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Зашто је испала
„Петрохемија”

цена 40 динара

У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 31. МАЈА 2019.

Број 4816, година CLI

СУЗАНА ЈОВАНОВИЋ, ЧЛАНИЦА ПАНЧЕВАЧКОГ ГРАДСКОГ ВЕЋА
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ГИМНАЗИЈАЛЦИ
СТАРИ ПРОБЛЕМИ ПАНЧЕВАЧКИХ ПЧЕЛАРА

НАШИ СУГРАЂАНИ

ПОНОВО НЕКАЖЊЕНА КРАЂА
КОШНИЦА У НАШЕМ АТАРУ
И претходних година је више наших суграђана остајало
без својих пчела, а нико није ни приведен ни кажњен
КОМУНАЛНА НАПАСТ
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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.

„Чудне” ствари у
Немачкој
» страна 27
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ДРУГА СТРАНА

Петак, 31. мај 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

ГРАЂАНСКА
ПРОМАТРАЧНИЦА

ИЗ УГЛА СУЗАНЕ ЈОВАНОВИЋ, ЧЛАНИЦЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА ЗАДУЖЕНЕ ЗА СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА

Пише: Јордан Филиповић

КЉУЧНА ЈЕ ОДГОВОРНОСТ ПРЕМА ПОСЛУ

Тамо и
овде
Након експлицитних садржаја
у режији најинтригантније овдашње комбинације Дон Жуана и маркиза Де Сада, под називом Јутка (који „волка” да
„љупка”, али би одмах потом и
да пипка и штипка), своје креативности на тајним снимцима
показали су и политичари из
пословично пристојног света.
И то, ко би рекао, у нама политички пријатељској и гастарбајтерски тако пожељној
Аустрији.
Наиме, управо због једног
видеа, тамошњи вицеканцелар
Ханс Кристијан Штрахе недавно је поднео неопозиву оставку и проузроковао пад владе
премијера Себастијана Курца.
Он је заправо пре две године
био увучен у намештаљку, када је наводно ћерки руског олигарха понудио предност приликом јавних набавки у замену
за финансијску подршку на тадашњим изборима за аустријски парламент. Да зло буде веће, председнику популистичке
Слободарске странке (нешто
као радикали код нас) и његовом заменику том приликом
више пута је напоменуто да је
реч о илегалном новцу, што
очигледно овима није превише
засметало.
Било како било, сада је све
изашло на видело, а несрећни
Штрахе је, иако истиче да није
прекршио никакав закон, без
оклевања напустио владу и запечатио политичку каријеру.
Ето, зато је Аустрија „тамо”,
а ми „овде”. Јер, колико је Јутки, Симоновићу, власти у Пожеги требало да повуку сличан
потез након неупoредиво већих
грехова?! А да ли је неко од
њих то урадио самоиницијативно?! Ма, ни говора! На то
су с тешком муком натерани с
виших (партијских) инстанци,
и то као последица великих
притисака и необоривих аргумената.
А њима након ражаловања
ни на памет није пало да гукну
неку реч покајања. Па да им се,
ако признају, пола опрости.
Е, а шта ако би им било још
понешто и додато?!
Вероватно због тога наречени размишљају у стилу многих
који су већ упадали у сличан
„живи песак”: боље да се не
копрцамо много, већ да се
препустимо и умртвимо, па ће
неко можда да се сажали –
извуче (из блата заборава), опере (биографију) и поново
(зло)употреби.

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Предвиђено
субвенционисање свих
комуналних услуга
Локални акциони план
запошљавања и уважавање
потреба маргинализованих
група најважнији
Измене услова за учешће на градским
конкурсима из сфере социјалне политике биле су повод за разговор са
Сузаном Јовановић, чланицом Градског већа задуженом за подручје рада, запошљавања и социјалне политике. Њене активности ових недеља
биле су усмерене на новчана давања
или остваривања права на субвенције, што су увек најосетљивија питања.
Наравно, увек постоје и друге важне теме из ове области.
Линија сиромаштва
У нашем граду је дуго постојала иницијатива да се дефинише одлука о
субвенционисању комуналних услуга.
Сузана Јовановић каже:
– Опрезно смо кренули с обзиром
на то да статистички подаци о висини примања и стварном имовном стању, као и о броју чланова породице,
не постоје. Прошлог децембра смо донели одлуку којом смо предвидели
субвенционисање свих комуналних
услуга: воде и њеног одвођења, грејања, изношења смећа и социјалног становања. Лица која остваре право на

