и лепих и ружних, научила смирености. Када се послу
приступа с великим узбуђењем

ФОТО: ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ ЈУС

Да је у неком западноевропском граду, Евангелистичка
црква била би репрезентативно место и служила би за одржавање верских служби и за
организовање културних и музичких догађаја. Међутим, она
је већ годинама закључана и
недоступна грађанима.
Овај верски храм започео је
свој живот 14. јуна 1906. године свечаним оглашавањем
трију звона, укупне тежине
1.595 килограма. На сваком
од њих су угравирана три натписа („Сви сте ви деца божја с
вером у Исуса Христа”, „Ако
језике човечје и анђеоске говорим, а љубави немам, онда
сам звоно које јечи, или кимвал који звечи” и „Будите у
нади радосни, у невољи трпељиви, а у молитви постојани”).
Занимљиво је да је Евангелистичка црква подигнута захваљујући добротворним прилозима људи свих вера и нација које су некада биле заступљене на територији Панчева. На списку добротвора
који су допринели завршетку
тог објекта биле су старе панчевачке породице Вајферт,
Витигшлагер, Грамберг, угледни појединци доктор Светислав Касапиновић, Васа Ћурчин, учитељ Вељко Константиновић, штампар Никола Косанић и многи други.
Евангелистичка црква је
званично освештана 1906. године, почетком новембра, у
присуству многих верника и
уз звуке црквених оргуља које су унутра постављене.

ПАНЧЕВАЦ: Када сте се први
пут сусрели с фотографијом?
ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ МАЧАК: Већ у основној школи. На
часовима општетехничког образовања имали смо неке вежбе
из којих нисмо могли много да
научимо, али ја сам имао срећу
да је мој брат Јовица био студент машинства и он ми је показао како се ради. Тад сам био
у седмом разреду, а две године
касније отишао сам код Цвете
Јовића у Фото-атеље „Рекорд”.
Упоредо с тим, ишао сам у
„Панчевац” на часове из новинарства и фотографије које је
држао Јано Матух. Он је био
стално запослен фотограф, а
завршио је Факултет физичке
културе. Био је спортски радник и васпитач, и знао је врло

ФОТО: ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ ЈУС

Лепо здање данас…

Зоран Јовановић Мачак је своје прве професионалне кораке
направио у недељнику „Панчевац”, а последњих двадесет пет
година ради као фото-репортер листа „Вечерње новости”.
Завршио је новинарски смер на
Југословенском институту за
новинарство у Београду 1984.
године, а као слободни фотограф радио је од 1982. до 1994.
Сарађивао је с бројним листовима у бившој СФРЈ и многим
међународним новинским агенцијама. Члан је новинарских
удружења и УЛУПУДС-а. Сарађује као фотограф с фондацијом „Уницеф” од 2000. Оснивач је удружења љубитеља фотографије „RawСветлопис 2016”.
Добитник је бројних награда.

мена. Нису размишљали о Хагу, нико није мислио шта ће
све бити после рата.
Дружио сам се с хрватским
и босанским фото-репортерима, све сам их познавао. Причали смо телефоном и било
смо свесни да учествујемо у
нечему што никога не оставља чистим... После много година једна историчарка уметности направила је изложбу
радова скоро свих ратних фотографа из бивше Југославије. Показала је да је било страшно свим зараћеним странама, свим народима... Са ове
дистанце могу да кажем да
никада не бих отишао у рат
да сам размишљао као што
размишљам данас.
l Како је текла каријера у
„Вечерњим новостима”?
– Радити у великим новинама је много лакше него радити
у малим. Тамо сам дошао по
позиву и првих петнаест година ме нико није дирао. Радио
сам шта сам хтео. Само кажем:
данас имам ту и ту тему, одох
ја на пут! Непрестано сам био
на терену. Дешавало се да их
само позовем телефоном да ми
пошаљу новац тамо где се задесим и да наставим даље.

и знатижељом, губи се објективност... Али ако већ бирам, ја
већ двадесет година радим за
„Уницеф” и мислим да се том
послу највише радујем, јер волим да радим с децом.
l На шта си највише поносан у свом раду?
– На то што сам остао неукаљан политиком. Дошао сам
до неког професионалног нивоа и респектован сам у свету.
Радио сам и за „Ројтерс”, али
ти агенцијски фотографи се брзо троше. Да сам желео, могао
сам и ја да одем негде преко,
али се не кајем због тога. Упознао сам своју супругу и почели смо да градимо породицу
када су кренуле баш оне гадне
ствари, ратови... Било је тешко,
али успели смо да изведемо
децу на прави пут. Лука студира глуму у Србији, а Матеј клавир на академији у Паризу.
l Колико је стрпљења и подршке потребно од најближих
за некога ко се бави фоторепортерским послом?
– Заиста много. Моја супруга
Драгана је у томе одиграла велику улогу. Она ме је и подстицала да радим неке ствари, иницирала је мој рад на изложбама.
Мирјана Марић
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КРЕТАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ РОБЕ НА ТРЖИШТУ

ПОВРЋЕ СКУПО ЗБОГ НАКУПАЦА
Све почиње
на „кванташима”

Банатски Брестовац: Радници ЈКП-а „Комбрест” ових дана косе травњаке у парковима и у центру села. Мост на
Поњавици биће затворен двадесетак дана, и то вероватно
од наредног понедељка. Дом
културе и Актив жена „Сосе”
приредиће ускршње радионице за децу.

Цене буду и
удвостручене
Како тренутно ствари стоје у
повртарству, озбиљни произвођачи могу да пласирају робу
једино на велико. То значи –
да је продају накупцима.
Када је реч о Панчевцима,
места за то су београдска кванташка пијаца или слична на
нашој Зеленој пијаци, на којој
велетрговина креће око 4.30 и
траје негде до 8 сати. Премда,
ту не може много да се прода,
бар не као на оној (ново)београдској, а и цене су ниже.
Накупци даље робу нуде другим препродавцима који раде
на мало на „зелењаку”, затим
на пијацама по граду или пиљарима.

Ко пре стигне
Један од младих и амбициозних произвођача, Данаил Вучковски из Глогоња, председник
тамошњег удружења повртара,
има закупљену тезгу на Зеленој пијаци, на којој продаје
крајем лета и у јесен, у време
када се ставља зимница и тражи већа количина карфиола,
броколија, купуса...
Он каже да велики маркети
не купују од наших произвођача, изузев евентуално у ситуацијама када је нека роба у великом дефициту.
– Главно место продаје је
кванташка пијаца у Београду,
али мало ко тамо има закупљено место, јер су она која вреде
одавно заузета. Стога произвођачи из овог краја, који тамо
не иду свакодневно, стану са
стране и надају се „мрвицама”.
Боље позиције држе људи који
целе године производе, а таквих

На Зеленој пијаци највише тезги држе препродавци
је свега двадесет одсто од укупног броја и махом живе близу
Београда. У Панчеву, у кванташком делу, нису сва места заузета, већ је правило да ко пре
стигне, заузме место. Мада се
зна отприлике где ко стоји –
наводи Вучковски.
У Београду је веће тржиште,
па су и више цене, а на нашем
„кванташу” је можда нешто битнија брзина. Ипак, све зависи
од понуде, која варира, док је
тражња махом иста.
– Ако је неки производ дефицитаран, накупци га покупују раније, а уколико је суфицитаран, чекају последњи моменат како би спустили цену.
Труде се да зараде динар на
динар, изузев у случају изузетно тражене сезонске робе која
је кварљива или има већи обрт,
као што је млади лук. Тренутно, због нешто неповољнијих
услова, то јест неколико сувомразица, добар део тог поврћа
је настрадао. Притом је неколико пута мање посејано, зато
што је лане цена била мизерна,

чак и до шест динара за везицу. Због тога је сада у селу она
између 27 и 30 динара, док је
на новобеоградској велетржници већ 36, а на мало иде до 50.
Примера ради, ротквицу продајемо за 25 динара, а код накупаца у Београду је 30–35 динара; спанаћ је сто динара код
произвођача, а сто педесет код
препродаваца, који и на парадајзу смањују маржу, јер дневно много продају, па зараде на
количину. У принципу, они креирају цене у зависности од разних фактора – од тога какво је
време до тога да ли је викенд,
празник или дан када је исплата плата и пензија. Поред тога,
роба промени бар две до три
руке пре него што стигне до
крајњих купаца, што је знатно
поскупљује – истиче овај глогоњски произвођач.

Моћан увознички лоби
Према његовим речима, на Зеленој пијаци неупоредиво је
више накупаца, који само то
раде. За разлику од њих, про-

извођачи морају што пре да
продају, како би се вратили
својим усевима.
– Мало које домаћинство може да произведе толико широку лепезу производа како би
могли све време да буду присутни на тржницама. Зато су
накупци ту и они у суштини не
раде ништа неморално, иако
много тога није до краја регулисано, па је то можда и највеће црно тржиште у земљи. Рецимо, готово да се не зна да на
Зеленој пијаци званично могу
да продају само носиоци газдинстава, али у стварности није тако. Невоље нам ствара и
веома јак увознички лоби, који, када је нешто тражено, реагује истог момента. Последњи
случај од пре око две недеље,
односи се на краставац увезен
из Албаније, где произвођачи
имају много ниже трошкове;
за разлику од нас, не морају да
греју пластенике, јефтинији су
им и енергенти, а имају и знатно веће субвенције – сумира
Вучковски.

ОБЕЛЕЖЕНИ ДАНИ ОМОЉИЧКЕ ШКОЛЕ

И Доситеј би био усхићен
Омољичка школа обележила
је протекле недеље сада већ
традиционалне „Дане Доситеја”, којима поред осталог слави лик и дело српског просветитеља по којем носи име.
Све је почело у уторак, 16.
априла, када су промовисане
секције попут драмске, рецитаторске, „енглеске”... У оквиру предмета техничко и информатичко образовање представљене су разне врсте моделарства (ауто, авио и ракетно),
то јест макете с којима су омољички ученици бриљирали на
такмичењима. „Ликовњаци” су
приказали одабране радове и
сценографију за свечану академију; биолози су презентовали постигнућа у домену заштите животне средине, а чла-

Месне актуелности

нови математичке, историјске
и географске секција приредили су квизове из својих области. И нижи разреди представили су свој ваннаставни рад.
Ученици одељења III3 били су
маскирани у ликове из књига,
док су полазници забавишта
били јунаци из бајки. То приликом су се мали спортисти
похвалили успесима и медаљама на недавно завршеним
Малим олимпијским играма и
атлетском такмичењу.
Наредног дана у галерији Дома културе отворена је изложба
на тему паралела и анализа ликова из грчке, римске и словенске митологије, чији су аутори
ученици петог разреда, а помогли су им наставници Јасна Мартинез Ернандез (српски језик),

Банатско Ново Село: Удружење жена „Новосељанке/Boboacele” приредило је пету изложбу под називом „Ручно декорисана јаја” у суботу, 20.
априла, у малој сали Дома
културе. Изложба слика Јонела Поповића, Виорела Флоре и Емила Сфере отворена
је у уторак, 23. априла, у галерији Дома културе, а потом је професор Дору Урсу
представио издавачку продукцију Института за румунски
језик из Зрењанина.

евра за сре ђи ва ње ве ли ке
сале.
Јабука: У току је изградња
атарског пута од Улице ЈНА
до излетишта Скела, чији се
завршетак очекује након празника, када ће почети крпљење рупа по сеоским путевима. Силовити ветар порушио
је у уторак, 23. априла, аутобуско стајалиште у центру

села; на срећу, нико није повређен, а надлежни у АТП-у
су одмах обавештени.

Долово: Комисија Месне заједнице за екологију и Актив
младих имали су у понедељак, 22. априла, нову акцију
садње туја испред амбуланте.
Уочи предстојећег дечјег фестивала траје кречење зидова
у великој сали Дома културе,
као и замена делова електроинсталација на плафону и
фарбање бине, а постављени
су и рефлектори.

Качарево: У организацији Месне заједнице, комуналног
предузећа и удружења жена,
у среду, 24. априла, сађено је
цвеће у центру села. Поводом
обележавања ускршњих празника у среду, 24. априла, Дом
културе организује активности на отвореном – радионицу за децу и родитеље, позоришну представу и наступ
кловна.

Глогоњ: Наредних дана Месна заједница обележиће и
уредиће терене за мали фудбал у школи и на спортском
игралишту. Фудбалски клуб
организоваће турнир у малом
фудбалу поводом првомајских
празника. Комисија за технички преглед капеле дала је
у уторак, 23. априла, позитивно мишљење за коришћење објекта. Фолклорна секција Дома културе пријавила
се за учешће на предстојећем
фестивалу „Златни опанак”,
3. маја, у Ваљеву.

Омољица: Месна скупштина
је на последњој седници усвојила промене статута, а додељен је и скроман поклон Јелени Терзић, која је недавно
у Тур ској по ста ла свет ска
шампионка у паратеквонду.
Обављена је дератизација приобаља Поњавице. Школа је
протекле недеље организовала „Дане Доситеја”.

Иваново: Школа је прошла
на конкурсу за другу фазу
изградње вртића, за шта ће
Покрајински секретаријат за
образовање обезбедити 4,4
милиона динара. Дом културе је од бугарског министарства иностраних послова до био два на ест хи ља да

Старчево: Просторије Удружења жена „Неолит” и Уметничке радионице „Пера Пољак” свечано су отворене у
понедељак, 22. априла, у Дому културе. Одред извиђача
„Надел” учествовао је прошлог викенда на традиционалном маршу у Нишу под
називом „Стазама академика
Јосифа Панчића”. Скаути су
уређивали центар у склопу
обележавања Дана планете
Земље.

УСКРШЊА ИЗЛОЖБА У НОВОМ СЕЛУ
Ученици ОШ „Доситеј Обрадовић” на свечаној академији
Саша Поповић (историја) и Наташа Лазаров (ликовна култура).
Свечана академија посвећена Доситеју Обрадовићу уприличена је у четвртак, 18. априла, у препуном Дому културе
и састојала се од драмских минијатура ученика другог и тре-

Ручно декорисање јаја

ћег разреда, као и од рецитација, плесних и музичких тачака, кореографије и драмског
комада на енглеском језику.
На крају су прочитана имена ученика који су се успешно
над ме та ли на пред мет ним
такмичењима.

СТАРЧЕВАЧКИ ДОМ КУЛТУРЕ ПОМАЖЕ УДРУЖЕЊИМА

Просторије за „неолићанке” и уметнике
Још једно удружење жена добило је своје уточиште. Реч је
о старчевачком „Неолиту”, којем је тамошњи Дом културе
доделио недавно реновиране
просторије на другом спрату,
а ове даме ће их делити са члановима новоформиране Уметничке радионице.
Тим поводом је у понедељак,
22. априла, приређено скромно свечано отварање, на којем
су, поред председника поменутих организација, говорили
и градски већник за културу
Немања Ротар и директор Дома културе Дарко Јешић.
Прва међу једнаким дамама
Љиљана Зарић захвалила је
свима на учињеном и изразила

наду да ће им се прикључивати све више жена.
– Нећемо губити време, па
одмах почињемо с радионицама ткања и позивам суграђанке

да се едукују. Жеља нам је да и
децу из школе заинтересујемо
за наше активности, у чему нам
већ помажу поједине учитељице. Ина че, про стор смо

декорисали старим стварима,
јер већ пет година, од нашег
оснивања, сакупљамо намештај,
постељину и друге предмете, а
најинтересантнија је ношња
каква је коришћена пре стотинак го ди на – на во ди ова
Старчевка.
Уметничка радионица понела је име по не тако давно преминулом Пери Пољаку, тамбурашу и сликару. Тиме се бави
и његов рођени брат Никола,
који је изабран за председника те секције. Он је истакао да
тај назив није био његов предлог, али да ће му то бити додатни мотив за рад, који ће се
такође заснивати на анимирању младих.

Удружење жена „Новосељанке/Boboacele”, у склопу обележавања највећег хришћанског празника Ускрса, у суботу, 20. априла, приредило
је пету изложбу под називом
„Ручно декорисана јаја”.
Том приликом су своје уметничке потенцијале представиле чланице поменуте организације из Новог Села, а свака је украшавала јаја по сопственом избору. Тако су се неке од њих послужиле старинском методом – луковином с
лишћем, друге – туткалом, а
треће су радиле у техници декупаж. Коришћене су и разне

боје, док су поједине веште
руке доцртавале декорације,
попут цветова.
Након отварања је приређена и нека врста радионице на
тему резбарења љуске јајета.
Напослетку, председница
удружења жена Снежана Баба није крила задовољство посећеношћу изложбе и, нарочито, великим бројем видно
расположене деце.

Страну припремио

Јордан
Филиповић
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ВОЗИЛА
ПОНУДА

ОКТАВИЈА А 4, 1.9 ТДИ,
2008, власник, регистрован,
гаражиран, повољно.
063/345-837. (1786504)
ФИЈАТ стило 1.9 ЈТД, 2002, 5
В, власник, у одличном стању. 064/163-57-59. (276494)
РЕНО ЛАГУНА 2004, продајем/мењам, регистрован,
власник, 2.500 евра фиксно.
061/293-73-01. (176638)

ПРОДАЈЕМ фијат 500 л, у
изузетном стању, очуван и
гаражиран. Тел. 064/158-1016 или 062/101-31-73.
(276460)
ПРОДАЈЕМ дачију соленца,
клима МПИ, 1.4, 2003. годиште, регистрован, у добром
стању, власник. 064/427-4413. (276680)
РЕНО клио 1.5 ДЦИ, 2005.
годиште, регистрован до половине јуна, није потребно
никакво улагање, 1.800 евра.
063/112-04-85. (276570)

ОГЛАСИ

СЕАТ кордоба 2009 годиште,
1.4 бензин, 170.000 км, први
власник. 064/136-42-00.
(276653)
ЈУГО корал 55 ин, 2008. регистрован, прва боја, 700
евра. 063/140-62-92.
(276661)
ПРОДАЈЕ се хаварисан југо,
2001. годиште. 063/844-5295. (276681)
ФОРД фијеста 1.2, зетек,
2002. годиште, исправан, нерегистрован. 069/270-89-66.
(276701)

marketing@pancevac-online.rs

ПУНТО 1, 1998, троје врата, у
добром стању, регистрован.
064/587-50-24. (276692)
ПУНТО 3, 1.2, 8 В, 2008, петора врата, фул опрема,
110.000 км, регистрован.
064/587-50-24. (276692)
ПУНТО 3, 1.3, мултиџет,
2005, петора врата, фул
опрема, на име. 064/587-5024. (276692)
СТИЛО рестајлинг, 1.6, 2004,
петора врата, фул опрема,
атестиран плин. 064/587-5024. (276692)
ФОРД fusion 1.4 бензинац,
2004, у одличном стању.
063/844-55-97. (276540)
ПРОДАЈЕ опел корсу 1.0,
2002, без улагања. 062/82697-20. (276549)
ПЕЖО 206 +, 2009. годиште,
11 Б, 3 В, металик, алу, власник. 069/504-55-93.
(276535)
СИТРОЕН ксара пикасо, 2.0
ХДИ, 2001. годиште. Ауто у
одличном стању, вреди погледати, 1.800 евра. 062/375770, Панчево. (276576)
ПРОДАЈЕМ голф 5, 1.9 ТДИ,
2007. годиште, регистрован,
власник. Тел 063/8012715.
(276591)
ПРОДАЈЕМ пунто 1.3 мултиџет, 2009. годште, први власник, регистрован. 063/18366-40. (276591)
ОПЕЛ вектра караван, 2001,
дизел, 1995, нема улагања,
регисторован до августа.
064/189-40-91. (276708)
НА ПРОДАЈУ рено сеник, 1.9
ДЦИ, 2004. годиште.
063/229-685. (276747)
ГОЛФ 1.5, бензин+гас, 2009.
годиште, купљен у Аутокомерцу. Тел. 063/802-58-75.
(1276728)
ПЕЖО 106, 1.1, 2001, тек регистрован, цена 900 евра.
061/160-61-51. (276755)
ФИЈАТ пунто, 1.2, 2001, регистрован до маја 2020, 1.100
евра. 069/198-90-73.
(276755)

ВОЗИЛА

ГАРАЖЕ

ПОТРАЖЊА

НАЈПОВОЉНИЈИ откуп свих
врста возила, катализатора,
продаја
делова, долазим на адресу.
069/203-00-44, 066/409-991.
ОТКУП возила, алата, гвожђа,
остало, продаја делова, долазим на адресу. 063/782-8269, 061/211-59-15. (273579)
КУПУЈЕМ аутомобиле лу било
ком стању, 90 до 1.000 евра.
К064/230-52-21, 063/892-0825. (276466)
КУПУЈЕМ аутомобиле, стање
небитно, до 1.800 евра.
063/165-83-75. (276534)

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

ИЗДАЈЕМ гаражу на Котежу
1. 069/409-83-42.