КА КО ДО СУБ ВЕН ЦИ ЈЕ
Материјални статус на основу ког
је могуће доћи до субвенционисања комуналних услуга доказује се
просеком примања: пензионери
доносе податак за претходна три
месеца, запослени просек плате,
а незапослена лица потврду са
евиденције НСЗ-а.
Сваког радног дана суграђанке
и суграђани могу доћи до Градског
услужног центра и обратити се запосленима у канцеларијама 20 и
21. Процедура је једноставна: поред описаног, даје се изјава о броју чланова домаћинства и доноси
из катастра уверење о имовном
стању; није спорно ако заинтересовани имају један стан у власништву. Подстанари могу дати изјаву
да живе на одређеној адреси, што
треба да потпише власник стана
на ког се воде рачуни.
субвенцију једном годишње долазе
код нас, а остварују право на умањење од десет одсто износа месечних рачуна током дванаест месеци.
За цензус у примањима коришћен
је исти онај који држава узима за струју: строго је постављена линија сиромаштва.
– За једночлану породицу то је мало испод 15.000 динара, а петочлана

Они су 1954. матурирали у Гимназији Урош Предић.
Ових дана, у центру града
Снимио: Милан Шупица

Сегмент социјалне политике је и брига о старим лицима: фолклор у њиховом Клубу
и вишечлана породица не сме имати
месечна примања виша од непуне
33.000 динара. За ових неколико месеци видели смо да је релативно мали одзив: поред корисника социјалне
помоћи који имају стабилно место
пребивалишта, пријавило се још стотинак грађана. Двојаке информације
су стизале до нас; било је оних који
мисле да је попуст мали, али и оних
што сматрају да је критеријум у вези
с висином примања врло строг, па је
то елиминациони фактор. Анализирали смо то, те очекујем да на наредној седници Скупштине града изађемо са изменом одлуке, у смислу да
повећамо цензус за, највероватније,
педесет одсто, јер нам је у интересу
да се пријави више грађана – објаснила је Сузана Јовановић.
Она каже да ће, ако буде било финансијских могућности, бити подигнут и проценат субвенције, а подсећа
на то да је недавно усвојен закључак
да сви ученици панчевачких средњих
школа који путују у места ка којима
АТП нема редовне линије могу остварити рефундацију 50 одсто трошкова
превоза. Довољно је у Градску управу
донети потврду из школе и од превозника цену месечне карте.
Малолетни треба да дођу у пратњи
родитеља, пошто се исплата врши
преко Поштанске штедионице.
Градска установа
Ресор рада, запошљавања и социјалне
политике врло је обиман. Када су у питању рад и запошљавање, битно је стварање услова за боље пословно окружење, па ту главну реч ипак воде
градоначелник и ресорни секретаријат.
– Мој део посла је локални акциони
план запошљавања и уважавање потреба маргинализованих група. Не смеју
се с ума сметнути особе са инвалидитетом, Роми, они којима је потребна
посебна подршка; требало би да Закон
о социјалном предузетништву буде
усвојен до краја године, што ће бити
велики корак напред. Подржавамо и
мале и микро предузетнике подстицајним мерама: уз бесплатно правно
саветовање дајемо бесповратно грант
од 500.000 динара за отварање малих
радњи, пекара... Фокус нам је на отварању нових радних места: Град у првих дванаест месеци запослења издваја новац за комплетну минималну
зараду новозапосленог, а послодавац
је у обавези да задржи то радно место
шест месеци након истицања мере. Такође, финансирамо стицање првих
радних искустава. У односу на претходне године Град је сада издвојио
много више новца: скоро 55 милиона
динара – јасна је Сузана Јовановић.
Социјална политика подразумева
много тога, па и одређене услуге које
постоје у граду при установама чији
оснивач углавном није локална самоуправа.
– Реформа система социјалне заштите ишла је изнутра и сада су се
стекли услови да се покрене већ формирана радна група, која припрема