АПАРАТИ
ВЕШ-МАШИНА, фрижидер,
кухињски бојлер и плови делови од веш-машина, Тел
013/252-05-10, 063/703-7607. (276612)

БЕТОНСКЕ чесме и роштиљи
у фасадним бојама. Стрелиште. 064/970-13-00. (275801)
ПРОДАЈЕМ свињске полутке.
013/632-145, 060/500-30-91.
(276307)
ПРОДАЈЕМ половну циглу,
цреп, грађу, салонит плоче.
063/323-584. (276219)
СВИЊСКЕ полутке, прасићи,
16 кг, услужно клање, чамац.
065/614-74-40. (275755)
ПРОДАЈЕМ судоперу ростфрај. 061/110-98-10.
(276461)
ПРОДАЈЕМ преостало огревно дрво: багрем, букву, храст.
Уношење и цепање. 061/62615-00. (275400)
ПРОДАЈЕМ сто за стони тенис немачке марке joola.Очуван. 063/709-44-97. (276477)

КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

КУПУЈЕМ аутомобиле, у било
ком стању од 70 до 1.300
евра. 062/193-36-05.
(276534)

МАШИНЕ
ПРОДАЈЕМ берач змај 222 и
леватор за клип кукуруз, повољно. Тел. 065/232-15-06.
(276619)

КОМБИНОВАНИ шпорет,
веш-машина, судо-машина,
уградна рерна, полуугаона,
угаона гарнитура, ципеларник, брачни душек, комода,
сточићи. Тел. 063/861-82-66.
(276656)
ГРАЂЕВИНСКА скела, маказе
за арматуру, два кауча, две
фотеље, компјутерски сто,
орман и др. Власник.
064/142-30-95. (276665)

ПРОДАЈЕМ јариће, козји сир,
млеко, сурутуку. Старчево.
0657688-86-30, 634-644.
(276671)
ПРОДАЈЕМ амити пећ и тросед, мало коришћено.
060/040-48-11. (276674)
ПРОДАЈЕМ нов метални чамац 6 м, апатинац. 063/77122-13. (276675)
ПРОДАЈЕМ бибер цреп, салонит плоче. 063/711-77-54.
(2766769
ПРОДАЈЕМ гоблене. 013/355650. (2766678)
ШПОРЕТ на дрва, круњачпрекрупач, пуромат, тики бојер. 061/644-62-07. (276537)

Петак, 26. април 2019.

ПРОДАЈЕ дечји кревет, душек
и фиоку, 200 х 90, мало коришћен. 060/422-20-79.
)276539)
ВЕШ-МАШИНА горење
VA60085, супер стање, 50
евра фиксно 064/119.0431.
(276528)

КЛИК-КЛАК лежајеви од
12.900, избор мебла по жељи.
060/600-14-52 (276682)
КОРИШЋЕНИ дрвени прозори већих димензија, једнокрилна балконска врата, шалони. 062/121-01-48.
(276718)
ПРОДАЈЕМ два фрижидера
од 100 Литара, за информације позвати 063/706-63-31.
(276621)

ПРОДАЈЕМ судоперу и остале кухињске елементе, судопера, 3.000, нова. 371-568,
063/773-45-97. (276686)
ПРОДАЈЕМ јагањце, шиљегане, назимад и пољопривредне
машине. Петефијева 113.
Тел. 323-123. (276689)
ПРВОКЛАСНИ прасићи, јагањци. Могућност клања и
печења. 060/03711-96,
064/290-50-29 (276567)

НА ПРОДАЈУ ормани, кревети, уградна рерна и шпорет,
душеци, комоде, витрине, замрзивачи, фрижидер, шпорет, намештај „бошњачки”,
ТА пећ, веш-машина, кухиња.
064/155-38-13. (276749)
ЈАГАЊЦИ на подају, 3.000
динара/кг. 062/108-77-03.
(276720)
ПРАСИЋИ, јагањад на продају.
Мића. 064/303-28-68. (276590)

ЈЕФТИНО продајем креветац
2.000 и органе 500. 064/61244-21. (276516)

ПОЛОВАН намештај са бесплатном доставом. 061/31707-67. (4812)

КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

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

ПРОДАЈЕ козе, мангулице и
шапурине. 064/193-88-49.
(2765869
ЗАМРЗИВАЧ 210 литара,
елин 120 литара, два бицикла
8.000 диара. Тел. 063/1582750 (276589)
БЕТОНСКИ блокови од 32 динара до 72 динара. „Луна
плус”, Црепаја. 069/275-7394. (276634)

РАСПРОДАЈА новог намештаја. Столице од 1.600, столови од 4.500. 060/600-14-52.
(276682)
ПРОДАЈЕМ бибер цреп (добар), око 1.300 комада.
069/270-89-66. (276701)
ПРОДАЈЕМ веш-машину miele, у добром стању. 061/24345-67. (2760769
ПРОДАЈЕМ стару циглу, 10
динара и цреп 3 динара.
064/049-62-72. (1276739)

ОГЛАСИ

КУПУЈЕМ старо гвожђе, фрижидере, замрзиваче, веш-машине, телевизоре, долазак на
адресу. 064/158-44-10,
063/101-11-47. (276431)
КУПУЈЕМО гвожђе, бакар,
месинг, алуминијум, олово,
веш-машине, замрзиваче, телевизоре, долазим. 061/32177-93. (276716)
КУПУЈЕМО обојене метале,
гвожђе, акумулаторе, замрзиваче, веш-машине, телевизоре, долазимо. 061/206-26-24.
(276716)
МЕТАЛИ ИВАН – откуп секундарних сировина. Петефи
Шандора 29. 061/271-26-70.
(276067)
КУПУЈЕМО старе лимузине,
гвожђе, каблове, олово, алуминијум, веш-машине, телевизоре. 061/322-04-94.
(276716)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

Продајем лепу кућу на Тесли
066/937-00-13 (СМС)
У МРАМОРКУ, хитно се продаје комфорна кућа.
069/255-87-86. (275620)
СТАРЧЕВО, лепа кућа, подрум, помоћни објекти, плац
9.3 ара. 063/725-99-37.
(276735)
БАВАНИШТАНСКИ пут, до
пута, 13 ари, фронт 42, кућа
идеална за стамбено-пословни објекат, Кудељарац, нова,
ПР + ПК.
МАРГИТА, 3.17 ари, 47 + 32,
хитно, повољно; Миса, 2 стана, ПР + СП, 95, 29.000. (67),
063/744-28-66. (4812)
НОВОСЕЉАНСКИ 32,90 ари,
до пута, фронт 30 м, кућа,
40.000. (67), 063/744-28-66.
(4812)
МАРГИТА, прелепа кућа,
фул, ПО, ПР, ПК, вреди погледати. (67), 063/744-28-66.
(4812)

БАВАНИШТАНСКИ пут, 70
квм, 5 ари, нова, усељива,
укњижена, 25.000. (679),
„Трем 01”, 063/836-23-83.
(276531)

ПРОДАЈЕМ фрижидер 300
литара, замрзивач 3 фиоке,
веш-машину. 064/129-73-60.

КУПОПРОДАЈА
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ старо гвожђе, замрзиваче, фрижидере, веш-машине, телевизоре. Долазим
на адресу. 064/158-44-10,
0637101-11-47.( 275481)
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ПРОДАЈЕ спратну кућу, Максима Горког, плац 3.8 ара.
063/301-360. (276635)
ПРОДАЈЕ грађевинске плацеве – Прва Кудељарска, лепа
локација. 060/424-29-93.
(276585)

ВИКЕНДИЦА са објектом од
150 квм, воћњаком, трофазном струјом, легализована,
викенд насеље Долово.
064/305-74-64. (276523)
КУЋА три етаже, 180 квм +
35 ара плаца, усељива,
77.000 евра. 013/664-228,
063/740-22-41. (276565)
КУЋА у Старчеву, лепо место,
12 ари плаца, легализована.
Тел. 064/190-34-49. (276573)
ПРОДАЈЕМ викендицу, воћњак 25 ари и приколицу. Цена по договору. 313-716.
(276570)
САЛАШ и три хектара земље,
уз асфалт, северна зона.
066/354-791. (276584)
МЕЊАМ плац, грађевинска
дозвола за кућу, Прва Кудељарска. 065/669-32-20.
(276585)
КАЧАРЕВО, кућа 100 квм, на
11 ари, условна за живот на
селу, усељива, 064/172-86-12.
(276611)
КУЋА на продају, Стрелиште,
Утвина колонија, усељива одма, 33.000. 063/852-77-72.
(276618)
ЦЕНТАР, прелепа кућа за бизнис, 600 квм, 10 ари, 20 м
фронт, само 140.000. „Кров”,
060/683-10-64. (276626)
СВЕТОГ САВЕ, спратна, 220
квм, два стана, 5 ари,
125.000. „Кров”, 060/683-1064. (276626)
ПРЕЛЕПА салонска, два стана, 220 квм, 3.6 ари, 110.000.
„Кров”, 060/683-10-64.
(276626)
ХИТНО, кућа, Брестовац, новија, укњижена, са стварима.
(67), 063/744-28-66. (4812)
ХЕКТАР земље, северна зона,
инфраструктура комплетна,
афалт, само 16.500.
069/113ч-96-04. (276623)

КУЋА 5 ари, амбуланта Горњи град, легализована, само
75.000. 069/113-96-04.
(276623
МАРГИТА, две стамбене јединице, комплетно сређено,
ајнфор двориште, летња, одлично. (67), 063/744-28-66.
(4812)
КУЋА, Тесла, реновирана
комплет. Јована Гавриловића
16-а. 062/434-181. (275910)
КУЋА у Иванову, старинска у
етно у стилу, комфорна, легализована и укњижена, 60
квм и 7.5 ари плаца. Тел.
063/372-428. (4807/33)
ВОЈЛОВИЦА, Јаношикова,
кућа 206 квм, 14,5 ари, цена
37.000. 683-84-27, 064/07115-41. (276174)

ПРОДАЈЕМ укњижену непокретност, башта Новосељански пут, прво српско поље.
064/128-22-06. (276125)
КУЋА, 120 квм + 78 квм,
помоћни објекти, 10 ари,
укњижено, ограђено. Тел.
064/421-02-71. (276143)

КУЋА, 100 квм, уписана струја, вода на плацу од 4.5 ара,
Раваничка 5, Стрелиште.
063/612-42-09, 064/555-0336. (276021)
СТАРА кућа на 6 ари плаца,
близина центра, власник.
064/136-42-00. (2766539

ПРОДАЈЕМ кућу у Иванову,
29. новембра бр. 80 062/415359. (276094)
ПРОДАЈЕ се кућа у Боре Шипоша 19, Панчево. 013/346502. (276094)
ПРОДАЈЕМ грађевинске плацеве, ново Стрелиште, 1/1.
063/812-42-09, 063/368-135.
(275904)

ПРОДАЈЕМ кућу у Војловици,
две стамбене јединице, ЦГ.
062/348-137. (276646)
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Ponuda traje: 19.4-10.5.2019.

Oseti prazničnu aromu!
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Mladi luk, veza

Ćevapi, pljeskavice,
kobasice 1 kg
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Majonez classic
Dijamant 285 ml
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Čokolada mlečna
Alpinella 90 g

Sok Happy Day
više vrsta 1 l

Pivo Jelen
limenka 0.5 l

Vino crveno
Vranac 0.75 l

Posetite nas u Žarka Zrenjanina br. 14
ili Kneza Mihaila Obrenovića br. 69

17
Петак, 26. април 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

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

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

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

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

Институт „Дедиње”
АКЦИЈE

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

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

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

Цена: 500 динара

др Небојша Тасић

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

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

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

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

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

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

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

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

•
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КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

МАРГИТА, комунално опремљен плац 5 ари, са старијом
кућом 110 квм. 065/357-8138. (2763689
ПЛАЦ, Кудељарски насип,
ближе Котежу грађевински,
10 ари, ограђен. Тел.
Л0963/160-17-58. (276499)
ВЕЋА салонска кућа, Максима Горког 60-а, Панчево. Тел.
063/771-46-98, 063/770-0331. (276500)
КУЋА, 170 квм, 8 ари, Тесла
– и посебан плац 75 ари.
064/341-76-80. (276491)
ПРОДАЈЕМ повољно кућу у
Долову. Тел. 063/707-19-64,
062/103-38-63. (276488)
КУЋА, нова Миса, 160 квм,
нова, сређена, 10 ари плаца.
Легализована. 064/293-73-01.
(/2766389
ВЕЛИКИ избор кућа, све локације, нуди вам Агенција
„Гоца”, 063/899-77-00.
(276666)

HIRURGIJA, INTERNA MEDICINA,
NEUROPSIHIJATRIJA

Ž. Zrenjanina 125, Pančevo

Telefoni: 013/351-551,
064/133-54-98, 060/433-54-98
КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОТРАЖЊА

ПОТРЕБНИ плацеви за инвеститоре. Агенција „Тесла некретнине”м 964/668-89-15.
(276689)

ПРОДАЈЕМ станове у Светозара Милетића 5 и Војводе Радомира Путника 22/1.
Контакт: Маријана, 063/693-944,
Љупко – 063/313-844
ПРОДАЈЕМ две куће на једном плацу у Војловици, легализовано, са воћњаком. Тел.
013/232-21-30, 0637163-5000. (276672)
КУЋА, 60 квм, реновирана, 2
ара плаца, Козарачка 10-а,
13.000 евра фиксно. 063/74428-66, 063/804-07-85.
(276673)
КУЋА, 100 квм, реновирана
са помоћним објектима, Козарачка 10-б, 27.000 евра.
063/744-28-66, 063/804-0785. (276673)
МОНТАЖНА, нова, 70 квм,
усељива, 19.000 евра, Миса,
Козарачка 10-ц. 063/744-2866, 063/804-07-85. (276673)
ПРОДАЈЕМ кућу, 220 квм, на
Спортском центру, преко пута основне школе и Дома
здравља. 062/399-008, може
замена за стан уз доплату.
(1276684)

КУПУЈЕМ кућу или део куће у
Качареву. 064/369-47-02.
(276742)

ПРОДАЈЕМ једноипособан
стан у центру Панчева.
060/505-54-25. (275600)
МЕЊАМ двособан стан на
Котежу 2 за две гарсоњере.
Тел. 064/666-94-63, 064/05203-53. (276511)
ЦЕНТАР, троипособан стан
106 квм, ЦГ, II, усељив, укњижен, 80.000. Карађорђева.
063/836-23-83, „Трем 01”
(679). (276531)
КОТЕЖ 2, 37 квм, ЦГ, VIII,
24.000, лифт, није задњи.
063/836-23-83, „Трем 01”
(679). (276531)
ДВОСОБАН, ЦГ, 56 квм, I
спрат, 29.000 евра. (470),
„Дива некретнине”, 345-534,
064/246-05-71. (276553)

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.

СТАНОВИ
ПОНУДА

56 КВМ сређених у Исидоре
Секулић. 065/223-82-21
(СМС)
МИСА, 64 квм, 21.500, ПР,
Маргита, 30 квм, 18.000.
063/377-835. (273912)
ПРОДАЈЕМ дворишни стан
до улице, Жарка Зрењанина,
власник. 061/382-88-88.
(276251)

Продаје се објект за рушење, центар Панчева,
Ж. Зрењанина, Турска глава, у дворишту. Сви
папири, власник 1/1 са грађевинском дозволом
за 100 квм нето (ПР, СП, ПО). 069/663-344,
065/333-33-00.
(6/2176487)
КУЋА, насеље Топола, 71
квм, не 7 ари плаца + 3 помоћна објекта. 19.000 евра.
066/464-340. (276687)
ПРОДАЈЕМ кућу у Томашевцу. 060/306-35-49, 061/40635-49. (276694)

ОГЛАСИ

НА ПРОДАЈУ стан у Спољностарчевачкој, јефтино.
061/681-46-67. (276418)
ЧЕТВОРОСОБАН, Котеж 2,
рећи спрат, две терасе, сунчана страна. 063/856-74-02.
(276465)

ДВОСОБАН, ВП, Котеж 2, 57
квм, тераса 6 квм, 30.000
евра. (470), „Дива некретнине”, 345-534, 064/246-05-71.
(276553)
ЈЕДНОИПОСОБАН, ВП, ЦГ,
45 квм, 27.000 евра, Стрелиште. (470), „Дива некретнине”, 345-534, 064/246-05-71.
(276553)
КОТЕЖ 1, двоипособан, I
спрат, реновиран, двострана.
064/121-58-06. (276591)
СОДАРА, 2.0, ТА, 55, 23.000;
Содара, 2.5, ЦГ, II, 42.000.
(338), „Јанковић”, 348-025.
(276596)
КОТЕЖ 1, 1.0, 34, 21.000;
центар 28, сређена, 20.500.
(338), „Јанковић”, 348-025.
(276596)
ЈЕДНОСОБАН, Тесла, ЦГ,
22.000; Котеж, ЦГ, 15.500;
гарсоњера, Миса, ПР, 3.0, тераса, 17.800. (67), 063/74428-66. (4812)
КОТЕЖ 2, једноипособан, 36,
реновиран, 25.000; Маргита,
I, 53, нов, 35.000. (67),
063/744-28-66. (4812)
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ДВОСОБАН, Стрeлиште, I,
ЦГ, 29.500; Миса, I, ЦГ,
36.000. (67), 063/744-28-66.
(4812)
МИСА, трособан, I, 90 + поткровље, Миса, приземље,
трособан, фул двориште, вреди погледати. (67), 063/74428-66. (4812)
ТЕСЛА, 35, једнособан,
29.000; Котеж, 36 квм, једноипособан, 25.000. (324), „Медиа”, 315-703, 064/223-9920. (276604)
СТАН, трособан, Жарка Зрењанина 53, нова зграда
(2019). 063/169-25-68, Душан. (276633)
ПРОДЈЕМ луксузан стан, 100
квм, нова Миса, високо приземље, власник. 062/239-668.
(276624)
КОТЕЖ, одличан дуплекс, 83
квм, двоипособан, тераса,
42.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (276626)
СПОЉНОСТАРЧЕВАЧКА,
улични стан, 83 квм, 18.000.
(398), „Кров”, 060/683-10-64.
(276626)
ПРОДАЈЕМ једнособан стан,
нова Миа, цена по договору.
069/199-05-49, 069/134-4551. (276649)
СТРЕЛИШТЕ, 48 квм, двособан, ТА, хитно, 24.000. (394),
„Гоца”, 063/899-77-00.
(2766669)
СТРЕЛИШТЕ, 53 квм, двособан, ЦГ, киндер зграда,
32.000. (394), „Гоца”,
063/899-77-00. (2766669)
ЦЕНТАР, 45 квм, 29.000; 60
квм, двоипособан, 45 квм.
(394), „Гоца”, 063/899-77-00.
(2766669)
КОТЕЖ 2, двоипособан, 71
квм, VI, ЦГ, усељив, 38.500.
(336), „Олимп”, 351-061,
063/274-951. (276667)

НОВО у Агенцији „Тесла некретнине” посебне погодности за продавце. 064/668-8915. (276689)
ТЕСЛА, Нови свет, једноипособан, I, 39 квм, ЦГ, усељив,
25.000. (353), „Премиер”,
063/800-44-30. (276670)
ШИРИ ЦЕНТАР, двопособан,
реновиран, IV, 58 квм, ТА,
30.000. (353), „Премиер”,
063/800-44-30. (276670)
КОТЕЖ 1, двособан, II, 60
квм, ЦГ, 37.000, договор.
(353), „Премиер”, 063/80044-30. (276670)

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
СТРЕЛИШТЕ, већи једнособан, 454 квм, II, ЦГ, усељив,
28.500, договор. (336),
„Олимп”, 351-061, 063/274951. (276667)
ЦЕНТАР, мањи једнособан,
25 квм, IV, TA, реновиран,
20.000. (336), „Олимп”, 351061, 063/274-951. (276667)
ТЕСЛА, двособан, 53 квм, III,
ЦГ, лифт, усељив, 35.000.
(336), „Олимп”, 351-061,
064/234-36-01. (276667)
СТРЕЛИШТЕ, трособан, 66
квм, VI, ЦГ, 30.000. (336),
„Олимп”, 351-061, 063/494898. (276667)
СТРЕЛИШТЕ, двособан, 56
квм, VI, ЦГ, сређен, 32.000.
(336), „Олимп”, 351-061,
063/494-898. (276667)
КОТЕЖ 2, двоипособан, II, 66
квм, ЦГ, 43.000, договор.
(336), „Олимп”, 351-061,
063/494-898. (276667)
СТАН, 46 квм, први спрат, са
грејањем. Власник. 064/13642-00. (276653)
ПРОДАЈЕМ двособан стан, 50
квм, у центру Панчева са гаражом. Тел. 013/334-538,
061/210-43-76. (276690)
КОТЕЖ 2, комфоран двособан стан, 65 квм, тераса 3
квм, ВПР, 40.000. (238), „Тесла некретнине”,064/668-8915. (276689)
КОТЕЖ 2, двоипособан, 64
квм, III спрат, 42.000. (238),
„Тесла некретнине”,064/66889-15. (276689)
СОДАРА, двособан, ТА, IV,
30.000. (238), „Тесла некретнине”, 064/668-89-15.
(276689)