акта с циљем да се све услуге што се
финансирају из градског буџета ставе под један кров, да се направи Градска установа. То су: дневни боравак
„Невен”, помоћ у кући и клубови за
стара и одрасла лица, дневни боравак
у Јабуци за одрасле са сметњама у развоју, прихватилиште за жене жртве
породичног насиља, прихватилиште
за децу и омладину, становање уз подршку за младе који излазе из система социјалне заштите и социјално
становање у заштићеним условима.
Добићемо, пре свега, бољу финансијску дисциплину и прегледност, те
простор за брже реаговање на потребе грађана – каже чланица Већа.
Важно је рећи да је секторски стра-

актуелно и стамбено збрињавање избеглица.
– Држава је резервисала средства
за те потребе у банци Савета Европе.
Тренутно завршавамо пакете грађевинског материјала и програме за откуп сеоског домаћинства из буџетских
средстава, али из донаторских. Гради
се мала зграда у Глогоњу од осам станова, а две зграде, са 76 стамбених јединица, ускоро ће се градити на Стрелишту. Корисници ће имати
могућност да шест месеци плаћају закуп, а да се онда изјасне да ли желе
да купе станове према Закону о избеглицама: за пола вредности, у месечним ратама, у трајању до 20 година –
прецизна је Сузана Јовановић.

ТРИ МАН ДА ТА
Ово је трећи мандат Сузане Јовановић, по образовању дипломираног социјалног радника, у
локалној влади. Најпре је од
2004. до 2008. године у састав
Већа ушла као нестраначка личност. Током реконструкције Већа
2013. године, тада већ, како каже, политички опредељена, вратила се том послу и обављала га
до 2016.
СНС ју је позвао октобра 2018.
да поново дође на старо радно
место, јер је, објашњава чланица
Градског већа, процењено да су
неке ствари у том сектору помало успорене и да је она способна
да преузме одговорност.
тешки документ истекао у 2018. Покренута је иницијатива, припремни
радови су у току, а овај акт ће важити
седам година.
Већник не ради сам
Сарадња Града с невладиним сектором увек је интересантна тема. Сузана Јовановић каже:
– Изванредна је сарадња! Ми без
њих не бисмо могли да функционишемо, јер генерално социјална заштита је одговор на потребе грађана који
не могу сами нешто да реше или задовоље. Највидљивије су особе са инвалидитетом, а постоји традиција да
у односу на инвалидитет имају удружења, која артикулишу потребе чланства и захтеве према нама. Они су нам
главни партнери и када радимо документацију и план буџета. Уз то, разговарамо о социјалној инклузији свих
осетљивих група. Пензионери, инвалиди рада, савези глувих и слепих,
„На пола пута”, МНРО, удружења дистрофичара, параплегичара, оболелих
од мултипле склерозе, шећерне болести, карцинома – сви они су нам важни у изради стратешког документа.
Ради се и на позитивној дискриминацији Рома, односно на њиховом
укључивању у систем образовања и
што дужем останку у њему. Увек је

Занимало нас је колико у послу помаже чињеница да је на свим нивоима власт (скоро) истог састава.
– Принципијелно, наравно да помаже јер водимо исту политику, исте
ствари прокламујемо и једнако се залажемо; али изостанак конструктивне
опозиције је код грађана смањило интересовања за многе активности у локалној самоуправи. У реализацији, наравно, увек све зависи од људи: колико
су пожртвовани и одговорни према послу који раде. Већник не функционише сам; ако се организационо ствари
добро поставе, све је у реду. Панчево
спада у развијене градове, па није много окренуто вишим инстанцама власти; као локална самоуправа углавном
не можемо да конкуришемо. Ипак,
има и другачијих случајева: добили
смо 7,5 милиона од Републике за унапређивање здравог материнства по селима – биће набављени медицински
апарати и три аутомобила за бабице –
најављује чланица Градског већа.
Према њој, у Панчеву се најпре процене, врло реално, и могућности и потребе, па се увек нађе мера ствари,
мада, како каже, увек има и незадовољних. Поента је да се редовно с развојем иде корак-два унапред, а не петнаест, па да тај темпо онда не може
да се одржи.
С. Трајковић
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АКТУЕЛНО

Петак, 31. мај 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

ОБЕЛЕЖЕН ДАН ДУНАВА

НОВЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ

ПАНЧЕВЦИ ВОЛЕ СВОЈЕ РЕКЕ

Завод „Панчевац”
први у свему

Панчевци су тринаести пут
обе ле жи ли ме ђу на род ни
празник Дан Дунава, под
слоганом „Активни за реке”. Централна манифестација је одржана у среду, 29.
маја, на тамишком кеју, у
организацији локалне самоуправе. Грађани и волонтери из великог броја удружења и организација с територије нашег града очистили
су од отпада леву и десну
обалу, од ушћа Тамиша у
Дунав до градске плаже, а
за најмлађе суграђане организована је тематска ликовна радионици. Ове године
природа се потрудила да отежа ствар организаторима,
јер се Тамиш поприлично
излио. Вештом координацијом
зацртани план је испуњен, на
обострано задовољство свих актера овогодишње прославе.
Више од двадесет чамаца
чланова удружења „Марко Кулић” и Удружења спортских
риболоваца и наутичара „Тамиш” учествовало је у овој еколошкој акцији и, према речима Милорада Тимченка, једног од организатора ове манифестације, свест о значају очувања река је сваке године све
већа и наши суграђани више
воде рачуна о очувању панчевачких водотокова. Ове године укључили су се и ђаци неколико панчевачких основних
и средњих школа и на тај начин, својим конкретним анга-

жовањем на чишћењу обала,
дали јасан допринос јачању
идеје о важности очувања животног простора двеју панчевачких река.
– Ове године обележавамо и
110 година постојања близаначких светионика на ушћу Тамиша у Дунав, који су јединствени у свету и представљају
обележје нашег града. Премда
славимо Дан Дунава, акција је
посвећена чишћењу Тамиша,
али сакупљањем плутајућег отпада и уређењем обала доприносимо томе да отпаци не заврше у овој значајној европској реци и тако пружамо подршку активностима свих подунавски земаља да нам Дунав
буде чист – рекла је Катарина

Бањаи, чланица Градског већа
задужена за заштиту животне
средине, поводом обележавања овог значајног еколошког
празника.
У овогодишњој манифестацији у част најзначајније
европске реке учествовали су
и чланови Удружења ликовних
уметника „Светионик”, Удружења оболелих од мултипле
склерозе, Удружења инвалида
рада, Клуба за стара и одрасла
лица, удружења „Препознај у
себи” и „На пола пута”, као и
полазници Дечјег атељеа „Мали геније”. Организатори су за
крај овогодишњег обележавања Дана Дунава обезбедили ручак на тераси Удружења спортских риболоваца и наутичара

„Марко Кулић” за све актере ове акције.
На крају треба истаћи да
је прослава Дана Дунава добила статус градске манифестације и да Панчево од
2009. поседује цертификат
Међународног комитета за
заштиту реке Дунав за организацију ове међународне кампање. И ове године
Панчевци су били део мозаика приредби које се синхронизовано одвијају у већини градова и насељених
места у подунавском региону Србије, а у склопу обележавања Дана Дунава.
Емил Сфера, панчевачки
ликовни уметник, рекао је
за наш лист да се сваке године радо одазива позиву организатора, јер сматра да је ова
акција веома важна како за јачање еколошке свести, тако и
за јачање везе Панчеваца с Тамишем и Дунавом.
– Аутори су радовима изразили своју љубав према природи и тиме пружили подршку
заштити животне средине на
дирљив и великодушан начин
– рекао је Сфера.
Он је додао да ће овогодишња градска манифестација
„Дан Дунава” бити завршена
почетком јуна, када ће у холу
градске куће бити отворена изложба ликовних радова насталих током акције „Активни на
реке” панчевачких удружења.
З. С.

БУКА И ПЛАМЕНИ СТУБ ИЗНАД ЈУЖНЕ ЗОНЕ

Завод за здравствену заштиту радника „Панчевац”, прва и једина установа тог типа у Војводини, константно
ради на проширењу богатог
спектра 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.