ГАРСОЊЕРА, 27 квм, тераса,
приземље, новоградња, шири
цвентар, 24.000 евра.
060/559-47-94. (276717)
СТАН без посредника, двособан, у центру Панчева, продајем. 066/642-15-66.
(276721)
ЦЕНТАР, тросоан, III, лифт,
72 квм, ЦГ, 55.000, договор.
ХИТНО продајем стан, Моше
Пијаде, 33 квм. 064/393-5609, 013/354-952. (276725)

СТРЕЛИШТЕ, ново, 52, 56, 49
квм, ЕГ, гас, укњижено, власник. 060/011-98-11.
(276732)
НОВ двособан стан, Куткова
зграда, Коеж, 50 квм, 40.000
евра. 063/801-56-63.
(276740)
НОВА МИСА, 3.0, 83 квм + 2
ТЗ, ВПР, ТА, КАТВ, двострано
оријентисан, укњижен,
42.000. 063/252-559.
(276741)
НОВ стан, 60 квм, II спрат,
одмах усељив, близу вртића,
школе, амбуланте. Тел.
060/314-61-45. (276745)
БЕОГРАД, Цветкова пијаца,
IV спрат, без лифта, 38 квм,
ЦГ, као ново, 46.900. Власник. Може замена стан или
кућа у Панчеву. 060/011-9811. (276734)

СТАНОВИ
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ гарсоњеру, једнособан стан на Тесли, са лифтом, грејањем, Милана, Михаила, Милоша Обреновића,
Љубе Ковачевића Стојана
Новаковића и Илије Гарашанина, 065/353-07-57.
(276521)
КУПУЈЕМ двособан стан у
центру. 061/193-00-09.
(276430)

КУПУЈЕМ двоипособан или
трособан стан, ЦГ, лифт, на
Тесли или Котежу 2, није
агенција. 064/333-61-54.
(275822)

Прање тепиха

„ Д А Ј Л А”
064/422-52-40

(3/274498)
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Бесплатан превоз
АГЕНЦИЈИ „Тесла некретнине” , потребан двоипособан
стан на Стрелишту и двособан на Тесли, исплата одмах.
064/668-89-15. (276689)
БЕЗ ПОСРЕДНИКА, купујем
двособан стан од IV спрат, од
власника, лифт, грејање, Содара, центар, Тесла, Котеж.
063/637-673. (276754)
КУПУЈЕМО станове на свим
локацијама, брза исплата.
(353), „Премиер”, 063/80044-30. (276670)

СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

ДВОРИШИ намештен једноипособан стан + гарсоњера
дворишна, намештена. Стрелиште, 362-406, 064/218-8345. (276519)

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

Петак, 26. април 2019.

ОГЛАСИ

СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

БЕСПЛАТНО собу, кухињу,
купатило издајем станарки у
Иванову. 064/372-94-71.
(276529)

ИЗДАЈЕМ локал од 60 квм, у
центру. Тел. 066/341-173. (ф)
ИЗДАЈЕМ локал од 86 квм,
код Аутобуске станице.
063/278-421. (276128)
ИЗДАЈЕМ локал 30 квм, у
Његошевој улици, некадашња
„оптика”. Тел. 063/815-44-48.
(276719)

ИЗДАЈЕМ двособан стан, центар, намештен, централно,
150 евра. 062/886-97-15.
(СМС)
ИЗДАЈЕМ просторију 12 х 5
м, са струјом и водом на Новосељанском путу. Тел.
064/137-48-67. (276095)
ИЗДАЈЕМ кућу, 50 квм, стара
Миса. 060/011-96-66.
(276016)
ПОТРЕБАН стан или кућа за
издавање, предност Војловица. 069/243-87-28. (276650)
ИЗДАЈЕМ стан за смештај
радника, студената, џака,
центар града. 963/502-211.
(276642)
ИЗДАЈЕМ стан за два самца,
намештено, центар, засебан
улаз. 061/131-79-04.(276651)
ИЗДАЈЕМ стан 50 квм, Железничка 3, намештен. 063/13529-76. (276673)

ИЗДАЈЕМ празан стан у кући.
Стрелиште. 062/80615-85.
(276569)
ИЗДАЈЕМ намештен стан на
Стрелишту. 063/844-52-95.
(276681)
ИЗДАЈЕМ двособан стан,
Браће Јовановић 96. 063/16461-70. (276588)

ИЗДАЈЕМ двособан реновиран стан, Моше Пијаде 116.
064/341-79-92. (276588)
СТРЕЛИШТЕ, једнособан
комплетно реновиран, ЦГ,
приземље. 061/251-49-42.
(276617)

ПРОДАЈЕМ локал на Котежу
1, 80 квм или мењам за стан.
063/248-732. (276418)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ локал
од 39 квм, у центру Стрелишта. Тел. 064/267-71-74.
(276454)
ИЗДАЈЕМ локале 50 квм у
Моше Пијаде. 069/352-55-44.
(276657)
ЛОКАЛ, центар, 30 квадратних метара, издајем. Тел.
066/344-033, 063/628-626.
(276735)
ИЗДАЈЕ локал 55 квм, угао Д.
Туцовића и М. Пупина.
061/607-81-00. (276517)

ЛОКАЛ издајем, Ослобођења
3, Аутобуска станица, пијца,
све намене. 063/372-124
(276526)
ИЗДАЈЕМ локал преко пута
Нове поште. Моб. 063/81423-27 (276560)
ИЗДАЈЕМ локале 30 8 23 квм,
код Аутобуске станице. 352105. (276578)

ПОСАО
ПОНУДА

ПЕКАРИ у Старчеву потребан
возач-радник. 060/014-01-55.
(276382)
ПОТРЕБАН возач Б категорије, за паковање и развоз
штампе. 069/867-72-07.
(275649)

ИЗДАЈЕМ двособан стан,
празан, без грејања. Кућа
Стрелиште. Тел. 064/587-2535, 311-071. (2766859
ИЗДАЈЕМ већу собу са кухињом и трпезаријом самцу, самици. 064/587-50-24.
(2765692)
ИЗДАЈЕМ једнособан намештен стан, преко пута „Диса”.
063/748-66-49. (276712)
ИЗДАЈЕМ пријатну и функционалну гарсоњеру у најужем
центру града. Звати после 14
сати. 354-007 (276470)
ИЗДАЈЕ двособан ненамештен стан у центру Стрелишта, 120 евра. Тел. 064/12448-15. (276574)
НАМЕШТЕН једноипособан
стан, насеље Младост, код
школе, на дуже. 061/237-7382. (276577)

ПОВОЉНО издајем намештену гарсоњеру, ужи центар.
063/810-92-39. (276599)
ИЗДАЈЕМ леп реновиран намештен стан. 065/300-31-30.
(276602)

Фирми „МСВ НИКОЛИЋ”
потребни помоћни радници.

060/097-42-87
ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру у Самачком хотелу.
063/78731-39. (276622)

ЛОКАЛИ
ИЗДАЈЕ локал код пијаце,
преко пута три школе, изузетно прометно. 060/351-0356.
(2764869

ПРОДАЈА УГЉА СВИХ ВРСТА
по повољним ценама

• Сирови вреоци
• Сушени вреоци
• Костолац
• Ковински

Пелет по најповољнијој цени
Тел. 013/236-77-89, 061/284-41-08

Prometal-Petrović

ПОТРЕБАН ауто-лимар, аутобравар за послове блиндирања и аутолимарије. Потребан
контролор техничког прегледа. Више извршилаца. Одлични услови рада. Редовна исплата. Обезбеђена обука за
блиндирање. Контакт телефон 069/847-68-56. „Интерауто” д.о.о, Милана Ракића
96, Београд. (ф)
WEIFERT дистрибуцији пића
потребни возачи Б и Ц категорије, физички радници и
виљушкаристи. 062/446-285.
(286098)
ПОТРЕБНИ вредни и одговорни људи за поделу флајера. 064/241-45-14. (275704)
РЕСТОРАНУ „Коноба акустик” Београд потребан кувар. За све информације позовите 060/014-19-22.
(275455)
АУТО-СЕРВИСУ Scan Auto
потребан радник. 064/24069-63. (275482)
ПЕКАРИ „Rex” из Банатског
Новог Села потребан – мајстор и помоћни радник. Контакт тел. 063/616-694.
(275594)
ПОТРЕБАН возач Ц и Е категорије за унутрашњи транспрот. 062/850-00-82.
(276009)
ПИЦЕРИЈИ „Попај” потребан пица-мајстор, раднице
за палачинке и возач.
063/820-87-61.
ПОТРЕБАН радник на тениским теренима, дневница
1.000 динара. 060/362-22-26.
(276704)

ПОТРЕБНА спремачица, одржавање хигијене кухиње и
помоћних просторија брзе
хране. 063/897-55-04.
(276023)
ЋЕВАБЏИНИЦИ
потребни
радници у кухињи и за роштиљем. Почетна плата
30.000 + пријава + топли
оброк. 013/354-043, 063/89755-04. (276023)
ПОТРЕБНА девојка за рад у
кафићу. Звати на 061/634-4071. (ф)
ПОТРЕБНА жена за рад у киоску. 064/213-10-49.
(276693)
ПОТРЕБНА конобарица или
конобар за кафић. 060/36222-21. (276704)
ПОТРЕБНА радница у пекари. 063/130-75-40. (276713)
ПОТРЕБАН пекар и помоћни
радник за рад у пекари. Потребна продавачица за рад у
малопродајном објекту пекаре. Потребан возач за рад у
пекари. 063/606-330.
(276715)
ПОТРЕБХНА комуникативна
особа за рад у кетеринг сервису. 066/988-13-31.
(276724)
ПОТРЕБАН кувар са искуством, домаћа кухиња и роштиљ. 066/888-13-31.
(276724)
ПОТРЕБАН пекар/бурекџија.
064/193-18-83, звати од 14
до 18 сати, Панчево.
(2767439
ПОТРЕБАН радник за рад у
ћевабџиници. 065/205-10-52.
(276748)
РЕСТОРАНУ „ROYAL” у „Авив
парку” потребни конобари,
кувари. 063/216788.
(2764559

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

(7/274828)

ИЗДАЈЕМ двособан ненамештен стан у строгом центру.
Тел. 063/878-56-83. (СМС)
ИЗДАЈЕМ празан двособан
стан на Тесли, ЦГ, породици.
Тел 064/175-63-14. (СМС)
ИЗДАЈЕМ мању кућу на старој Миси. Полунамештена.
060/434-48-07. (СМС)
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ПОТРЕБАН радник за пријем
и поправку палета. 069/12287-77. (276578)
ФРИЗЕРСКОМ салону потребан искусан мушко-женски
фризер. Плата 50 посто зараде и ја плаћам доприносе.
064/329-49-19. (2762819
ПОТРЕБНА млађа девојка за
рад на припреми и продаји
хране са роштиља, ез радног
искуства. Доћи личо од 10 до
16 сати, Ћевабџиница „Кифла”, ТЦ Зелена пијаца.
/2765109

ПОТРЕБА шанкер-конобар.
061/623-16-15. (276591)
ПОТРЕБАН возач-достављач
хране. 061/623-16-15.
(276591)
ПОТРЕБНА чистачица.
061/623-16-15. (276591)
ПОТРЕБАН чекер-хостеса.
061/623-16-15. (276591)
ПОТРЕБАН пица-мајстор-кувар. 061/623-16-15.
(276591)
ПОТРЕБАН бурекџија и помоћни радник за рад у пекари. 064/224-46-89.
(276593)
ПОТРЕБНИ грађевински радници, мајстори са искуством,
више извршилаца. Контакт
радним данима од 8 до 16 сати. 013/333-311. (276601)
ПОТРЕБНИ радници за анкет
060/404-91-07. (276605)

Матуранти Гимназије 1970/74.
Сусрет 25. маја 2019, у 18.30, у гимназији
Свечана вечера 20 сати „Трешњица” (на Корзоу)
Уплата 2500 динара на рачун или лично:
250 115 000 963 120 057
Контакт: 060/052-31-15, Марија;
063/722-49-98, Љиљана;
063/847-41-62, Олгица
ПЕКАРИ REX потребан мајстор и помоћни радник. Инфо на 063/616-694. (276606)

ПОТРЕБНА конобарица на
Стрелишту. Рад поподне на
проценат, 30 посто. 061/62588-85. (276608)

ПОСАО
ПОТРАЖЊА

ШЉУНАК, песак, сејанац, одвоз шута малим кипером до
два кубика. 064/664-85-31,
013/342-338 (СМС)
ШЉУНАК, песак, сејанац...
одвоз шута малим кипером
до два кубика. Лазар.
065/334-23-38. (276645)
СЕЧЕЊЕ, цепање и услуга
уношења огревног дрвета.
064/287-26-00. (275400)
ТАПЕТАР који пресвлачи намештај, са искуством, тражи
посао. 064/120-77-64.
(276147)
АЛУ ПВЦ столарија, ролетне,
комарници, венецијанери,
тракасте завесе, уграђујем,
поправљам. 063/882-25-09.
(275261)
БАШТЕ орем и култивирам.
063/855-92-70. (276302)

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

061/288-28-38, 065/858-55-60 „IVAN TRANSPORT”
CAFFE SPORTISIMU потребна радница за мењање слободних дана. 065/804-02-89.
(276507)
ПОТРЕБНА конобарица Бифе
„Бољи живот”, Баваништански пут 20. 065/521-47-96
(276545)
РЕСТОРАНУ потребне конобарице. 064/349-93-43.
(276536)
ФРИЗЕРСКОМ салону „Душица” потребан женско/мушки фризер са искуством.
060/040-20-11. (276533)

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

064/393-56-90

ТРАЖИМ посао чувара, помоћни радник, пекар,, имам
Б категорију. 062/179-23-83.
(276416)
РАДИМО све физичке послове, чистимо подруме, таване,
наш превоз. 064/144-37-65.
(276447)

ЕЛЕКТРИЧАР, поправке бојлера, шпорета, индикатора,
разводних табли, инсталација. Мића, 064/310-44-88.
(275424)
ВОДОИНСТАЛАТЕР, уградња, одржавање воде, канализације, кабине, славина, бојлера, котлића. 063/836-8476. (275426)
АЛУ ПВЦ столарија, комарници, ролетне, венецијанери,
уграђујем, поправљам, замена гуртни. 064/181-25-00.
(275459)
ЗИДАЊЕ, малтерисање, реновирање кровова, бетонирање, стиропор, бавалит фасаде. 063/865-80-49. (275145)
КУВАМ јела по жељи и достављам на вашу адресу.
061/219-16-18. (276440)

(3/276386)

РУШИМО, бетонирамо, зидамо – вода, струја, керамика,
кречење, повољно. 064/39616-79. ((2764489
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ радови, кречење, глетовање,
столарија, веома повољно.
064/280-26-15. (275426)
ВОДОИНСТАЛАТЕР, реновирање купатила, вентили, славине, одгушење канализације
одмах. 061/193-00-09.
(276430)
ЗИДАЊЕ, малтерисање, реновирање кровова, бетонирање, стиропор, бавалит фасаде. 063/865-80-49. (276518)

РЕХАБИЛИТАЦИЈА повреда,
спортских повреда, бесплатан преглед лекара. 063/86804-51. (276532)
МАСАЖА, најбоља у граду.
Потпуно уживајте и опустите
тело. Повољно, Марија.
064/269-94-87. (276731)
ПОПРАВКА беле технике
свих произвођача, брзо и повољно. Милош, 063/831-0526. (276756)
НЕМАЧКИ, часови свим узрастима, преводи. Припрема
полагања свих нивоа знања.
061/656-04.04, 352-892.
(276476)
МАТЕМАТИКА, статистика,
физика, информатика, могућност месечног плаћања.
Професор. Центар, 013/353569, 066/405-336, 061/60394-94. (276513)
КОМПЈУТЕРИ: сервис, поправка, инсталација нових
компоненти, одржавање, брзо, повољно. 060/351-03-54.
(2764869
СПУШТЕНИ плафони, преградни зидови, израда кошуљице, уградња ламината.
Комплетно реновирање.
062/816-33-84. (2765069
БРАВАРСКО-ЗАВАРИВАЧКИ
радови, израда-монтажа капија, ограда, надстрешница,
заштитне решетке.
062/81633-84. (2765069

Чишћење септичких јама
и одгушење канализације
„Еко смарт” Панчево

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

КЕРАМИЧАР са дугогодишњим искуством, квалитетно
педантно, повољно.
064/2523-51-75, 062/153-3706. (276640)
АЛУ ПВЦ столарија, комарници, ролетне, венецијанери,
уграђујем, поправљам, замена гуртни. 064/181-25-00.
(276492)
МЕДИЦИНСКИ ПЕДИКИР:
курје очи, урасли нокти, терапеутска, релакс масажа.
060/308-95-86. (276639)
РАДИМО све физичке послове: рушења кућа, бетона, бетонирања, обарање стабала,
ископи, одношење ствари,
итд. . 064/122-69-78.
(276700)
ЕЛЕКТРИЧАР поправља електро инсталације, веш-машине, бојлере, шпорете, фрижидере, пећи. 060/180-02-83,
Милан. (276709)
ЧИСТИМО таване, подруме,
шут, гараже, шупе, радимо
све послове. 061/321-77-93.
(276716)
НЕГА старих, болесних и инвалидних лица. 063/868-0451. (276531)

КРЕЧЕЊЕ, глетовање, гипс
радови, фасаде, чисто, повољно, квалитетно. 063/304476. (276459)
КОСИМ траву тримером, повољно воћњаке, баште, дворишта. Зоран, 061/683-67-48,
064/438-12-46. (276546)
ПРАЊЕ тепиха, дубинско
прање намештаја, аутомобила. Наташа, 060/361-47-41,
066/361-474, 361-474.
(276509)

ОДВОЗИМ
шут, земљу, бетон
064/158-44-10, 063/101-11-47

ТВ и сателитске антене, монтажа, дигитализација ТВ-а,
ИПТВ, антена плус. 064/86620-70. (276514)
ОДГУШЕЊЕ канализације,
купатила и кухиње машинским путем. 062/640-741.
(276525)
СТОЛАРСКЕ и браварске
услуге. Александар, 064/15720-03, електричарске – Драган, 061/159-80-56. (276579)
КЛИМЕ, овлашћени сервис,
продаја, уградња, чишћење,
поправке сви модела. Duofrigo, 060/681-73-88. (276597)

Петак, 26. април 2019.

ОГЛАСИ

ПОСАО

Потребни радници за рад на висини

ПОТРАЖЊА

(грађевински лимари, помоћни радници
и брaвари.

ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгушење судопере, купатила, адаптације, поправке замене, одмах. 013/331-657, 064/49577-59. (276600)

Лимарија „Марковић”, 069/117-60-11

(10/276026)
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На основу Решења стечајног судије Привредног суда у Панчеву, Ст.бр.89/2010 од 27.12.2010.године, а у складу са чланoвима 131., 132.,133. Закона о стечају („Службени гласник Републике Србије” број 104/2009, 99/2011 – др. закон,
71/2012 – одлука УС, 83/2014, 113/2017, 44/2018 и 95/2018), Националним стандардом број 5 – Национални стандард
о начину и поступку уновчења имовине стечајног („Службени гласник Републике Србије” број 13/2010), Агенција за лиценцирање стечајних управника, као стечајни управник стечајног дужника

„ТРГОПРОДУКТ” АД – у стечају, из Панчева,
Ул. Браће Јовановића 33

УСЛУГЕ
ПАРКЕТ постављам и хоблујем, мајстор с дугогодишњим
искуством из Дебељаче, с материјалом или без њега. Ноле
(имам и паркет), 013/665220, 063/847-74-38. (4812)
СЕЛИДБЕ, превоз робе, мерцедес камиони, радници, повољно. Вук, 063/278-117,
064/176-91-85. (276134)
СЕЛИДБЕ, бесплатна процена
селидбе, комплетна услуга
транспорта, одношење непотребних ствари, монтажа и
демонтажа намештаја. Професионални радници.
064/047-55-55. (276431)
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,
063/811-74-89, Јовичин.
(276571)
ЗА ЖУРКЕ и рођендане издајем кафић. 060/362-22-26.
(276704)
КРОВОВИ, поправке, замена
црепа, летви, старог црепа и
поставке новог крова, црепа,
рогови, патошење, изолације,
најјефтинији у граду, пензионерима екстра попуст.
013/404-560, 064/290-45-09,
061/348-20-00, 062/845-9626,„Електроизградња”.(276571)
ПРЕВОЗ малим и великим кипером: шљунак, песак, сејанац и ризла. Хакер, 063/246368. (276530)
ВОДОИНСТАЛАТЕР. Одгушење купатила, канализације,
водоводне адаптације, замена вирбли, вентила, батерије,
санитарије, прикључка воде и
канализације. Од 0 - 24 сата,
пензионерима екстра попуст.
Долазим одмах. 013/404-560,
064/290-45-09, 061/348-2000, 062/845-96-26, „Електроизградња”.(276571)
РОЈАЛ МГ: затварање тераса
провидном хармоником,
уградња/поправке; ролетне,
комарници, венецијанери,
све завесе, тенде, хармо-врата, роло-заштита. 063/81620-98, 013/351-498. (276616)
КЛИМЕ свих типова и произвођача сервисирамо, поправљамо и уграђујемо са гаранцијом. Овлашћени сервис
„Фриготехник”, 913/361-361,
064/122-68-05. (276663)
ВЕШ-МАШИНЕ, фрижидере,
замрзиваче, климе, шпорете,
бојлере, поправљамо квалитетно са гаранцијом. „Фриготехник”, 913/361-361,
064/122-68-05. (276663)
ИЗДАЈЕМ рамску скелу, металне подупираче, мешалице
за бетон. 064/351-11-73.
(2764679
ИЗДАЈЕМ апартман у центру
Златибора, повољно 063/70944-97. (276477
МАШИНСКИ утовар шута са
превозом, рушење објеката,
разбијање бетона. 063/246368. (276530)
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ радови, ламинат. 062/976-1842, 064/390-00-87. (276620)

РАЗНО
МОМАК из Панчева, лепе
спољашњости, 187/85, 53 године, стамбено и материјално
обезбеђен тражи женску особу за брак. Да се јаве озбиљне
даме, статус и године нису важни. Минимум основно образовање. Јавити се од 15 до 17
сати, 065/608-23-20 (276580)

ОГЛАШАВА

продају непокретне имовине стечајног дужника
јавним прикупљањем понуда
ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
РАДНИКА „ПАНЧЕВАЦ”

Назив
целине

расписује

КОНКУРС
за радно место:

СПРЕМАЧИЦА
Заинтересовани треба да се јаве на број телефона 013/219-09-03 или дођу лично у просторије Завода „Панчевац”, на адресу Вука Караџића 1.
Рок за конкурисање: 10. мај 2019.

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту
животне средине, на основу члана 10. Закона о
процени утицаја на животну средину („Службени
гласник РС”, бр. 135/04) објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ
о донетом решењу о неприступању
изради студије о процени утицаја
на животну средину
Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту
животне средине, дана 23. 04. 2019. године, донео
је решење о неприступању изради студије о процени утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА Изградња прикључно разводног постројења ПРП
220кV термоелектране топлане Панчево, носиоца
пројекта „ТЕ-ТО Панчево” д.о.о, Улица Спољностарчевачка бр. 199.
Решење о неприступању изради Студије о процени утицаја на животну средину за предметни
пројекат може се добити на увид радним данима
од 10 до 14 сати у просторијама Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад (приземље, канцеларија бр. 39).
Заинтересована јавност може изјавити жалбу на
донето решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

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

ОГЛАШАВА
ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КАО УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ за
изградњу станице за снабдевање горивом моторних возила, кат.парцела бр.6743/16 КО Панчево,
за инвеститора „ЕУРО МОТУС” ДОО, Београд,
Улица Дубровачка бр.14/4, израђен од стране
„Термоинжењеринг” д.о.о Зрењанин.
Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у
згради Градске управе Града Панчева, Трг Краља
Петра I, бр. 2 - 4 у Панчеву, у холу VI спрата, у
Секретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај. Информације и сва обавештења о јавној презентацији можете добити на телефон 013/353-304, канцеларија 609 и 610, у времену од 10 до 13 сати у периоду трајања јавне презентације од 7 дана, почев од 25. 04. 2019. године.
Заинтересована правна и физичка лица могу поднети примедбе на Нацрт урбанистичког пројекта, за
време трајања јавне презентације, у писаном облику, Градској управи Града Панчева, Секретаријату
за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне
послове, путем писарнице Градске управе Града
Панчева, Трг краља Петра I, бр. 2 - 4, Панчево.

Целина 1

Опис целине

Проц.вред
(дин.)

Депозит
(дин.)

Пословни простор – пет просторија за који није утврђена делатностприземље+подрум, површине 170 м², у Панчеву, ул. Змај Јове Јовановића 1 и Масарикова 2, ПР, уписан у ЛН бр. 16505 КО Панчево као посебан део број 2, број улаза 1, у стамбено пословној згради бр. 1 изграђеној на кат.парц. 4070 КО Панчево.

4.526.877,16

905.375,43

Напомена: Опис непокретности која је предмет продаје, као и статус исте, детаљно је приказан у Продајној
документацији
Процењена вредност имовине која је предмет продаје није минимално прихватљива вредност, нити је на
други начин обавезујућа или опредељујућа за понуђача приликом одређивања висине понуде.
Стечајни управник је дужан да прихвати највишу достављену понуду, уколико је иста изнад 50% од процењене вредности предмета продаје. Ако највиша достављена понуда износи мање од 50% од процењене
вредности предмета продаје, стечајни управник је дужан да пре прихватања такве понуде добије сагласност одбора поверилаца.
Право на учешће у поступку продаје имају сва правна и физичка лица која:
1. након добијања профактуре, изврше уплату ради откупа продајне документације у износу од 30.000 динара +
пдв. Профактура се може преузети на адреси стечајног дужника: „Тргопродукт” АД у стечају, Панчево, Браће
Јовановића 33, сваког радног дана од 10 до 14 сати, уз претходну најаву на телефон 013/345-041. Рок за откуп
продајне документације је 23. 05. 2019. године.
2. уплате депозит на текући рачун стечајног дужника (бр:355-1137465-96 код Војвођанске банке а.д, до 26.4.2019.
године и бр: 325 - 9500600061792 - 41 код Војвођанске банке од 26.04.2019. године) или положе неопозиву првокласну банкарску гаранцију наплативу на први позив, најкасније 5 радних дана пре одржавања продаје (рок за
уплату депозита је 23. 05. 2019. године).
У случају да се као депозит положи првокласна банкарска гаранција, оригинал исте се ради провере мора доставити искључиво лично Служби финансија Агенције за лиценцирање стечајних управника, Београд, Теразије 23,
6. спрат, канцеларија 620, најкасније 23. 05. 2019. године до 15 сати по београдском времену (GMT+2). У обзир
ће се узети само банкарске гаранције које пристигну на назначену адресу у назначено време. Банкарска гаранција мора имати рок важења до 30. 07. 2019. године.
3. потпишу изјаву о губитку права на повраћај депозита. Изјава чини саставни део продајне документације.
Имовина се се купује у виђеном стању, а може се разгледати након откупа продајне документације, сваким радним даном од 13 до15 сати, а најкасније 7 дана пре заказане продаје (уз претходну најаву поверенику стечајног управника).
Након уплате депозита а најкасније до 23. 05. 2019.године, потенцијални купци ради правовремене евиденције, морају предати стечајном управнику: попуњен образац пријаве за учешће на јавном прикупљању понуда, доказ о уплати депозита или копију банкарске гаранције, потписану изјаву о губитку права на повраћају депозита, извод из регистра привредних субјеката и ОП образац (ако се као потенцијални купац појављује правно лице), копију личне
карте(ако се као купац појављује физичко лице), овлашћење за заступање, односно предузимање конкретних радњи у поступку продаје (за пуномоћнике).
Затворене понуде достављају се на адресу: Агенција за лиценцирање стечајних управника, Београд, Теразије 23, III спрат, соба 314. Крајњи рок за достављање понуда је 30. 05. 2019. године до 10.45.
У разматрање ће се узети само понуде у писаној форми, достављене у запечаћеним ковертама са назнаком
„Понуда” на коверти и називом продајне целине на коју се понуда односи, а које пристигну на назначену адресу до назначеног времена.
Запечаћена коверта треба да садржи:
– пријаву за учешће у поступку јавног прикупљања понуда;
– потписану понуду, уз навођење јасно одређеног износа за куповину предмета продаје;
– доказ о уплати депозита или копију банкарске гаранције;
– потписану изјаву о губитку права на повраћај депозита;
– извод из регистра привредних субјеката и ОП образац, ако се као потенцијални купац пријављује правно лице;
– овлашћење за заступање, oдносно предузимање конкретних радњи у поступку продаје (за пуномоћнике);
Стечајни управник неће разматрати понуде које не садрже јасно одређен износ на који понуда гласи, понуде које се
позивају на неку другу понуду, понуде дате под условом, понуде које се позивају на услове који нису предвиђени у продајној документацији и огласу, као и понуде уз које није положен депозит у предвиђеном року.
Јавно отварање понуда одржаће се дана 30. 05. 2019. године у 11 сати (15 минута по истеку времена за прикупљање понуда) на адреси: Агенција за лиценцирање стечајних управника, Београд, Теразије 23, III спрат, сала 301, у
присуству комисије за отварање понуда.
Позивају се понуђачи, као и чланови одбора поверилаца да присуствују отварању понуда. Отварању понуда приступиће се и ако чланови одбора поверилаца или неко од понуђача не присуствује продаји.
Стечајни управник спроводи јавно прикупљање понуда тако што:
1. чита правила у поступку јавног прикупљања понуда,
2. отвара достављене понуде,
3. рангира понуђаче према висини достављених понуда,
4. одржава ред на јавном прикупљању понуда,
5. проглашава најбољег понуђача за купца, уколико је највиша понуђена цена изнад 50% од процењене вредности
предмета продаје,
6. доставља понуду најбољег понуђача одбору поверилаца на изјашњење, уколико је иста нижа од 50% од процењене вредности предмета продаје,
7. потписује записник.
У случају да на јавном прикупљању понуда победи купац који је депозит обезбедио банкарском гаранцијом, исти мора
уплатити износ депозита на рачун стечајног дужника, у року од 2 радна дана од дана пријема обавештења о прихватању понуде, а пре потписивања купопродајног уговора, након чега ће му бити враћена гаранција;
Купопродајни уговор се потписује у року од 3 радна дана од дана јавног отварања понуда односно од дана пријема
обавештења о прихватању понуде, под условом да је депозит који је обезбеђен гаранцијом уплаћен на рачун стечајног дужника.
Уколико је понуђена цена испод 50% процењене вредности продајне целине, купопродајни уговор се потписује након пријема обавештења понуђачу о добијању сагласности одбора поверилаца о прихваћеној понуди, док се депозит, уколико је исти обезбеђен банкарском гаранцијом, мора уплатити у року од 2 радна дана од дана пријема обавештења о прихваћеној понуди. Проглашени купац је дужан да уплати преостали износ купопродајне цене у року
од 15 дана од дана потписивања купопродајног уговора.
Стечајни управник ће вратити депозит сваком понуђачу чија понуда не буде прихваћена, у року од три радна дана
од дана одржавања јавног прикупљања понуда. Понуђач губи право на повраћај депозита уколико:
– не поднесе понуду, или поднесе понуду која не садржи обавезне елементе;
– не потпише купопродајни уговор, или
– буде проглашен за купца, а не уплати купопродајну цену у предвиђеном року и на прописани начин.
Порезе и трошкове који произилазе из закљученог купопродајног уговора у целости сноси купац.
У случају да за купца у поступку продаје буде проглашено правно или физичко лице које подлеже обавези подношења пријаве концентрације, сходно одредбама Закона о заштити конкуренције („Сл. гласник РС” бр. 51/2009),
услови и рокови закључења уговора биће прилагођени роковима одлучивања Комисије за заштиту конкуренције. У
наведеном случају,проглашеном купцу банкарска гаранција ће бити наплаћена у року предвиђеним огласом, односно депозит ће бити задржан до доношења одлуке Комисије за заштиту конкуренције.
Напомена: Није дозвољено достављање оригинала банкарске гаранције пошиљком (обичном или препорученом),
путем факса, mail-a или на други начин, осим на начин прописан у тачки 2. Услова за стицање права за учешће из
овог огласа.
Oвлашћено лице: Повереник Слободан Лазић, контакт телефон: 063/861-37-07.

Петак, 26. април 2019.

ТУРИЗАМ

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

300-820, 300-830

ОГЛАСИ

Радно време благајне „Панчевца”

TR LEDI MS

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

Јабучки пут 409

Благајна у Улици Вука Караџића 1 због празника
ће имати следеће радно време:
ПЕТАК, 26. април
СУБОТА, 27. април
НЕДЕЉА, 28. април
ПОНЕДЕЉАК, 29. април
УТОРАК, 30. април
СРЕДА, 1. мај
ЧЕТВРТАК, 2. мај
ПЕТАК, 3. мај уобичајено,

Фирми „КОРАЛ” д. о. о. Панчево
потребан

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

ОГЛАШАВА ПОТРЕБУ ЗА ВОЗАЧИМА
Потребни услови:
– возачка дозвола Ц и Е категорије
– пожељно претходно радно искуство на приколичару
Сви заинтересовани се могу јавити на телефоне:
064/824-17-02, 064/886-51-65

14. априла 2019. после дуге и тешке болести преминуо је наш драги

МИЛЕТА НЕШКОВИЋ
НЕЛЕ
1947–2019.
С љубављу коју смрт не прекида и тугом коју
време не лечи чуваћемо те од заборава.
Твоји: супруга МАРИЈА, брат МИЛОЈКО, снаја
МИЛАНКА, синовица СЛАЂАНА са породицом,
стриц ВИЛОТИЈА са породицом, сестрићи БОШКО и ИВИЦА, шурак МИРКО са породицом,
кумови, комшије и остала родбина и пријатељи

ДРАГАН ГРУБИЋ

Обавезно знање рада на рачунару.
Пожељно поседовање Ц категорије.

(129/276691)

1947–2019.

Звати радним данима на бројеве телефона:
013/335-540 и 013/335-541, од 12 до 15 сати.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине

20. априла заувек нас је напустио наш драги

Последњи поздрав
куму

ВОЗАЧ – МАГАЦИОНЕР

У складу са чланом 10. Закона о процени утицаја
на животну средину

21

marketing@pancevac-online.rs

Сахрана је обављена 17. априла 2019, у Ченти.

КИРЕТУ
СТОЈАНОВСКОМ
Кум СЛОБО
са породицом

С великом тугом и болом опростили смо се од
наше мајке, таште, свекрве, баке и прабаке

Ожалошћени: супруга ЗОРА, син ДАРКО, ћерка
БРАНИСЛАВА и унука ЕЛЕНА
(146/276737)

После краће и тешке болести, 21. априла 2019.
године напустио нас је наш драги

ЈЕЛЕ ЗОРИЋ

(144/276730)

1932–2019.

ОБАВЕШТАВА ЈАВНОСТ

Последњи поздрав драгом другу и пријатељу

Носилац пројекта „Десанио” д.о.о. Београд Улица Церска 29, Београд, поднео је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну
средину за Пројекат складиштење неопасног отпада на кат. парцели 6874 К.О.Панчево, Улица
Жарка Зрењанина бр. 106, Панчево.
Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта може се извршити у просторијама Секретаријата за заштиту животне средине Градске
управе Града Панчева, Трг краља Петра I бр. 2 - 4,
соба 708 у периоду од 26. априла до 10. маја
2019. године радним даном од 10 до 14 сати.
Позивамо заинтересовану јавност да нам у наведеном року достави мишљење у вези са поднетим
захтевом

Успомену на тебе чуваћемо заувек.
Ћерка МИЛЕНА и син МИОДРАГ
са породицама

КИРИЛ СТОЈАНОВСКИ КИРА

(35/276474)

1944–2019.

АМБРУШ
мајстор ЈОЦИ
СТЕВА ТОДОРОВ и
ПЕЂА БОЈАЏИЈЕВСКИ
са породицама

С великим поштовањем и поносом ћемо те чувати од заборава.
Твоја мала породица: ЗЛАТА, ДУШАНА,
ДУШАН, НАДА и МИЛАН

Последњи поздрав драгој комшиници

(117/276650)

Последњи поздрав нашем вољеном тати и деди

ЈЕЛИ ЗОРИЋ
Станари зграде у Проте Матеје Ненадовића 5
(28/276458)

(59/276511)

У складу са чланом 45а Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС” број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/2013-УС, 50/2013-УС
и 98/2013-УС, 132/2014, 145/2014 и 83/18)

АМБРУШ ЈОВАНУ

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

1952–2019.
Волимо те заувек!
Синови НИКОЛА и ЉУБОМИР, ћерка
АЛЕКСАНДРА, снаја ЉИЉА, зет БРАНКО
и унуци НЕМАЊА, ЈОВАНА, ЈЕЛЕНА и НЕВЕНА

ОГЛАШАВА
ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КАО УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ на
кат. парцели бр. 4194 К.О. Панчево, Ул.Максима
Горког бр.8, Панчево, за изградњу стамбено-пословног објекта П+2; са 2 пословна пр. и 2 стана,
израђен од стране архитектонског атељеа „ Студио 3”, Панчево, Владимира Жестића 43б, за инвеститорa Стојановски Биљану из Качарева.
Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у
згради Градске управе Града Панчева, Трг Краља
Петра I, бр. 2 - 4 у Панчеву, у холу VI спрата, у
Секретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај. Информације и сва обавештења о јавној презентацији можете добити на телефон 013/353-304, канцеларија 609 и 610, у времену од 10 до 13 сати у периоду трајања јавне презентације од 7 дана, почев од 25. 04. 2019.
Заинтересована правна и физичка лица могу поднети примедбе на Нацрт урбанистичког пројекта, за
време трајања јавне презентације, у писаном облику, Градској управи Града Панчева, Секретаријату за
урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове, путем писарнице Градске управе града Панчева, Трг краља Петра I, бр.2 - 4, Панчево.

Обавештавамо да је

9. маја даваћемо годишњи помен нашем драгом „деши”

МИЛИВОЈЕ ШКРБИЋ
преминуо 17. априла 2019, у 83. години.
Ожалошћени: супруга БЛАГИЦА, синови ЗОРАН и ГОРАН, снаје БИЉАНА и ВЕСНА са унуцима и праунуцима

(51/

СТАНКО
ОБРАДОВИЋ

С великом тугом и
болом обавештавамо
родбину и пријатеље
да је 23. априла 2019.
преминуо наш вољени

С љубављу чувамо успомену на тебе.
Породица
ОБРАДОВИЋ
(139/276723)

(74/276552)

После кратке болести преминуо је мој брат

МИЛИВОЈ ШКРБИЋ
1936–2019.
Последњи поздрав брату од стрица Миливоју од РАДИВОЈА и КЕТИ са породицом
(83/276568)

ДАНИЦА
АЛЕКСИЋ

ДАНИЦА
АЛЕКСИЋ
Успомена на вашу
доброту и наше дружење остаће заувек у
нашим срцима.
Ваша НИНА са
мамом и чика БОКИ
(25/276451)

преминула 19. априла 2019, сахрањена
23. априла 2019. на
Старом православном
гробљу у Панчеву.
Остаће у нејлепшој
успомени породице

МИЛИЈА
РАДОСАВЉЕВИЋ

Последњи поздрав добром човеку

2. VIII 1951 – 23. IV 2019.

Син ВИТОМИР,
унуке НЕВЕНА
и ТЕОДОРА и снаја
НАТАША

Ожалошћени:
супруга НАДА,
син ДУШАН и
снаја МАРИНА

(24/276451)

(132/276703)

МИЛИЈИ РАДОСАВЉЕВИЋУ
Твоји: прија ЉИЉА и пријатељ СТЕПАН
(131/276702)

Обавештавамо кориснике наших услуга да на цене огласа и читуља одобравамо ПО ПУСТ свим радним данима осим средом.
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Петак, 26. април 2019.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

22. априла 2019. преминула је наша драга мама
и бака

МАРИЈА МУНЋАН
МЕДИКА
Сахрана ће се одржати у четвртак, 25. априла
2019, у 15 сати, на Старом Православном гробљу у Панчеву.
Захвални на твојој несебичној љубави.
Ожалошћени: син ЗОРАН, ћерка ДАНИЦА, снаја
БИЉАНА, унучад МЛАДЕН, МИЛИЦА, НАТАЛИ,
ЕМИЛИ, ТЕОДОР, снаја РЕНАТА и остала родбина
(84/276581)

21. априла 2019. године престало је да куца
срце наше вољене супруге и мајке

ЂУРЂИЈЕ ЈЕРЕМИЋ

ВЛАДИМИР ВИДАКОВИЋ

1947–2019.