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

НОВА УСЛУГА
24-САТНИ ХОЛТЕР
КРВНОГ ПРИТИСКА
С НАЛАЗОМ
КАРДИОЛОГА
dr sc. med.
СЛОБОДАНА ТОМИЋА
(Институт „Дедиње”)

„Петрохемија” испала због грома
Велики пламени стуб из петрохемијске бакље и претећа
тутњава узнемирили су грађане Панчева. Током послеподнева и ноћи у уторак, 28. маја, постројења „Петрохемије”
радила су нестандардно и, према речима менаџмента те фабрике, разлог је био нестанак
електричне енергије у фабричком кругу.
„Након невремена у Панчеву и про бле ма с на па ја њем
електричном енергијом, око
14.32, дошло је до прекида

произ вод ње. Као по сле ди ца
прекида производње појавио се
појачан пламен из бакље у фабрици Етилен. ’Петрохемија’ је
реаговала у складу с процедурама и упутствима за поступање у оваквим ситуацијама. Приликом заустављања производње није било утицаја на радну
и животну средину, а све надлежне институције су благовремено обавештене”, стоји у
саопштењу које је менаџмент
петрохемијског гиганта упутио
грађанима Панчева.

КАРНЕВАЛ

У БАРУТАНИ

Пријаве до 1. јуна
Организатори „Интернационалног карневала Панчево
2019”, који ће бити одржан
21. и 22. јуна, обавештавају
заинтересоване да је пријављивање група за учешће у
великој међународној карневалској поворци могуће
до 1. јуна.
Формулар за пријаву може се преузети са сај та
www.karnevalpancevo.com.
Карневалску групу чини
најмање петнаест особа (горњи лимит не постоји), једнако костимираних или које обрађују исту тему. Сви
пријављени биће обавештени о детаљима у вези са учешћем. Непријављени и некостимирани неће моћи да
се крећу обележеном трасом
међународног карневала.
Ради се о манифестацији
од великог значаја за Србију и туристичкој атракцији
коју посети више од 100.000
људи, а представља различите културе и карневалске
традиције из целог света.
Као највећа градска манифестација и први међународни карневал у Србији,
одржава се у организацији
удружења „Пријатељи Панчева”, под покровитељством
Републике, Покрајине и Града Панчева.
С. Т.

Прва „Бициклијада”

Како кажу, након успостављања нормалних процесних
параметара „Петрохемија” ће
наставити производњу, уз напомену да се и у наредном периоду, током покретања процеса производње, може очекивати повећана бука и појачан
пламен на бакљи. У саопштењу стоји да су ове пратеће појаве саставни део „безбедносног система фабрике приликом старта процеса рада и у
току самог процеса”.
З. С.

Цена: 4.000 дин.
Заказивање радним данима 7–14
и суботом 7–12
Вука Караџића 1, Телефон: 013/21-90-900

ПОДРШКА ЂАЦИМА ПУТНИЦИМА

Регресирани превоз
Покрајинска влада је из покрајинског буџета издвојила 182
милиона динара за регресирање средњошколског ученичког
превоза (20.819 ученика средњих школа). Када је реч о критеријумима за доделу ових средстава, поред броја ученика
путника, комисија је разматрала и дужину релације путовања, степен развијености општине, као и могућност финансирања превоза из локалних буџета. Сви ови фактори утицали
су на коначну одлуку о расподели новца. Вреди напоменути
да у школској 2018/2019. години на територији АП Војводине има преко 20.000 ученика путника, што је једна трећина у
односу на укупан број војвођанских средњошколаца.
З. С.

Ротари-клуб „Панчево – Михајло Пупин” у суботу, 1. јуна, организује добротворни бициклистички скуп „Бициклијада 01”.
Окупљање учесника је у парку Барутана, у 11 сати. На једном од штандова вршиће се
пријављивање деце, основаца
и средњошколаца за вожњу на
полигону спретности, као и за
такмичење „Најспорија трка”.
За најбоље такмичаре обезбеђене су вредне награде: три
атрактивна бицикла.
Пријављивање за такмичење је потпуно бесплатно, а могуће је и путем сајта www.biciklijada.rs.
Такође од 11 сати вршиће се
и пријављивање бициклиста за
ревијалну вожњу централним
градским улицама, стазом дужине око пет километара. Свим
учесницима ревијалне вожње
биће доступни пакети с промомајицама и освежењем. Цена
котизације за ревијалну вожњу
износи 300 динара.
А. Ж.