1982–2019.
Њену племенитост и доброту никада нећемо заборавити.

Нека ти светлост родитељског срца осветли ново место и
пут.

Ожалошћени: супруг РАДОСАВ
и ћерка СОЊА
(52/276503)

Нека те наша љубав охрабри за неке нове кораке и стазе.
Последњи поздрав нашој најдражој мајци и супрузи

Последњи поздрав

Тетка

Твоји родитељи

(111/276652)

Најтужнији поздрав

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

тетка ЂУЈИ

ЂУЈИ

(4/276383)

ВЛАДИМИР ВИДАКОВИЋ
1982–2019.

ВЛАДИМИР ВИДАКОВИЋ

Колико звезда је утрошено у тебе.
Шта се то десило горе да би ти настао?
Је ли ово обезвежђено небо сад овако
празно и црно само да би ти сијао?
Твоја ГАГА

Ако нам ишта буде недостајало биће то твој поглед пун љубави и сјај твог осмеха.

са љубављу
и поштовањем
ИВАНА
са породицом

(79/276561)

(80/276562)

ВЛАДИМИРУ
Дубоко саучешће породици ВИДАКОВИЋ
и МАЈКИЋ
СЛАЂА ЈОШИЋ
са породицом

Последњи поздрав

Соњиној мами
са поштовањем

(89/275399)

(113/276652)

1982–2019.

од породице
АЏАЈЛИЋ и БАРБУЉ

ЂУРЂИЈИ
ЈЕРЕМИЋ

Последњи поздрав

ВАЊА, ВЕСНА и БАТА

Последње збогом

ЉИЉА и МАРА

ЂУРЂИЈА
ЈЕРЕМИЋ

(112/276652)

(105/276636)

Последњи поздрав мами,
баки и прабаки

Последњи поздрав
братанцу

Колектив вртића
„Цврчак”
(81/276562)

ВЛАДИМИРУ ВИДАКОВИЋУ

Последњи поздрав
комшиници

Колектив „БАНАТ ПРЕВОЗ”-а

ВЛАДИ

ВЛАДИМИРУ
ВИДАКОВИЋУ

МОТОШКА
ЗУЗА

(123/ф)

1930–2019.
Последњи поздрав

Породица
БАДЊАРЕВИЋ

од тетке ДРАГИЦЕ
и ЖИКЕ

(145/276733)

(135/276710)

Последњи поздрав
драгом куму

Последњи поздрав
брату

од породице
ТРИФКОВИЋ

Од ћерке ЗУЗЕ, зета МИШЕ, унука ВЛАДИМИРА
и ЗЛАТКА, снаје ОЉЕ и
БОЈАНЕ, праунуке ВАЛЕНТИНЕ, КОЉЕ и АНЕ

(116/276658)

(92/276613)

МОТОШКА ЗУЗИ

ВЛАДИМИР
ВИДАКОВИЋ

23. априла 2019. године преминуо је

ВЛАДИМИРУ ВИДАКОВИЋУ

Последњи поздрав
од ЈОВКЕТА

од породице МАРИЋ

(101/276629)

(75/276554)

Последњи поздрав нашем драгом

Последњи поздрав драгом комшији

РАДОСАВ ВУЧИЋ

ВЛАДИ
ВИДАКОВИЋУ

ВЛАДИМИРУ
ВИДАКОВИЋУ

од ЈАСНЕ и БАТЕ

од сестре ВЕСНЕ,
СЛАЂЕ са породицом
и стрине ЉИЉЕ

од породица СИМАНИЋ и ЦВИЈАНОВИЋ

(124/276677)

(136/276710)

(108/2766)

1929–2019.

ВЛАДИ

МИЛЕТИ
од МИЕ КЛАЧАР, МИЉЕ
и ЈОЦЕ
(130/276698)

Сахрана ће бити обављена 25. априла 2019. године, у 16 сати, на Старом православном гробљу
Панчеву.
Породица
(126/276683)

Петак, 26. април 2019.

Последњи поздрав драгој супрузи, мајци
и баки

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
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20. априла 2019. напустила нас је наша

РУЖИЦА СТАНИМИРОВИЋ
НАДИ ТОДОРОВИЋ

1954–2019.
20. априла умро је мој брат

Бол за тобом је превелика а туга за тобом вечна.

1950–2019.

Заувек твоји: муж САВА, ћерке САЊА, ИВАНА и БРАНКА са породицама
(23/276472)

Твоји најмилији: супруг ДРАГАН,
ћерке ВЕСНА и МАЈА, зет СЕРГЕЈ
и унук ФЈОДОР

20. априла 2019, на Врбицу, наша

Драга наша

(8/276437)

Последњи поздрав
драгој сестри

Последњи поздрав
драгој тетки

РУЖИЦА
СТАНИМИРОВИЋ
рођ. Весић

НАДИ
ТОДОРОВИЋ

НАДИ
ТОДОРОВИЋ

1950–2019.

1950–2019.

Оставила си нам дивне успомене. Недостајаћеш
Кумови: РАША, ЉИЉА и КСЕНИЈА

из Алибунара

(40/276484)

заспала је заувек и отишла тамо где ништа не
боли.

Спавај мирно, нећеш
бити заборављена.

(9/276487)

(10/276437)

(33/276471)

од МИШЕ и НЕНЕ
(65/276541)

17. априла напустио нас је наш драги отац,
свекар и деда

ПЕТАР
ЈАЋИМОВСКИ

ГОЈКО ЖУГИЋ

1950–2019.

15. III 1956 – 17. IV 2019.

Сахрана је обављена 18. априла 2019. Заувек
ћеш бити у нашим срцима.

Последњи поздрав
од супруге
СЛОБОДАНКЕ

(11/276437)

(45/276495)

Последњи поздрав

После дуге и тешке болести напустио нас је

Ожалошћени брат ЈОВАН
са породицом

Последњи поздрав
драгој

РУЖИЦИ
СТАНИМИРОВИЋ

НАДИ
ТОДОРОВИЋ
од братанице
СНЕЖАНЕ ТЕРЗИЋ
са породицом

22. априла 2019. преминуо је

(134/276707)

Оставила је њене драге:
сестру КОВУ, сестричину СНЕЖУ, унуке ЈАЊУ
и АНДРИЈУ.

од брата МИЛЕТА
и ЗОРЕ ВАСИЋ

После дуге и тешке
болести напустио нас
је

МИЛЕ НИКОЛИЋ

Последњи поздрав

Од братанице
ВЕРИЦЕ СТОШИЋ
са породицом

Последњи поздрав
драгој тетки

РУЖИЦЕ

ДРАГАН
ВУЧКОВИЋ
1947–2019.
Сахрана ће се обавити
у четвртак, 25. априла, у 14 сати, на Новом
гробљу.
Ожалошћена
породица: супруга
МИРЈАНА, синови
ДЕЈАН и НЕБОЈША
и унук МИЛАН
(86/27658789

1940–2019.
Последњи поздрав

МАРИ

(41/276485)

МАРИ
ЈЕЛИЋ
1933–2019.

Била си добра, племенита супруга, мајка и бака и оставила
си велику празнину.

Од смрти те нисмо
могли сачувати, али
чуваћемо те од заборава, јер вољени никад не умиру.

МИЛОШ и МАРИО

Ћерка ДРАГАНА
и унука ЕМИЛИЈА

(115/276655)

(114/276665)

Син ДРАГАН, снаја ДРАГАНА и унука ЈЕЛЕНА

Последњи поздрав
другу и пријатељу

Драгој мами и баки

Последњи поздрав мајци

Последњи поздрав
драгом куму

чика ДРАГАНУ

ПЕТАР
ЈАЋИМОВСКИ
15. III 1956 – 17. IV 2019.

БОБАН
са породицом

ПЕТАР
ЈАЋИМОВСКИ

ГОЈКУ
ЖУГИЋУ

ГОЈКУ
ЖУГИЋУ

15. III 1956 – 17. IV 2019.

Остаћеш заувек у нашем
срцу.
Твоја ћерка КАТАРИНА,
зет МАРЈАН и унуке
САЊА и ЛАНА

Последњи поздрав од
сина АЦЕ, снаје СОЊЕ и
унука АНДРЕЈА

(46/276495)

(47/276495)

од КНЕЖЕВИЋ
ЂУРАЂА ЂУРЕ

Породица ДАБИЋ

(42/276485)

(61/276524)

Последњи поздрав драгом нашем

(82/276566)

Последњи поздрав
брату

ДРАГАНУ

од породице БОБИЋ

1935–2019.
Последњи поздрав оцу Јовану од сина МИЛАНА, снаје
СЛОБОДАНКЕ, унука ЈОВАНА, БОЈАНА и МАРИЈЕ,
ћерке ДУШАНКЕ и МИЛАНКЕ са породицама

(66/236543)

(138/276772)

чика ЈОЦИ
БОРОЈЕВИЋУ

ГОЈКУ
ЖУГИЋУ
од породице КРСТИЋ
(50/276478)

1932–2019.
Почивај у миру.
Син БЛАГОЈА и ћерке МАРИЦА и НАДИЦА
са породицама
(73/276550)

ЗАХВАЛНИЦА
Посебна захвалност особљу Интерног одељења и
Коронарне јединице: др Ани Ковачевић Кузмановић, др Марији Анђелковић, др Стеви Стојићу
и др Владмиру Кецману.

Последњи поздрав куму

ЈОВАН БОРОЈЕВИЋ

НАДИ ЉОТИЋ

од сестре
СЛОБОДАНКЕ
са породицом
(128/276695)

Посебно сестрама: Аурори, Ивани и Маји из коронарне у покушају да је оживе и одрже у животу, надљудским напорима, нашу мајку и баку
Госпаву Којић.
Многи би рекли да се то подразумева, али у данашње време таква посвећеност и људскост је
реткост и зато смо Вам захвални.
Породице: КОЈИЋ, НЕДЕЉКОВИЋ и ДИМИЋ
(142/1276730)
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Петак, 26. април 2019.

28. априла 2019. навршавају се две године
откако није са нама

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

У среду, 1. маја 2019. године, у 10 сати, на качаревачком гробљу
одржаћемо четрдесетодневни помен нашој вољеној мами, баки
и сестри

У суботу, 27. априла 2019. године, у 11 сати, на
Старом православном гробљу у Панчеву, даваћемо једногодишњи помен нашој драгој мајци,
свекрви и баки

ЛУДВИГ МУЈАГИЋ
АУРЕЛИЈИ ЧАВИЋ

Са поносом и љубављу сећамо се његове
племенитости и доброте, носећи најлепше успомене.

1951–2018.

ЦВЕТИ САВЕСКИ

Време пролази, бол и туга за тобом остају. Вечно ћеш живети у нашим срцима. Волимо те.

Мамице,
Твоји: супруга МАЦА, ћерке ГОЦА
и НАТАША и унуци ИВАНА, ВАЊА,
МАРКО и НИКОЛА и зет ЗОРАН
(118/276660)

љубав према теби смрт не прекида,

Твоји најмилији: синови ИВАН и СЛОБОДАН,
ћерка ИВАНА, снајка ИНГРИД и унуке
АНТОНЕЛА и АЛЕКСАНДРА

а време тугу не лечи!
У нашим си срцима увек и заувек!

(107/276644)

Ту унутра живиш вечно.
21. априла 2019. године
навршава се шест месеци откако нас је напустио вољени

Еј бре ћале

Ћерке НАТАША и МИРЈАНА, зет ВЛАДИМИР, унука ТАРА
и брат СТЕВО ДИМИТРИЈЕВСКИ са породицом

28. априла 2019. навршава се четрдесет дана откако није са нама

(109/276648)

30. априла навршава се десет тужних година откако те нема са
нама

ЛУДВИГ
МУЈАГИЋ
Ништа више није исто.
Недостајеш... пуно

КОВИЉКА СТОЈИЧИЋ
1944–2019.

ГУСТАВ
ХРЋАН

Хвала ти што смо били део твог живота.
Твоји најмилији

НАТАША
(119/276660)

СЕЋАЊЕ

Велика је туга и бол у
нашим срцима. Увек ћемо памтити твоју неизмерну љубав и доброту.

(125/276679)

У суботу, 27. априла 2019, у 11 сати, на Старом гробљу,
даваћемо једногодишњи помен нашем драгом

МИЛАН ЛАЛИЋ

Неутешни: супруга
ДУШАНКА, син ДЕЈАН
и унука МАГДАЛЕНА

2009–2019.

(140/

С љубављу ћеш заувек остати са нама у нашим срцима и мислима никад прежаљен.

Драга наша

Твоји најмилији: супруга АНКИЦА, син САША
с породицом и остала родбина

ЛУДВИГ
МУЈАГИЋ

ПАВЛУ ОРЛОВУ
1953–2018.
С љубављу и поштовањем вечно сећање.

(78/276559)

Породица
(43/276492)

2017–2019.
Оставио си трагове
који се не бришу и
сећања која не бледе.
ЗАГА и МИЛЕ

СЕЋАЊЕ

Драги родитељи

СЕЋАЊЕ

РАДОМИРОВИЋ

СТОЈО

(13/276441)

Лажу да време лечи све,
отишла си без поздрава,
али из сећања не.
Твоји КОЛАРОВИ:
СТЕВА, ГОЦА и ДАРКО
(121/276664)

ЉУБОМИР
ПРЊАВОРАЦ

Прошла је тужна година откако није са
нама

3. V 2018 – 3. V 2019.

СПАСОЈЕ
ПАВЛОВ
С љубављу и тугом чувамо сећање на тебе.
Супруга РАДМИЛА
са децом и сестра
СТАНИЈА
са породицом
(58/276520)

Година прође, бол и
туга остају.
Ћерка РАДМИЛА,
супруга ЉИЉАНА
и остала родбина

Сећање на нашег брата

СМИЉА
ЈЕЛЕНИН
30. IV 2009 – 30. IV 2019.
Твоји: СЛАВИЦА
и МИЛАН
(127/276683)

Осамнаест година недостајеш

ГОРАН ЈОКИЋ
ГОГО
1981–2001–2019.
Анђеле наш, 29. априла
рођендан је твој.
Свако наше волимо те
припада теби, цвету наш
нерасцветани.
Твоји: тада РАДИША,
мама МИРА и брат ГРАДИМИР са ВЕСНОМ

МАКСИЈАНА

1999–2019.
2011–2019.
Сваки дан је болно сећање на вас.
Ваши ДУЛЕ и ЗЛАТА

(71/276548)

27. априла навршавају се пуне три године како ниси са
нама

(133/276705)

3. маја 2019. је пет година без нашег

ЖИВАН НЕДЕЉКОВИЋ
1957–2016.
И даље у нашим срцима и мислима, велика љубав и велика бол.
Твоји најмилији

(7/276436)

(38/

СВЕТИСЛАВ
ОКУКА БЕША

Радно време благајне „Панчевца”

1953–2018.

Прошле су три тужне године. Заувек у срцу.
Сестра ЈЕЛЕНА

Тата, постоји љубав
коју смрт не прекида
и туга коју време не
лечи.
Ћерка АЛЕКСАНДРА,
зет ДРАГАН,
унука АНЂЕЛИЈА
и унук НОВАК

(120/276662)

(143/и)

ЖИВАН
НЕДЕЉКОВИЋ

САВОТИЈЕ

ВИКТОРА
ДАМЈАНОВИЋА
5. V 2004 – 5. V 2019.
Заувек у нашим срцима.
Чувамо те од заборава.
Твоје сестре ДУДА
и ГОГА са породицама
(148/276738)

Благајна у Улици Вука Караџића 1 због празника
ће имати следеће радно време:

ДИМИТРИЈЕ
ЂОРЂЕВ

АЛЕКСАНДРА
КРСМАНОВИЋА
АЦЕ

Тугују: ДАНИЦА,
ЈЕЛЕНА, ЉИЉАНА
и МИЛИЦА

Тужни и поносни чувамо успомену на великог
човека и визионара.

(137/2767149

(147/276738)

ГОГА са породицом

ПЕТАК, 26. април
СУБОТА, 27. април
НЕДЕЉА, 28. април
ПОНЕДЕЉАК, 29. април
УТОРАК, 30. април
СРЕДА, 1. мај
ЧЕТВРТАК, 2. мај
ПЕТАК, 3. мај уобичајено,

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

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Петак, 26. април 2019.

26. априла навршавају се две године откада није са нама наша драга
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27. априла 2019. навршавају се две године откако нас је напустио наш драги

29. априла 2019. навршавају се три године
од смрти наше мајке и супруге

МАРИЈА ДУНДОВИЋ КИШ
ГОРДАНА МРКАЉ

Дође и ова година трећа,
у нашим срцима туга је све већа.
Пролазе дани, месеци, године,
нико не зове Мићо мој сине.
Тужне су ово године биле,
нико не зове где си мој Пиле.

ДРАГУТИН СЕКУЛИЋ
1933–2017.

Њеним одласком изгубили смо сву љубав
и топлину родитељског дома.

Недостајеш нам.
Супруга МИЛОСАВА, ћерка ВЕРА и син МИРОЉУБ
са породицом

Ћерке МИЛИЦА и ЗОРИЦА са породицама

(29/276461)

(94/276615)

5. маја 2019. године
навршавају се четири
године откако није с
нама наша вољена
супруга, мајка и бака

Вечно ћеш бити у срцима
твог сина јединца МИКИЈА
и супруга ИШТВАНА твог ПИЛЕТА
(100/276628)

Сећање на вољену ћерку

Прође година без нашег
29. априла навршава се десет година откако
смо остали без нашег брата

МАРИЈУ ДУНДОВИЋ КИШ

НЕНАДА МАНДИЋА

Док мајка дише туга, бол и сузе неће престати.

Стрикан са породицом

ДРАГИЦА ДУНДОВИЋ

(141/276727)

(97/276627)

СТЕВАНА МАРКОВА РОГАНА
Сестре ЗОРА и ВЕРА

23. V 1948 – 5. V 2015.

Твоји најмилији:
супруг ВУКОМИР
са породицом

СЕЋАЊЕ

Мом драгом и непрежаљеном супругу

ЗОРИЦА
КОВАЧЕВИЋ

(77/276588)

24. априла навршава се пет година откако није с нама
наш

МАРИЈА ДУНДОВИЋ КИШ

СРЕТЕНУ ВУЧИЋЕВИЋУ
(93/276614)

26. априла 2019. године навршавају се
три године откад нема нашег драгог и вољеног Паје!
Недостајеш пуно!!!

1957–2019.
Ускоро се навршава четрдесет дана како си отишао, а ја мислим и желим да си ту крај мене.
Много ми недостајеш Среле мој.

ПЕТАР РАДАНОВ
Заувек у нашим мислима и срцима.
Супруга ЦИЦА и ЗОРИЦА

Твоја МИЛКА – твој Цврле

(102/276650)

(110/276651)

СЕЋАЊЕ

Недостајеш до бола.
Твоја сестра ГОРДАНА, сестрић ГОРАН, МИА, AMY,
сестричина КАТАРИНА и JURGEN
(98/276627)

29. априла 2019. навршавају се две године откада није с нама наш вољени

СЕЋАЊЕ

МАРИЈА ДУНДОВИЋ КИШ
И тако пролази време, а љубав коју си ми подарила
остаде. Волим те заувек.
Твоја СИЛВИА
(99/276670)

РАКОЧЕВИЋ

ПАВЛЕ
АБРАМОВИЋ
1955–2016.
Твоје ћерке САЊА,
МАРИЈАНА, зет
НИКОЛА, унуци
НИКА, ОЛИВЕР
и таст РАДОВАН
(20/276449)

Годину дана од смрти нашег

чика ЉУБЕ

СЛАВКО
БОЖИЋ

МАРИЈА
ДАБИЋ

СИМА СТЕФАНОВИЋ

23. IV 2011 – 23. IV 2019.

1945–2017.

Године пролазе, ти остајеш у нашим срцима.

Боримо се, напредујемо,
радујемо.
Са тобом у мислима све
је лакше.

Време пролази, а празнина и туга остају.

Син ВЕЛИМИР и унуци
ПЕТАР и АЛЕКСАНДАР

Твоји: МИЛАН, АНЂЕЛКА и РАДОЈКА

(60/276524)

(67/276543)

Годишњи помен
брату

ЉУБИ

Годишњи помен

ЉУБИ

(68/27646)

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

БРАНКО
СТЕФАНОВИЋ
26. IV 2001–2019.

Недостајеш нам.

Твоји: ЦЕЦА, МИКИ,
ЗОКИ, МАРА, ИРИНКО,
КИКА и МАША

Твоји: ИВАНА, ОГИ,
ЉИЉАНА
и СЛОБОДАН

Сестра ЈЕЛИЦА
са породицом

Брат БРАНЕ
са породицом

С поштовањем и љубављу чувамо те од
заборава.
Син МЛАДЕН
са породицом

(57/1276514)

(55/276514)

(56/1276514)

(44/2376493)

ЗОРА
ЈАКОВЉЕВИЋ
рођ. Мунић
12. IV 2012 – 12. IV 2019.
Никада те неће заборавити твоји ујаци и
тетке
(76/176555)

ВУКОСАВА

БРАНИСЛАВ

2016–2019.
1996–2019.
Прођоше године а туга и бол остају. Заувек сте у нашим срцима.
Ваши најмилији

(104/276632)

Четрдесетодневни помен мојој драгој мами

3. маја 2019. навршава
се двадесет пет година
откада ниси са нама

МИРОСЛАВИ
МЛАДЕНОВИЋ

ВУКОТА Наума
КОПРИВИЦА

1941–2019.
Много ми недостајеш,
анђеле мој!
Твоја ћерка ЈАСМИНА
(90/276607)

дипломирани економиста
Увек ћеш бити са нама у
нашим срцима.
Твоја деца: син ВИДОСАВ
и ћерка ВИДОСАВА са
породицама
(72/276548)
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ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Петак, 26. април 2019.

29. априла навршава се шест дугих, болних
година, откако ниси више с нама

Кога богови воле, умире млад

Обавештавамо родбину и пријатеље да
ћемо у понедељак, 29. априла 2019, у 11
сати дати годишњи помен нашој драгој

МИЛЕНА РАЈИН

ДУШАН АТАНАСОВСКИ
ДУЛЕ

1972–2006.

ЉУБИЦИ ВУЈОВИЋ

Недостајеш...
много и све више недостајеш
кћери предивна, сестро једина
тето премила.
Волела си нас безгранично, волимо те исто.

20. VIII 1945 – 29. IV 2013.
Чувамо те од заборава.

Прошле су две године пуне бола и туге. Заувек
ћемо чувати успомену на тебе.

Твоји: ЖИЖА и БОРИС

Тугују за тобом твоји најмилији

Син СЛОБОДАН, снаја МАРИЈА, унуци
ИВАНА, ВЛАДИМИР, МИЛИЦА и МИЉАН

(54/276508)

(88/276598)

(95/ф)

28. IV 2010 – 28. IV 2019.

СЕЋАЊЕ

Прим. др ДОБРОСАВ В. ПАВЛОВИЋ
ЛЕВЧАНИН

ЉИЉАНА
НИКОЛИЋ
ТИНА

4. маја 2019, у 11 сати,
на Католичком гробљу, даваћемо једногодишњи помен нашем драгом

гинеколог-акушер

САШИ
АЛЕКСАНДАР
ВУКОВОЈАЦ
Заувек у нашим срцима и мислима.
Тата ТОМА, мама
ХИЛДА и супруга
ГОЦА

Девет година сећања на топлину и сигурност породичног дома са Тобом. С љубављу, нежношћу и поштовањем носимо те у срцу и чувамо од заборава.
Супруга ВЕРИЦА БЕБА и кћерке
ДОБРИЛА, СЕНКА и НЕВЕНА
(34/276472)

IN MEMORIAM
20. априла 2019. навршило се шест година од
смрти нашег драгог

Двогодишњи помен нашој драгој

СЕЋАЊЕ
2014–2019.

СЕЋАЊЕ

ЉУБИЦА
ВУЈОВИЋ

ЈОВАН ЖУГИЋ

4. V 1994 – 4. V 2019.
Време пролази, бол и
туга остају.
Мајка МАРИЈА
и брат ЗОРАН

Снаја НАДА,
унука МИЛИЦА,
зет НЕНАД и
праунука ПЕТРА

Увек у мислима и срцу својих најближих.
Твоја породица
(64/276538)

(12/276439)

30. априла навршавају се две године откада са нама
није наша

(122/276669)

Сећање на

(19/276447)

МАЈА ПОПОВСКИ

ДИМИТРИЈА
ВУКАЈЛОВИЋА
АЛЕКСАНДАР
ВУКОВОЈАЦ
Бол, туга, сузе... У нашим срцима.

МАЈИ
ПОПОВСКИ

Заувек ћеш остати у нашим мислима и срцима.
Твоја породица
(15/276443)

Заувек у нашим мислима и срцима.

СЕЋАЊЕ

ЊАРИ

Породица

Деда МИЛАН, ујак
РАДОШ, ујна НЕНА
и брат БОЖИДАР

(21/и)

(96/276625)

дипл. правника

Наши драги

РАДЕТА МУЈИЋА
1956–2017.
Недостајеш нам.
Супруга ВЕРА и поћерка МИРА
са породицом
(91/276610)

4. маја, у 11 сати, на Новом гробљу, даваћемо годишњи
помен нашем вољеном

КОСОВИЋ

Сестра СНЕЖА
са породицом
(18/276447)

МАТИЈА
3. V 2009–2019.
Недостајете нам.

ЈАНОШ

МАРИЈА

1979–2019.

2011–2019.

ГИЗЕЛА

Ваши најмилији

27. VIII 2014–2019.
Породица

(30/276463)

(37/276479)

СЕЋАЊЕ

СЕЋАЊЕ

ТРАЈАН
АНДРИЈЕВСКИ
ТАЛЕ

КОСТА
ЊАМЦУЉ

Година прође, туга
остаје

27. априла 2019. навршавају се четири године од смрти

МИЛАН
ЧУБРИЋ
Прошло је много година откако ниси са
нама, али си увек у
нашим срцима.
Твоји: ћерка
ДУШАНКА, унук
МИЛАН са породицом
и унука НАТАША
са породицом
(48/276496)

2013–2019.

29. IV 2014 – 29. IV 2019.
Сестра МИЛИЦА,
браћа ИЛИЈА и ЉУБЕ
са породицама

Много нам недостајеш.
Твоји најмилији

(106/276641)

(103/276631)

МИЛАНКА
КЕВРЕШАН
У сећању остаје.
СОЊА и ЉУБИЦА
са породицама
(31/276463)

СТАНОЈА
ПЕРОВАЧКОГ

СТАНКУ ПЕТРОВИЋУ
Година пролази, али туга и бол никада неће проћи.
Много нам недостајеш.
Твоји најмилији
(16/276444)

25. априла навршава
се годину дана откада нас је напустила
наша

ЛЕЛА ПАРУН

4. маја навршавају се
тридесет три године
од смрти наше

МИРЕ
КОЛАР

Његови најмилији:
синови БОШКО и
ЈОВАН и супруга НАДА

Вечно ћеш живети у
нашим срцима.
Њени најмилији

Њени: ДРАГАН,
СИНИША и СРЂАН

(27/276457)

(22/276449)

(49/276497)

Петак, 26. април 2019.

Прошле су две тужне године од одласка нашег
кума

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
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Сине, Мико, Миле, Горане, куме, брате, друже

ДРАГУТИНА СТАНОЈЕВИЋА

ЛЕПЕДАТ

1957–2017.

ГОРАН ВУЈИЧИЋ

Отишао је велики човек и искрени пријатељ.
Недостајеш...
Бићеш с нама док је нас.

18. X 1966 – 26. IV 2018.

Воле те и тугују за тобом твоји
ТЕОФИЛОВИЋИ: МАРИЦА, НИКОЛА,
АЛЕКСАНДАР, ГОРАН, БЕТА, МИЛЕНА,
НИЏА, НЕМАЊА, АНТОНИЈЕ и ЛАЗАР

Не, ти ниси отишао, још си ту...

(6/276434)

(17/276445)

СТАНА

ДУШАН

23. IV – 15 година

29. IV – шест месеци

Увек у мислима и срцу својих најдражих.
МИЛИЦА, САЊА и МИЛАН
(63/276537)

СЕЋАЊЕ

СЕЋАЊЕ

СЕЋАЊЕ

БИСЕРКА ЛУКИЋ
27. IV 2013 – 2019.

ДИВНА
КАРАЈЧИЋ

ЈЕЛЕНА ЈАНКОВИЋ

1999–2019.
Ти си анђео који ме
чува, то и остани.

ДУЛЕ
КАЈАЛИЋ

Пролазе године а туга и бол трају.
Син ВОЈИСЛАВ са породицом и супруг ЂОРЂЕ
(14/27644290

1958–2013.

24. IV 2009 – 24. IV 2019.

ПОМЕН

Бол и туга не престају.
Да, десет година је откада те анђели чувају, а ми тугујемо!

Син ОБРЕН

Твоји: ЉУБО, ЈОВАН и ЉОЉА

Твоји најмилији:
мајка и деца

(1/275638)

(39/276483)

(5/276427)

ГОДИШЊИ ПОМЕН

КОМАНОВ

Ако ти јаве: „Умрла сам”,
не веруј то не умем

ЂУРА

ЗОРА

1924–2011.

1915–2008.

С поштовањем син ЈОВАН са породицом
(3/275419)

Прошло је десет година откада нас је физички напустила наша

ПЕТКО СТЈЕПАНОВИЋ

ДРАГИЦА
СТОЈАНОВСКИ

25. IV 2017 – 25. IV 2019.
Време које је прошло није умањило празнину и тугу за тобом. Дани пролазе, али ниједан без сећања
на тебе. Твоје постојање је било наша снага. Био си
наш ослонац и сигурност. С љубављу и поштовањем
доживотно ће те носити у срцу твоји најмилији, који су те много волели, воле и волеће те.
Породица.

Дани пролазе, а ни ниједан без сећања и туге
за тобом.
Недостајеш нам.
С болом који време не
лечи ћерке МИЛИЦА и
СЛАВИЦА са породицом

(2/275398)

(53/276505)

ВЕСНА СУВАША

20. X 1935 – 9. V 2018.

Рођ. Станковић
3. III 1960 – 20. III 2019.
Сестра БИЉА, мајка МИЦА и брат МИКИ
(85/276582)

СЕЋАЊЕ

ПОМЕН

ИВАНКА АДАМОВИЋ
Остала је да живи у нашим сећањима.
Породица АДАМОВИЋ
(87/276594)

Четрдесет дана откако те нема

Мама...

ЛАЗАРЕВИЋ

ЕСТИ
МИЛОШУ
ТОПИЋУ МИЛИ

ЈЕЛИЦА

ВЛАДИМИР

2004–2019.
1993–2019.
Године пролазе, али не и туга за вама.
Ћерка ДАНИЦА и унука САЊА
(36/27)

ЕСТИ ДИМИТРИЈЕВИЋ

ЕСТИ
ДИМИТРИЈЕВИЋ

Дани пролазе, сећање и
туга остају.
МИМИЦА и ШВАРЦИ
са децом

Увек си у мислима.
Твоји: ћерка ВЕСНА и зет ИГОР са децом

(149/276750)

Недостајеш... много...
Твоја ВЕСНА

(69/1276547)

(70/276547)

2018–2019.
Година је прошла, а бол
и туга никада. Недостајеш ми друже мој!
Твоја супруга
БОЈА ТОПИЋ

ПОМЕН

СЕЋАЊЕ

СЕЋАЊЕ
на

СЕЋАЊЕ
на најдраже родитеље и брата

МИКУЛИЋ

МИХАЈЛОВИЋ

(150/276751)

ГОДИШЊИ ПОМЕН

МИЛОШУ
ТОПИЋУ
МИЛУ
МИЛИ ТОПИЋУ

Време пролази, али бол,
туга и сећање остају.

Много нам недостајеш.
Твој брат РАДЕ
са породицом

Твоји: ћерка СЛАВИЦА,
зет ЈОВАН и унуци
АНЂЕЛА и ДАНИЈЕЛ

(152/276752)

(151/276751)

ЉИЉАНА
ЧИНИЋ
1961–2000.

МИЛАНА СТЕВАНА МАРИЈУ
Ваши: ЉИЉА и ОБРЕН са децом
(62/276527)

Прошло је деветнаест
година када си твоју маму болну у сузама у срце ранила.
Твоја мама)
(26/1276453

ИВКО

ЕРЖЕБЕТ

МИЛАН

1928–2019.

1924–2019.

1950–2003.

Син и брат СТЕВАН са породицом
(32/276469)
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КУЛТУРА
Културни телекс

Музика
Петак, 26. април, 21 сат, дворана „Аполо” Дома омладине:
концерт квартета Немање Николића.
Субота, 27. април, 21 сат, дворана „Аполо” Дома омладине:
концерт састава „Stuttgart Online”.
Петак, 3. мај, 21 сат, дворана „Аполо” Дома омладине: ФАМ
журка.

МОЈ

избор

МОЈ

Затворено острво
Марина Јаћимовски, брачни
и породични психотерапеут
КЊИГА: Како се бавим психотерапијом, актуелну инспирацију проналазим у књизи
„О себи” коју је написао Ирвин Д. Јалом, велики маг психотерапије, и топло је препоручујем. Свака његова књига је читалачки догађај првог реда, а ова је и више од
тога, јер је, према речима самог Јалома, ово и његова последња књига. Годинама се
бавио психотерапијским радом и завиривао у туђе животе, а овог пута је своје списатељске и терапеутске очи
усмерио према себи и свом
животу. Јалом је признао да
је ову књигу писао тешко и
дуго, одгађајући тренутак завршетка, али да ју је завршио с поносом и тугом. „Било ми је тешко да завршим
ову књигу. Мрзео сам што
сам морао да је пустим од
себе, јер сам знао да ће то
бити моја последња књига.”
Ово није само обична људска прича о једном животу,
него и позив да понекад и сами, искрено и дубоко, погледамо у властити живот.
ФИЛМ: „Затворено острво”
(„Shutter Island”) јесте психо ло шки три лер Мар ти на
Скорсезеа из 2010. с Леонардом Ди ка при ом у глав ној
улози. Филм је снимљен по
истоименом роману Дениса
Лихејна. Двојица америчких
шерифа, Теди Данијелс (Леонардо Дикаприо) и Чак Ојл
(Марк Рафало), одлазе 1954.
у болницу „Ешклиф” на једном изолованом острву близу Масачусетса са задатком
да истраже случај пацијенткиње која је нестала из затворене собе. Психијатар др
Џон Ко ли (Бен Кин гсли),
шеф одсека, објашњава да је
нестала пацијенткиња хоспита ли зо ва на на кон нер вног
слома који је доживела када
јој се утопило троје деце. Истражитељи наилазе на многе

потешкоће, а Данијелсу једне ноћи његова бивша жена,
која је погинула у пожару, у
сну саопштава да је Рејчел
још жива. Касније истражитељи долазе до открића да
се у „Ешклифу” врше интересантни експерименти, што
све заједно погубно делује
на Данијелсову психу. Затворено острво је наизглед лепо упакован дар с машном
на врху. Невоља настаје када се украсни папир уклони,
по клон отво ри и уну тра
затекне само мало разнобојне ма гле – ша ре на ла жа
сатка на од ко шмар них
сновиђења.
МУ ЗИ КА: Но во, два на е сто
студијско издање Стинга, под
називом „57th & 9th”, најављено је синглом „I Can’t Stop
Thinking About You” и то је
први поп-рок албум овог певача после више од десет година. Албум је снимљен у сарадњи с његовим дугогодишњим сарадницима Домиником Милером (гитара) и Винијем Колаијутом (бубњеви),
али и с другим музичарима,
као што су бубњар Џош Фриз
(„Nine Inch Nails”, „Guns
N’Roses”), ги та ри ста Лајл
Воркмен и бенд „The Last Bandoleros”. Албум је назив добио по раскршћу на Менхетну поред ког је Стинг сваког
дана пролазио док је ишао у
студио.

КЊИГА О ПУКОВНИКУ ЉУБИ ТОМИЋУ

Сећање на њега
неће избледети
Иако је прошло двадесет година од погибије пуковника Љубомира Љубе Томића, начелника Противваздушне одбране
1. армије, који је изгубио живот током НАТО бомбардовања, сећање на њега никада неће избледети.
Заслуге за то имају његови
пријатељи из војске и чланови
његове породице, захваљујући
којима је недавно изашла из
штампе монографија „Пуковник Љубомир Љуба Томић”.
Ова књига сећања, која садржи 112 писаних и илустрованих прилога 54 аутора и више

Страну припремила

Мирјана
Марић

од 100 фотографија о прерано
угашеном животу овог официра, представљена је на промоцији одржаној 16. априла у Дому војске у Панчеву, у присуству чланова његове породице
и бројних пријатеља.
Тим поводом је приређен културни програм, који су организовали породица Томић, Удружење за неговање традиција 51.
механизоване бригаде, Гарнизоно место Панчево, Народни
музеј и Дом Војске Србије, а
учествовали су ученици и наставници из Основне школе
„Братство–јединство” у Војловици и ансамбл „Златна јесен”.
Књигу „Љубомир Љуба Томић” приредили су пуковник у
пензији Драгиша Јоксић, пензионисани потпуковници Петар
Жигић и Момчило Алексић и
Томићева ћерка Татјана.
М. Г.

Петак, 26. април 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

ИЗЛОЖБА ЛИКОВНЕ СЕКЦИЈЕ „СТОЈАН ТРУМИЋ”

ПОЧЕЛО ЈЕ ЈЕДНОГ ЧЕТВРТКА
У галерији Градске библиотеке у понедељак, 15. априла,
отворена је изложба радова чланова ликовне секције „Стојан
Трумић”. Своја дела изложило
је двадесет шест аутора.
Пре четрдесет пет година родила се идеја да се при Хемијској индустрији Панчево оснује
нова радничка секција. На предлог Петра Перишића, то је била
ликовна секција, а водио ју је
Стојан Трумић, који је већ тада
имао завидну педагошку репутацију. Пет година касније (1979)
у предговору каталога за изложбу секције која је уприличена
те године Трумић је написао:
„Сваког четвртка чланови сликарске секције цртају и сенче у
Клубу хемијске индустрије мртве природе и друге предмете,
да би на тај начин прелазили на
обраду бојом истих предмета.
Ова сликарска постизања, добар цртеж и моделовање, преносе се, затим, у природу, песак. Тако да је данашња сликарска група обишла широка
банатска поља и села, од Банатског Новог Села, преко Делиблатске пешчаре, Шушаре, Опова, Баранде и Меленаца, у Срему до Боровца и у Бачкој до Чуруга и Госпођинаца”.
Чланови групе су са својим
учи те љем оби ла зи ли це лу

Слике са изложбе
Војводину тражећи мотиве и
инспирацију за своја дела, али
им је по себ но дра га и ин тересантна била Делиблатска
пешчара са својим нестварним
и неуобичајеним крајоликом.
Први су групи приступили Јелена Бадњевац Ристић, Златица
Лалић, Алфред Пезељ, Јозеф
Баруховић, Милун Шиљковић,

Будо Славковић, Мирослав Савков, Александар Андрејевић, Дамир Ристић, Александар Шеберле и Петар Перишић. Број
чланова је из године у годину
варирао, да би се на овој изложби представило 28 излагача,
са укупно 66 дела.
Ова група је запажена и по
хуманитарним акцијама. Про-

шле го ди не ни је одр жа на
изложба, већ су чланови ове
секције своје радове послали у
Чикаго. Њихова дела су продата, а новац је усмерен у изградњу школе.
Изложбу је организовао Петар Перишић у сарадњи са Снежаном Милановић Наумовић
и Александром Шеберлеом.