АКЦИЈА У „НИКОДЕНТ МЕДИКУ”

За холивудски осмех
Закорачите и ви у ординацију
модерне стоматологије „Никодент медик” и поклоните себи здрав и леп
осмех. У овом савременом центру за хитну и рестауративну
стоматологију, којим
руководи др Ђорђе
Николић, имају идеално решење за сваки
ваш проблем.
Надокнадите зубе
имплантатима водећих светских произвођача по најприступачнијим
ценама у региону. Исправите
своје зубе уз помоћ најмодернијих технологија, премијерно представљених у свету, а сада и код нас у „Никоденту”.

Решите се безубости за само
неколико дана, колико је сада
потребно за израду
протеза или мостова.
Улепшајте своје лице
филерима познате
француске лабораторије. Довољно је само
да замислите, а професионално и љубазно особље „Никодент
медика” ту је да оствари ваше захтеве и да
се постара да ваш савршен осмех заиста
буде ваш најбољи адут.
„Никодент медик” се налази
преко пута старе робне куће, у
Улици Максима Горког 2, а преглед можете заказати путем телефона 064/21-75-056. Д. К.

Тако сада корисници услу- -биохемијској лабораторига Завода „Панчевац” имају ји те уста но ве па ци јен ти
прилику да суботом ураде већину верификованих, конултразвучни преглед абдо- тро ли са них и су ми ра них
мена и мале карлице, који резултата могу добити за
обавља радиолог др Љубица свега сат времена.
У Заводу ће ускоро почеЛазић из Клиничког центра
Србије. Довољно је рећи да ти да се проводи и амбулантдр Љубицу Лазић колеге сма- на хирургија, а све интертрају једним од најбољих ди- венције, као и додатне хијагностичара у нашој земљи. руршке и консултативне преТакође суботом, заинтере- гледе обављаће др Горан Досовани могу да ураде и све девски, специјалиста абдоврсте ултразвучних прегле- миналне хирургије из Опда срца, а ускоро ће се у За- ште болнице Панчево.
Због свега овога не чуди
воду „Панчевац” радити и
чињеница да све
преглед сондом
већи број Панпреко једњака
чевки и Панче(ТЕЕ). И за ове
ваца бира Завод
услуге ангажован
„Панчевац”, поје један од водеТелефон
за
себно онда када
ћих стручњака у
је нео п ход но
тој области – dr информације:
урадити преглеsc. med. Слобо- 013/21-90-900
де и анализе на
дан Томић, карједном месту и
дио лог, доктор
медицинских наука и маги- добити резултате што пре.
стар кардиологије са Инсти- С тим у вези, треба подсетута „Дедиње”. Специјали- тити и на то да се у Заводу,
стички преглед и ЕКГ код примера ради, све врсте леовог лекара коштају 3.000 карских уверења издају за
динара, цена ултразвука ср- максимално два сата.
Као и увек до сада, и овог
ца је 4.000 динара, а могуће
је урадити и специјалистич- месеца су у Заводу за клики преглед и ултразвук срца јенте осмишљени и нови пакети услуга по изузетно попо цени од 7.000 динара.
Суботом специјалистичке вољним ценама, а више о
ОРЛ прегледе ради др Горан томе, као и о додатним поМитевски из панчевачке Оп- годностима које остварују
ште болнице, ендокриноло- сви они који поседују лојалшке др Гордана Вељовић, та- ти картице Ауто-центра „Зокође из Опште болнице, а ки”, погледајте на рекламуролошке њихов колега из ним странама нашег листа.
Додатне информације моисте установе др Небојша Тасић, док је за прегледе из жете добити путем телефообласти гинекологије заду- на За во да „Пан че вац”
жен др Јован Рудић из ГАК 013/21-90-900 и 013/21-90„Народни фронт”. Треба на- 903, а новости пратите и на
поменути да су прегледи код сајту www.zavodpancevac.rs,
др Небојше Тасића тренутно као и на „Фејсбук” странина акцији, па тако компле- ци Завода.
Д. К.
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ПОЛИТИКА
КОНЦЕПТ