ИЗАБРАНИ АУТОРИ „РУКОПИСА 42”

Место сусрета књижевних стваралаца
Шездесет један аутор
из Србије и региона
Манифестација ће
трајати од 15.
до 18. маја
Завршен је избор аутора чија ће
се дела наћи у овогодишњем
зборнику „Рукописи”. Ову манифестацију већ четрдесет две
године организује Дом омладине Панчево, а право да на њој
учествују, имају млади од петнаест до тридесет година који
живе на територији бивше СФРЈ.
На конкурс, који је трајао до
средине фебруара, стигло је
триста шездесет пријава електронском поштом и неколико
радова обичном. Жири је имао
задатак да ишчита преко хиљаду послатих песама и прича, од којих ће најбоље бити у
зборнику који ће из штампе
изаћи почетком маја. Изабран
је шездесет један аутор из Србије, Црне Горе, Словеније, Хрватске, Босне и Херцеговине и
Македоније. Као и сваке године,

промоција ових књижевних дела биће одржана у Панчеву и
Београду за време истоименог
четвородневног фестивала, који ће трајати од 15. до 18. маја.
Централни програм читања
уврштених радова биће одржан 18. маја у Панчеву, а поред одабраних аутора, специјални гости манифестације биће Тања Ступар Трифуновић и
Лана Басташић, књижевнице
из Босне и Херцеговине.
Одабрани аутори по државама су: Младен Илић, Александра Батинић, Стефан Станојевић, Горан Благојевић, Милан
Тодоровић, Данило Бракочевић,
Алекса Николић, Владана Плав-

ДЕЧЈЕ ПРИЧЕ НА РУСКОМ И СРПСКОМ

шић, Сава Шотић, Милица Петровић, Марко Савић, Марија
Матић, Антонела Мик, Никола
Туцаков, Теодора Мусовски, Марина Хома, Илда Коца Балтић,
Урош Папеш, Јелена Вујичић
(Елена Едерлези), Нина Радовановић, Анђела Милосављевић, Елма Селими, Сара Мађар,
Урош Ђоровић, Марија Живковић, Милица Симић, Никола
Марковић, Огњен Нинковић,
Викторија Ћосић (СРБИЈА);
Еспи Томчи, Денис Ћосић, Роберто Мужић, Јосип Злодре, Јаков Иванчић, Даниел Башић,
Моника Херцег, Марија Скочибушић (ХРВАТСКА); Владана
Перлић, Аднан Авдагић, Михае-

ла Шумић, Фатима Халиловић,
Младен Топић, Марија Галић,
Мерима Мустафић, Хаџера Духаркић (БИХ); Марија Влаовић,
Наташа Гудељ, Мартина Меденица, Јасна Карамехмедовић,
Михајло Јокић, Лука Бољевић
(ЦРНА ГОРА); Тања Божић,
Алеx Кама Деветак, Нина Кремжар, Јулија Овсец, Сергеј Харламов (СЛОВЕНИЈА); Моника
Стојановска, Дамијан Каранфилов, Стефан Марковски, Биљана Т. Димко (МАКЕДОНИЈА).
Жири је радио у саставу: Јасмина Топић (главни уредник),
Срђан Гагић, Милош К. Илић,
Наталија Миловановић (Слове ни ја) и Искра Пе не ва
(Македонија).
Одабрани аутори биће имејлом обавештени о детаљима
програма манифестације. Они
који не буду могли да се одазову, добиће ауторске примерке на адресе које су навели
приликом слања радова. Издавач „Рукописа 42” и организатор ма ни фе ста ци је је Дом
омладине Панчево, под покровитељством Града Панчева.

РАДИОАКТИВНА МЕЛОДИЈА СЕ ШИРИ

Уместо злица – добрице Првенац групе „Рампа”
„Јежић у гостима код Трешњица” назив је књиге бајки
на руском језику Московљанке Ју ли је Бри ко ве, ко ја је
представљена 22. априла на
књижевној вечери одржаној
у Градској библиотеци.
– Данас има много цртаних филмова који су страшни и емитују се на дечјим
каналима иако су пуни ликова који су ружни, негативни
и зли. Имам малог сина, који
се плаши када гледа такве
филмове, па сам због тога почела да измишљам приче с
добрим јунацима и да му их
читам пред спавање. Наишла
сам на жену која је те бајке
илустровала и тако је настала ова књига – рекла је она.
У њој су једне поред других, штампане странице на
руском и српском језику. То
је била идеја наше суграђанке Тамаре Обрадовић, која је
докторирала у Москви. Она

је превела „Јежића” на српски језик. Како је Обрадовићева објаснила, то је учинила
јер је желела да се на тај начин интензивира културна сарадња Србије и Русије и ојачају везе између наше две земље.
У томе је имала свесрдну
подршку Друштва српско-руског пријатељства „Доситеј
Обрадовић” из Панчева. На
иницијативу те организације, почетком децембра прошле године у Централној руској дечјој библиотеци у Москви одржано је вече српске
културе.
Том приликом је, захваљујући подршци Градске управе Панчева, Градске библиотеке у нашем граду и Амбасаде Србије у Русији, отворено Одељење српске дечје књижевности, прво на територији Русије.
М. Г.

Пан че вач ки бенд „Рам па”
објавиће у петак, 26. априла,
свој први албум, под називом
„Овај град”, за издавачку кућу
„Контра”.
Албум је сниман последњих
годину дана и на њему ће бити
осам ауторских композиција.
– Доста смо везани за Панчево, па чак и у имену бенда
имамо наш град. Овде смо снимали спотове и одржали много наступа, тако да име овог
албума посвећујемо баш њему
– рекао је Бранимир Колоцка,
вокал састава.
Продуцент албума је Стефан
Родић, у чијем студију „Revenge” су снимане све песме
са албума, док је омот и спотове ра дио та лен то ва ни Лу ка
Ивановић.
Група „Рампа” је до сада објавила четири сингл спота за
песме „Сам”, „Посебна”, „Не
заборављам” и „Живот је леп”
и одр жа ла пре ко че тр де сет

насту па ши ром зе мље и
ван ње.
– Настављамо са истом страшћу према ономе што радимо,
али улазимо у интензивнији
циклус. Планирамо доста свирки и нове спотови већ од лета, а надамо се да ћемо и бити
део неког летњег фестивала –
каже за „Панчевац” Колоцка.
Промоција албума биће одржана 11. маја у „3 x 2” Центру
алтернативне културе.
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ТРЖНИ ЦЕНТАР НА ОТВОРЕНОМ

СВЕГА ИМА, ОСИМ БУВА
Све од излаза из насеља Тесла, па километрима ка Старом Тамишу и Долову, као и
сваког недељног јутра, протезала се колона знатижељника.
И то на обе стране пута, које
су, као и увек, биле начичкане
поњавама, мушемама или шаторским крилима. А на њима
није било изложено, то јест
понуђено на продају само оно
што људски мозак још увек
није измислио.
Чувени панчевачки стари бувљак не само да је неуништив
већ се шири у свим правцима,
а то је, иако оваквих тржница
има у целом свету, један од потенцијалних сигнала да нам
економија и није баш у пуном
цвату.
Ипак, овде нису само људи
под присилом немаштине; има
и колекционара разних фела,
пре свега љубитеља старине.
Е, бувљак је за њих прави
мајдан...
Предивно априлско јутро измамило је на хиљаде љубитеља разних облика трговања.
Идеалан пролећни дан за оне
који воле да рњају по не баш
претерано угледним „продавницама” на отвореном.
Већ око 5 ујутро готово сви
понуђачи заузели су своја места. Који минут касније, као
по команди, ка њима је почела да се слива маса знатижељника – од оних који само желе да попуне време до оних
које је тешка нужда, то јест
кућ но бу џет ска ру па на то
нагнала.

вероватно је и двоструко више. Около пршти гласна музика, махом ромска, нарочито
одзвања дубок глас „краљице
циганског севдаха” – Љиљане
Петровић, а на све стране чују
се пре го во ри на о штре них
страна: „Ево, пријатељу, делукс
тестера за 50 евра!” „Хм, прво
пали мотор да видим шта пазарим...”, а има и вицкастих:
„Пошто шоља?”, „Која? За чај
или ве-це?”
Људи вуку све и свашта, па
је тако Снежана (55) пазарила шерпе за по 300-400 динара, док је Марија (47), за евро
по комаду, купила комплет
хватаљки, шпатула и свега другог за кухињу. Њу интересује
и обућа, али у последње време не може ништа да нађе,
јер се и власници бутика очигледно овде снабдевају, па раном зором на велико покупују све што вреди. Филип (68),
некада електромеханичар, на
бувљаку сваке недеље кад је
лепо време, углавном шета и
гледа, али увек понешто купи. Воли и ценкање, па је последњи пут јефтино добио неки алат. Упозорава на то да је
много бофла, као и покушаја
подвала.
Један од редовних је и Остоја, који бувљак пропушта само
кад је „смртно” болестан.
– Ово ми је сваке недеље
друга, ма, прва кућа. Сада сам,
рецимо, купио одличне нове
играчке, а будући да увозим
рачунаре, обично јурим неке
компоненте. Треба доћи што
раније; вештији купци су ту

Докле год поглед сеже…
них и негативних изненађења.
Некада могу да приходујем и
до сто-двеста евра, а данас је
нешто „мршаво” и једва сам
продао половни ауто-касетофон за хиљаду динара – каже
продавац.
Јоца (60), који за себе каже
да је социјални случај, продаје
све што му натрчи: од старе пеглу на пару, за коју тражи 20
евра, па до, ни мање ни више,
бизонских рогова за 800 дина-

Ни Остоја не пропушта недељно „копање”
Речју, на делу је било право
шаренило егзотике панчевачког старог бувљака, који датира још од седамдесетих година
прошлог века и, у „инат” бројним покушајима његовог уклањања, жилаво преживљава баш
на том месту. Кад год су га одатле протеривали, волшебно би
ницао из пепела као митска
птица феникс.

Половне гаће и лева ципела
А тамо свега на вољу – од гардеробе до машина за домаћинство, па чак и хране (која већином не улива претерано поверење). И док један разносач
нуди „одличне и свеже” сендвиче са шунком и качкаваљем за сто динара, недалеко
одатле надвикује га „врућа кафа за три’ес’ кинти”.
Гужва је као у мравињаку.
Према неким проценама, има
најмање око 2.500 продаваца,
наслаганих у дужини од око
четири километра. Купаца, шетача и разних знатижељника

Страну припремио

Јордан
Филиповић

већ у пола два и с лампама на
главама копају по гомилама
изложених ствари као рудари. Постоји ганц нова роба,
која је вероватно „испала” из
ка ми о на не где у око ли ни
Франкфурта или Будимпеште
и може бити врло квалитетна, нарочито ако говоримо о
текстилу. Међутим, треба бити стрпљив и опрезан, јер често буде и скупље него у радњи. С друге стране, купују се
и половне гаће или лева ципела. Овдашње стање можда
и најбоље осликава Лане Гутовић, којег често срећем на
бувљаку. Гледа около и само
цокће... – наводи суграђанин.

ра, али највише је касета (50
динара) и већ офуцаних дискова с филмовимa. Међу њима
нема порнића, који су, како каже, некад ишли као луди, али
их је данас „појео” интернет.
У непосредној близини један времешнији „Панчевац”
покушао је да прода миље не
превише млађој госпођи, најпре за двеста динара, па (ни)
за сто... Не изгледа оптими-

значке, а и он је изложио стару пеглу, али за тричавих двеста
динара. И без обзира на цену,
опет је нико неће...

страна, највише од људи који
се селе, чије бачене ствари
доносе контејнер-мајстори и

Гњурци за старине
Старудије је дефинитивно највише. Преовлађују једва употребљиве шклопоције, које се
нуде будзашто, али нађе се и
понешто интересантно, па и
вредно.
Према речима искуснијих
посетилаца бувљака, невероватно је шта се све може наћи
на прашњавим мушемама.
Због тога постоје људи, махом колекционари, колоквијално названи „гњурци”, који
проводе у истраживачком походу недељне јутарње сате, не
би ли се мало овајдили.
У ту групацију спада и Славко (35), који се тренутно бави
израдом опреме за тетовирање
и у стању је да на бувљаку проведе неколико сати.
– Гледам све, а највише антиквитете, пре свега старе рачунаре и часописе. Понекад купим и нешто неисправно, али
то је очекивани ризик. С друге
стране, имао сам и поготке, попут ручног сата „брајтлинг”, касније процењеног код стручњака на неких 140 евра, а платио
сам га 500 динара. Није радио
јер му је батерија била истрошена! Може са свашта видети,
па је тако недавно неки лик донео секси играчке, а око његове тезге се за тили час окупило
много жена – наводи Славко.
Сакупљањем старина бави се
и Неша (30), али с том разликом што, откад је остао без посла,
од тога преживљава. И боље му
је него док је званично радио.
Највише му иду сатови, оловке
и војна опрема, а траже се и
старе играчке, па чак и значке.
Његов пријатељ Ненад већ
је прави колекционар, којег

Оригинал уље на стаклу за 50 кинти
баш сам оригиналну минијатуру уља на стаклу хрватског сликара Бранка Бјелића купио за
50 динара. А роба стиже с разних

преживљавају од тога – закључује колекционар.
Све указује на то да ће бувљак живети још дуго, дуго...

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.

Грицко
Овај пас живи на Котежу 2 и има
једну „ману” – обожава да јури бицикле, што је појединим суграђанима почело да смета и постоји
могућност да му неко науди.
Грицко је, заправо, јако умиљат
и права је маза, а изузетно воли
друге псе и људе, нарочито децу.
Сада је вакцинисан, кастриран и
потребно га је што пре удомити, а
све друге информације могу се добити на телефон 062/204-573.

Мала породица

Миље ни за стотку
Један од дугогодишњих продаваца је и Горан (52) из Алибунара, који продаје на прилично пролазној локацији, а и ако
некад закасни, колеге комшије чувају му „бутик” од напада
новајлија.
– Нудим разноврстан асортиман робе, коју набављам на
милион начина: нешто купим
на бувљаку, а нешто у Немачкој, Аустрији, па и Шведској,
Данској... Цене су од 50 динара па до 8.000, колико кошта
скоро нова косачица. Што се
продаје тиче, има и позитив-

заинтересован за планинарство,
ваздухопловство, књиге, сребро,
стакло, уметничке слике... Ево,

Обезглављена „луткомендија”
стички, заправо кука како нико, под милим богом, ништа
не купује. Поред тих миљеа,
које је некада мукотрпно хеклала његова госпођа, нуди и

занима све у вези с комунизмом од 1941. године, а пре
свега ордење.
– Овде се свашта може наћи,
без об зи ра на то да ли си

Група преслатких чупаваца налази се такође на Котежу 2, а
чине је четворо малишана и
мајка.
Међу њима има и мужјака и
женки, стасалих за удомљавање, који би сада волели да се
скуће. Ове куце су разигране и
веселе, а попут свих својих вршњака, биће малог раста јер им
је мајка једва нешто већа.
Контакт-телефон: 062/204-573.

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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ДЕШАВАЊА ПОД ОБРУЧЕВИМА

ТАМИШ МЕЂУ ОДАБРАНИМА
Жесток ритам
утакмица
Против Партизана
2. маја

КАРАТЕ КУП ВОЈВОДИНЕ

„ТУТАЊ” КРОЗ НОВО СЕЛО
Каратисти Динама настављају да нижу успехе у пролећној
такмичарској сезони. Овог пута заблистали су кадети, јуниори, млађи сениори и сениори који су прошлог викенда
учествовали на Купу Војводине, одржаном у Банатском Новом Селу. Млади и талентовани такмичари Динама освојили су седам медаља.
Највредније трофеје су заслужили Александар Здешић,
Тамара Живић, Дарко Спасковски, Марија Антонијевић
и Урош Петровачки. Сребром
су се окитили Јана Којчић и

маја учествовати и на Купу
Србије.
На такмичењу у Банатском
Новом Селу били су запажени и чланови КК-а Младост.
Анђелина Јаредић се окитила сребром, а бронзане медаље су освојили: Милош Макитан, Јован Бабић, Анастасија Јаредић и тим кадеткиња у борбама у саставу (Миљана Тодоровић, Сашка Тесла, Миљана Романов и Лара
Печеница).
Чланови Младости били су
успешни и на међународном
турниру „Златни појас Чачка”.

После једномесечне паузе љубитељи игре под обручевима у
нашем граду поново имају прилику да присуствују кошаркашким дуелима у Хали спортова на Стрелишту. И то каквим!
Најбољим, суперлигашким. Захваљујући КК-у Тамиш Панчевке и Панчевци ће опет у
свом граду моћи да гледају врхунску кошарку, спорт којим
се поноси цела Србија.
Под командом шефа стручног штаба Бојана Јовичића, момци су вредно тренирали и припремали се за предстојећа искушења, а дошло је и до неколико промена у тиму Тамиша.
Нови члан екипе из нашег
града је Немања Капетановић.
Момак који је у КЛС-у наступао за Вршац, где је у просеку
по утакмици имао учинак од
10,5 поена и 4,3 скока. Млади
бек је сениорску каријеру започео у Јагодини, да би потом
играо и у Беовуку, Мега Бемаксу, Динамику и Вршцу. Капетановић је имао запажену и
јуниорску каријеру, када је две
године заредом кошевима у последњој секунди донео јуниорске титуле, прво Партизану, а
потом и Црвеној звезди.
Тамиш је раскинуо сарадњу
с беком Алексом Новаковићем,

због повреде руке, као и с Бојаном Крстовићем, који још
увек има повреду колена.
Центарску линију тима који
предводи Бојан Јовичић појачао је Дејан Бурић, кошаркаш
који је већ играо за Тамиш у
сезонама када је клуб постизао прве значајне успехе.
Нови члан тима из нашег
града постао је и Никола Чворовић. Момак који је рођен
1994. године игра на позицији
крила, а прошао је све млађе
категорије Црвене звезде и све
репрезентативне селекције. У

сениорској конкуренцији је наступао за ФМП, Црвену звезду, Вршац, Младост, Нови Пазар и Здравље. Најбољу утакмицу у каријери одиграо је
2014. године у дресу ФМП-а,
када је у четвртфиналу „Купа
Радивоја Кораћа” у мечу против Партизана постигао 27 поена. С Црвеном звездом је 2015.
освојио АБА лигу и „Куп Радивоја Кораћа”.
Прошлог викенда у припремној утакмици у Хали спортова
на Стрелишту Тамиш је савладао Дунав с 90:58.

Ако сте овај број „Панчевца” купили код колпортера у
четвртак, 25. априла, онда још
увек можете да стигнете на прву утакмицу у Суперлиги, која
се игра вечерас у Хали спортова на Стрелишту, од 19.30. Тамиш дочекује великог фаворита, београдски Динамик, али
са жељом да се покаже у што
бољем светлу.
У четвртак, 2. маја, Панчевци гостују Партизану, а потом
5. маја путују у Нови Пазар
на мег дан са исто и ме ним
противником.

НАДМЕТАЊЕ МЛАДИХ РВАЧА

ЈЕЛЕНИ ВРЕДАН ПЕХАР
Горан Обућина, а бронзу је зарадио Александар Анђелковић.
Тренери Карате клуба Динамо задовољни су наступом
својих такмичара, који ће 11.

Бронзане медаље у борбама освојиле су Наталија Гавриловић и Сара Жунић, а
радиле су и Тара Ђурђевић и
Тамара Гавриловић.

ЏУДО-АКТУЕЛНОСТИ

И ИЗ КИКИНДЕ ПЕВАЈУЋИ

Традиционални, 36. међународни џудо-турнир „Кикинда
2019” одржан је прошлог викенда. Учествовало је 510 так-

Грчке и Србије,
а наш град су
пред ста вља ли
млади борци из
ЏК-а „Академија Јо чић” из
Старчева, качаревачког Јединства и Динама.
Златне медаље су освојили:
Никола Мирковић, Кристијан
Лех ни, Урош
Ђуришић, Филип Француз и Милица Секуловић. Сребром су се окитили: Филип Ћирић, Наталија Стригић, Михајло Ан-

ПЕ ТАР ВИ ЦЕ ШАМ ПИ ОН

Стране припремио

Александар
Живковић

МИХАЈИЛО У ГЛАВНОЈ УЛОЗИ
Јуниорски Куп Вршца у бадминтону одржан је 13. априла
у дворани „Миленијум”. У конку рен ци ји ви ше од пе де сет
играча из целе Србије најуспешнији такмичар из Панчева
био је Михајило Виг (БК Динамо), освојивши сребрне медаље у категоријама дечака до
петнаест година у дублу с Вањом Боканом (БК Динамо) и
у конкуренцији дечака до седамнаест година. У истим категоријама Петар Радонић (БК

ђеловић, Андријана Кртенић,
Мар та Пе шић и Раст ко
Анђеловић.
Бронзана одличја су зарадили: Јана Пејновић, Милена Секуловић, Огњен Ђуришић, Јо ва на Ра ди во је вић,
Марта Душ, Никола Раданов,
Вук Николић, Душан Станковић, Филип Максимовић и
Јелена Стојановски.

Петар Алексовски је заузео пето место.
Одлични су били и деветогодишњаци. Златне медаље су освојили Павле Радивојевић и Матеја Ченејац, а бронзу Михајло
Милосављевић. Боје Динама бранили су и Арсеније Јанковић и
Новак Павловић.
Са овим младим борцима
ради тренер Дејан Милосављевић, а велике заслуге за успехе
има и тренер Вујо Шајић.

Панчево) освојио је бронзане
медаље у синглу и у дублу с
Марком Михајловићем из Крушев ца. Ма ша Алек сић (БК
Панчево) је заслужила сребро
у групи девојчица до петнаест
година, а Марија Самарџија
(БК Динамо) и Миона Филиповић (БК Панчево) освојиле
су бронзе.
Марија Самарџија и Маша
Алексић зарадиле су бронзана
одличја у надметању дублова
до седамнаест година.

РИТМИЧКА ГИМНАСТИКА

ТУРНИР У КИК-БОКСУ

ОДЛИЧЈА ЗА ЈУБИЛЕЈ

ЗЛАТО ЗА СНЕЖАНУ

У Земуну је прошле недеље одржано Првенство Београда у ритмичкој гимнастици, иначе највеће такмичење после државног шампионата, који је на програму у мају и за који су се квалификовале три екипе ГД-а Палилула које вежбају у Панчеву.
Пионирке и млађе јуниорке
зарадиле су бронзана одличја,
док су кадеткиње, у најбројнијој категорији, узеле чак два

Прошлог викенда у Солуну је одржан велики
међународни турнир на
коме су се надметали
борци из двадесетак
држава.
Џудиста качаревачког
Јединства Петар Новаковић успешно је представљао нашу земљу, па
се из Грчке вратио са
сребрном медаљом.
мичара из 45 клубова из: Румуније, Мађарске, Црне Горе, Бугарске, БиХ, Хрватске,
Словеније, Белгије, Холандије,

БАДМИНТОН У ВРШЦУ

Чланови Рвачког клуба Динамо настављају да освајају трофеје на свим такмичењима на
којима учествују. Тако је било
недавно и у Сомбору, где су одржани Куп Србије за такмичаре
до једанаест година и меморијални турнир „Петар Цуцић” за
пионире до девет година.
Најуспешнија је била Јелена Крстовић, која је освојила
шампионску титулу у Купу Срби је у ка те го ри ји до 22 кг.

злата. Ивона и Андреа Васић,
Нађа Стојановић, Валентина
Бијелић, Александра Папулић
и Дуња Јевтић биле су прве како у вишебоју, тако и у вежби
са обручевима.
ГД Палилула у Панчеву има
и квалитет и традицију, јер ове
године обележава деценију рада, а нови трофеји су најбољи
до каз да се с де вој чи ца ма
озбиљно и квалитетно ради.

У Лазаревцу је прошлог
викенда одржан турнир
у кик-боксу, на којем је
своје представнике имао
и КБК „Српска Спарта”
из нашег града, који је
као тренер предводио
Огњен Драгојерац.
Ве ли бор Јак шић је
осво јио брон за но од личје у надметању каде та, а ју ни ор Ра дан
Ћир ко вић оки тио се
сре бр ном ме да љом.
Марјан Вулин је такође радио у групи јуниора и убедљиво победио свог ривала у квали фи ка ци ја ма, а фи нални меч ће одрадити на следећем турниру, који
је на програму 5. маја.
Снежана Николић се такмичила у сениорској конкуренцији и освојила најсјајније одличје. Дебитовао је и Стефан

Пејовић у категорији јуниора.
У квалификацијама је успео
да оствари своју прву победу у
каријери, али је у следећем
мечу поражен иако се добро
борио.
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ВЕСТ ПО ВЕСТ

ИЗМЕЂУ ДВА ГОЛА

АЊИ ПЕТ ТРОФЕЈА

ВИКЕНД У ЗНАКУ „БРЗОГ ВОЗА”

У среду одиграно
редовно коло

На међународном пливачком
митингу „Све пролази, Звезда
траје” бриљирала је пливачица ПК-а Спарта из нашег града Ања Јакимовски.
У конкуренцији 460 такмичара из: Бугарске, БиХ, Македоније, Турске и Србије наша суграђанка је освојила пет медаља.
Тријумфовала је на 50 м краул, а у трци на 100 м делфин
освојила је златна одличја и јуниорској и у апсолутној категорији. На 100 м леђно била је
прва јуниорка и друга у апсолутној конкуренцији.

НОВЕ МЕДАЉЕ
На трећем квалификационом
турниру у Батајници шахисти
панчевачког „Аљехина” остварили су вредне резултате.

Иако млађа од својих ривалки, Милица Амиџић је поделила прво место, али јој је по
додатним критеријумима припала сребрна медаља. Запажен
је био и Вук Каначки, који је
освојио бронзано одличје, а у
групи старијих дечака тријумфовао је Лука Ристић.

Рукомет

СУПЕР Б ЛИГА
жене
Београд: ОРК БЕОГРАД – ЖРК ПАНЧЕВО
субота, 4. мај
ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
жене
Мокрин: МОКРИН–ДОЛОВО
субота, 4. мај
мушкарци
Инђија: ИНЂИЈА–ЈАБУКА
Н. Пазова: Н. ПАЗОВА – ДОЛОВО
субота, 4. мај
ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене
Иђош: ПАРТИЗАН–ЈАБУКА
мушкарци
Елемир: НАФТАГАС – ОРК ПАНЧЕВО
субота, 4. мај

вић, Војновић, Текијашки и Јаковљевић, а у другом полувремену прилику су добили и Глигоријевић, Терзић и Петровић.
Сакуљанима је овај меч био
од велике важности, јер се они

Млади чувар мреже „брзог
воза” истакао се неколико пута и у другом полувремену, а
онда је Александар Јавор поготком у 78. минуту донео велику радост својим саиграчи-

У среду, 24. априла, када је
овај број „Панчевца” већ био
закључен, „брзи воз” је гостовао у Новим Бановцима, где је
одмерио снаге са Омладинцем,
док је „дизелка” на СЦ-у „Мла-

ДИ НА МО БО ЉИ ОД ПАР ТИ ЗА НА

грчевито боре за опстанак у
трећем рангу, па су у првом
полувремену имали благу теренску иницијативу. Створили
су и неколико прилика, али је
голман Динама Миљан Анџић,
који је први пут бранио за сениорски тим, сјајним интервенцијама сачувао свој тим.

ма. Тачку на ову утакмицу и
десету победу Динама 1945 у
шампионату ставио је Филип
Глигоријевић, који је у последњим тренуцима утакмице поставио коначан резултат: Динамо 1945 – Борац 2:0.
Фудбалери Железничара су
прошлог викенда били слободни.

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Перлез: ВОЈВОДИНА 1928 – МЛАДОСТ
Омољица: МЛАДОСТ – ЈЕДИНСТВО (БК)
недеља, 5. мај, 16.30

дост” угостила Младост из Бачког Јарка.
Шампионат се наставља у суботу, 27. априла, а после Празника рада, у недељу, 5. маја,
на програму је и велики градски дерби. На СЦ-у „Младост”
састаће се Железничар и Динамо 1945.

СРНА И СТРАХИЊА НАЈУСПЕШНИЈИ

СЈАЈНИ РЕЗУЛТАТИ
Атлетичари панчевачког Тамиша освојили су три медаље на
„Пролећном митингу пријатељства” у Сремској Митровици.
Стефан Марић је тријумфовао у трци на 300 м, Сашка Раданов је зарадила сребро у брзом ходању, а Сања Марић је
била најбржа у надметању на
600 м.
За АК Тамиш су наступили
и: Никола и Марко Бранисављевић, Николина и Алекса Радовановић, Матеја Гамбирожа,
Јаков Штрбачки, Теодора Дубоњац и Алекса Нертица.

СУПЕРЛИГА
Панчево: ТАМИШ–ДИНАМИК
четвртак, 25. април, 19.30
Београд: ПАРТИЗАН–ТАМИШ
четвртак, 2. мај
Н. Пазар: Н. ПАЗАР – ТАМИШ
недеља, 5. мај

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Челарево: ЧСК–ЖЕЛЕЗНИЧАР
Панчево: ДИНАМО 1945 – КАБЕЛ
субота, 27. април, 16.30
Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР – ДИНАМО 1945
недеља, 5. мај, 16.30

УСКРШЊИ МИТИНГ У НОВОМ САДУ
Међународно пливачко надметање под називом „Ускршњи митинг” одржано је прошлог викенда у Новом Саду.
У конкуренцији дванаест клубова из Србије и пливачких
тимова из Словеније, БиХ, Македоније и Мађарске, Динамо
је заузео четврто место, с девет медаља.
Срна Милутиновић је тријумфовала у тркама на 50 ме-

Кошарка

Фудбал

Да протекли викенд апсолутно протекне у знаку „брзог воза”, потрудили су се и млади фудбалери Динама 1945. У Омладинској
лиги Србије, у којој се тим из нашег града бори за опстанак, на
програму је било 23. коло, а у Панчеву је гостовао београдски
Партизан.
То је било велико искушење за момке које предводи тренер
Кристијан Стојанов, али се они нису уплашили великог противника. Играли су одлично, па је реномирани ривал морао да положи
оружје: Динамо 1945 – Партизан 2:1.
Голове за екипу из нашег града постигли су Николајев (из пенала) и Станић.
тренера Душана Ђокића, у потпуности су је искористили и
тако показали да Динамо 1945
не треба да брине за своју будућност.
Тим из нашег града играо је
у саставу: Анђић, Марковић,
Симоновић, Мирковић, Булатовић, Рашић, Јавор, Стојано-

Овог викенда
СУПЕРЛИГА
Панчево: ДИНАМО – НОВИ ПАЗАР
среда, 1. мај, 18 сати
Панчево: ДИНАМО–ВОЈВОДИНА
недеља, 5. мај, 18 сати

Градски дерби –
5. маја
Утакмицама 25. кола прошлог
викенда је настављена првенствена трка за бодове у Српској лиги група „Војводина”.
После дужег времена поклоници најважније споредне ствари на свету у нашем граду опет
имају разлога за задовољство.
Највећи „кривци” за то су фудбалери Динама 1945, који су
на свом терену, у јужнобанатском дербију, савладали Борац
из Сакула са 2:0 (0:0).
Овај успех још више добија
на значају ако се зна да је панчевачки „брзи воз” одиграо тај
меч у потпуно подмлађеном
саставу, без неколико стандардних првотимаца. Ипак, младићи који су добили прилику од

СПОРТСКИ
ВОДИЧ

тара краул, леђно и делфин,
као и на 100 м мешовито, а
Страхиња Шондић је био најбржи у надметањима на 100
м леђно и прсно и 200 м мешовито. Андреа Пољак је била друга на 50 м леђно, а Даница Константинов трећа у
истој трци.
Срна и Страхиња су проглашени и за најуспешније такмичаре у својим категоријама.

НОВО У НАШЕМ ГРАДУ, ОД 1. МАРТА

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Влајковац: ЈЕДИНСТВО–БОРАЦ
Гај: ПАРТИЗАН – ЈЕДИНСТВО (К)
Потпорањ: ПОТПОРАЊ–ЈУГОСЛАВИЈА
Б. Н. Село: СЛОГА–ДУНАВ
Павлиш: Ц. ЗВЕЗДА – СТРЕЛА
утакмице се играју у недељу, 28. априла
Иваново: СТРЕЛА–ПОЛЕТ
Баранда: РАДНИЧКИ–СЛОГА
Јабука: ЈУГОСЛАВИЈА–ПАРТИЗАН
Качарево: ЈЕДИНСТВО–БОРАЦ
утакмице се играју у четвртак, 2. маја
Влајковац: ЈЕДИНСТВО – ЈЕДИНСТВО (К)
Старчево: БОРАЦ–ЈУГОСЛАВИЈА
Б. Н. Село: СЛОГА–СТРЕЛА
утакмице се играју у недељу, 5. маја

Прошлонедељни
резултати
Рукомет
СУПЕРЛИГА
Шабац: МЕТАЛОПЛАСТИКА–ДИНАМО
Београд: ПАРТИЗАН–ДИНАМО

34:31
23:24

СУПЕР Б ЛИГА
жене
Панчево: ЖРК ПАНЧЕВО – ТОПЛИЧАНИН 27:30
ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
жене
Долово: ДОЛОВО–РАДНИЧКИ
мушкарци
Јабука: ЈАБУКА–МЛАДОСТ
Долово: ДОЛОВО–АПАТИН

32:28
28:19
30:19

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене
Јабука: ЈАБУКА–ОБИЛИЋ
20:10
мушкарци
Панчево: ОРК ПАНЧЕВО – СОМБОРЕЛЕКТРО 25:31

Фудбал

ОР ДИНАЦИЈА ЗА СПОРТСКУ МЕДИЦИНУ
„ПАНЧЕ ВАЦ СПОРТ”

ПОБЕДЕ МИЛАНОВИЋА

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Панчево: ДИНАМО 1945 – БОРАЦ
2:0
Н. Бановци: ОМЛАДИНАЦ – ДИНАМО 1945 0:1
Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР–МЛАДОСТ
1:3
ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Омољица: МЛАДОСТ–СЛОБОДА

1:0

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Иваново: СТРЕЛА–ВОЈВОДИНА
Уљма: ПАРТИЗАН–СЛОГА
Јабука: ЈУГОСЛАВИЈА – СПАРТАК 1911
Качарево: ЈЕДИНСТВО–ПОТПОРАЊ
Старчево: БОРАЦ – ПАРТИЗАН (Г)
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1:3
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ШАХОВСКИ КУТАК

Adum

Браћа Марко и Павле Милановић, чланови ШК-а „Светозар Глигорић Глига” из нашег
града, тријумфовали су прошлог викенда на шаховском
турниру у Земуну.
Обојица су, свако у својој категорији, с максималних седам
победа из седам партија, убедљиво освојили златне медаље.

ОСНОВНИ И ПРОШИРЕНИ
СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕДИ ЗА УЧЕШЋЕ
У СПОРТСКИМ АКТИВНОСТИМА
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Вука Караџића 1

Заказивање радним данима од 7 до 14 сати.
Информације на телефон 013/21-90-900.
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Те6)
Избор Р. Радојевић

С РУКОМЕТНИХ ТЕРЕНА

ШАБАЦ – НЕОСВОЈИВА ТВРЂАВА

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Динамо изгубио од
Металопластике
За Празник рада
против Новог Пазара
Рукометаши Динама су прошлог викенда гостовали у Шапцу, где су с домаћом
Металопластиком одиграли трећи сусрет плеј-офа Суперлиге. У најави те
утакмице говорило се да ће „жуто-црнима” ово бити једно од најтежих гостовања, што се после шездесет минута
у дворани „Зорка” и обистинило: Металопластика–Динамо 34:31 (19:15).
„Класику” српског рукомета присуствовао је велики број гледалаца, који су уживали у правој мушкој борби, у жестоким
окршајима на сваком парчету терена,
али и у дербију у коме се домаћи тим боље снашао. Металопластика је у меч ушла
опуштено, а Динамо под императивом
тријумфа, који је наметнула серија од
деветнаест победа у лигашком делу Суперлиге, али и са оптерећењем због бројних повреда стандардних играча.
Шапчани су много боље „отворили”
утакмицу, па су већ у десетом минуту
имали предност од 7:2. Панчевци су успели да се консолидују, да збију редове,
па су се десетак минута касније вратили у меч, приближили се на два гола
заостатка, али никако нису успевали да
„преломе” меч и преокрену резултат у
своју корист.

Металопластика је на полувремену
имала предност од четири гола, а добру
игру је наставила и после паузе. Домаће је до вредне победе предводио изванредни Вукашин Воркапић, који је
постигао чак дванаест голова.
После три кола у плеј-офу панчевачки „жуто-црни” имају скор од једне победе и два пораза. У среду, 24. априла,
када је овај број „Панчевца” већ био у
штампи, Динамо је био на још једном
великом искушењу. У Београду је одмерио снаге с Партизаном.
Утакмицу петог кола плеј-офа Суперлиге Панчевци играју у среду, 1. маја,
када ће у Хали спортова на Стрелишту
гостовати Нови Пазар, а већ у недељу,

5. маја, на програму је нови велики дерби. У Панчево долази новосадска Војводина, шестоструки узастопни шампион
Србије. Обе утакмице се играју од 18 сати.
У 19. колу Супер Б лиге рукометашице ЖРК Панчева изгубиле су на свом
терену од Топличанина са 27:30 (11:18).
Боља од осталих у редовима екипе
коју предводи тренер Марко Крстић била је Тијана Симић, с девет голова, а
истакла се и Светлана Ничевски, капитен, која је пет пута савладала противничког голмана. Невена Џелајлија и Тамара Петковић су по три пута биле прецизне, а Марија Миличевић се два пута
уписала у листу стрелаца.
А. Живковић

С ВАТРЕНЕ ЛИНИЈЕ

КАЈАК И КАНУ

УСПЕХ ПАНОНИЈЕ

СРЕБРО ЗА ДЕЈАНА

МЕДАЉА СА АДЕ

НИНА НАЈБРЖА

У Новом Саду је прошлог викенда одржано прво коло Купа Србије у гађању
из малокалибарске пушке по А-програму, на коме је врло успешно наступио и
Дејан Пешић из СД-а „Панчево 1813”.

На Ади Циганлији је 19. и 20. априла
одржан Куп Србије у кајаку и кануу, на
којем се окупило око 200 такмичара из
земље и иностранства.
Такмичар ККК-а Панчево Лука Станчевски заузео је осмо место у трци кадета у К-1 на 200 м, док је сениор Бранислав Барашевић био четврти у кануу
једноклеку на 500 м.
Већ 21. априла на програму је било и
Појединачно првенство Србије у тркама на 5.000 м, на којем је прекаљени
борац Бранислав Барашевић освојио
сребрну медаљу.
А. Ж.

Бунт
Не могу да поверујем
чему сада присуствујем.
Све је као
научнофантастични филм.
Најгори
научнофантастични филм.
У мени то изазива
Бунт.

Ако ти је гласно
Да ли добро чујеш,
да ли ти је јасно
да ли ти је стало,
или је већ касно.
Да ли добро чујеш, да ли ти је јасно
или ти је ипак још увек ово гласно.
Ако ти је гласно,
да појачам још мало.
У суботу, 20. априла, чланови АК-а Панонија учествовали су на „Пролећном
митингу пријатељства” у Сремској Митровици. Клуб су представљале сестре
Нина и Лајчи Штркаљ.
Нина се окитила златном и сребрном медаљом, а запажен наступ имала
је и Лајчи, која је поправила личне
рекорде.
Атлетичари Паноније вредно раде и
спремају се за предстојећа државна
првенства.
А. Ж.

Он је у дисциплини тростав од три
пута по 40 метака у клечећем, стојећем
и лежећем ставу освојио друго место, с
1.155 кругова, и десет бодова за финале Купа, које ће бити одржано у јулу.
У исто време у Уљми је организован
меморијални турнир „Србољуб Настић”,
на којем је мешовита екипа СД-а „Панчево 1813” освојила треће место, док је
Панука била пета.
А. Ж.

ТЕНИСКИ ТУРНИР „ПЕЦИН МЕМОРИЈАЛ”

НАСТАВЉЕНА ЛЕПА ТРАДИЦИЈА
Спуштена је завеса на још један турнир
друге категорије за тенисерке и тенисере до шеснаест година, већ деценијама
познат и као „Пецин меморијал”. Као и
сваке године, ТК Динамо је у Панчево
довео такмичаре из целе земље, из многих европских држава, али и из Сједињених Америчких Држава.
У финалу мушког сингла Италијан
Николо Деси савладао је Хрвата Алена
Била са 6:3 и 6:4. У женској конкуренцији за трофеј су се бориле две Румунке: Анка Алексија Тодони и Флоријана
Поповићи, а тријумфовала је Анка са
6:3 и 6:3.

– Задовољан сам како је протекао традиционалан, тридесети „Пецин меморијал”. У ТК-у Динамо трају припреме за
обележавање стогодишњице клуба, припрема се монографија, а крајем септембра
организоваћемо и велику прославу тим
поводом. Клуб је ове године започео сарадњу и с немачком тениском академијом „Alexander Waske Tennis University”
из Офенбаха, па би требало да најбоља
деца из нашег клуба одлазе на усавршавање у Немачку. Ове године ћемо бити
организатори државног првенства за такмичаре до осамнаест година, као и још
осам турнира, међу којима и традицио-

Престани да мрзиш

налног ITF турнира за тенисере до осамнаест година, крајем августа – рекао је Младен Вуковић, председник ТК-а Динамо.
Дакле, спортска година у Панчеву
протећи ће у знаку белог спорта...

Чему такав гнев непрекидни стрес
какав је то порив
чему такав бес.
Чему такав јед, непрестани грч
свакоме решењу изгубио се кључ.
Кажем:
престани да мрзиш
до себе ако држиш.
Текст и музика: „Дисциплина кичме”

µМ. Шупица ?С. Трајковић

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?
Мина Иванов,
средњошколка:

Весна Најдовски,
трговкиња:

Иван Јованић,
гимназијалац:

– Спремаћу
пријемни за Вишу
медицинску школу,
али и градиво за
школу. Такође,
свираћу флауту у
КУД-у „Станко
Пауновић”.

– Идем на плац у
викендицу. Доћи ће
и брат са својом
породицом, родитељи
и кумови. Одмараћемо
се и уживаћемо.

– Пошто сам на
распусту, планирам
да искористим време
за учење и читање
лектире, а покушаћу
и да се одморим.
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