Господин Милорад Пуповац (СДСС) имао је рефлекс да
мене пита да ли бих му дао подршку. Нисам се двоумио
ниједне секунде. Рекао сам „да”. И, наравно, поносан
сам на то, јер ја сам Европљанин и ја волим људе и јако
ме нервира ова аномалија која нас дијели, а у бити нико
нема право на то, јер смо овдје исувише мали да бисмо
егзистирали ако нисмо јединствени. Ја не дијелим људе
ни по чему, него само по доброти. Ја ћу вам само рећи један детаљ који ме је маркирао за цијели живот. Утакмица је Србија и Хрватска. Нестаде свјетла на „Маракани”.
Година 1996, ’97. Ја сам се у једном часу, као и сви, препао да је то нека завјера. У том тренутку сви играчи репрезентације српске загрлише једног по једног мог играча и чувају га. Замисли, молим те. Ја гледам и плачем.
Дође полиција, каже: ми смо одређени да вас чувамо. Ја
их тјерам, не треба мене нико чувати, нема опасности.
То су спорташи.
(Хрватски фудбалски тренер Мирослав Ћиро Блажевић, Радио „Слободна Европа”, 17. мај)
***
Како истрајати у борби за истину у свету хипокризије?
Како сачувати веру и идеале у свету којим управља новац? Како сачувати политичку визију у времену у којем
се политика раздваја од визије и претвара у изналажење
начина за преживљавање и опстајање на власти? Како
истрајати у борби за истинске вредности кад на сваком
кораку побеђују агресивност, некомпетентност, грубост,
примитивизам, вулгарност и ароганција? Како одолети
корупцији и како не прихватити или не понудити мито
кад је то неопходно? Како наставити тежим, а јединим
правим путем, када се нуде само линија мањег отпора,
опортунизам, интерес и принцип част за кеш? Како опстати као уметник и заштитити осетљиво уметничко биће од растакања и угинућа у свету без вредности? Ужаснута сам зато што данас морам да се правдам због сопствених квалитета, врлина и заслуга – по цивилизацијским критеријумима нормалног човека.
(Редитељка Љиљана Тодоровић, „Политика”, 22. мај)
***

Петак, 31. мај 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

НА СЕДНИЦИ ГРАДСКОГ ВЕЋА

О БОРБИ ПРОТИВ ТРГОВИНЕ ЉУДИМА
Правци деловања:
оснаживање
партнерства између
институција и
унапређење
превенције и система
идентификације жртава
Градски већници су на седници одржаној 28. маја пред собом има ли трина ест та ча ка
дневног реда. Известиоци су били и чланови Већа и представници градских секретаријата.
Најпре је било речи о Предлогу акционог плана Града Панчева у области превенције, сузбијања и отклањања последица трговине људима за период
2019–2020.

Против експлоатације
Ресорна чланица Градског већа Сузана Јовановић рекла је:
– Ради се о документу који
ће одредити наше активности
у овој и наредној години. Панчево има Тим за борбу против
трговине људима, који је утврдио овај предлог. Наша држава
је потписала низ међународних
споразума и декларација, па је
донела и националну стратегију у вези са овим. Од почетка
смо били део тих активности,
те смо предвидели да у наредне две године интензивирамо
рад на превенцији овог озбиљног проблема. Трговина људима има више облика, а већина
грађана се везује само за сексуалну експлоатацију. Постоје и
радна експлоатација, принудно просјачење, принудно вршење кривичних дела, трговина
органима, принудни рад у кући и при нуд ни бра ко ви. С

Биће измењен Статут Града
обзиром на комплексност проблема обавезали смо се да делујемо у три правца.
Она је навела да су то системско оснаживање партнерства између институција, унапређење превенције, за шта је
Град развио програме за све
узрасте, а трећи правац је унапређење система идентификације и заштите жртава. Средства за реализацију акционог
плана су већ у овогодишњем
буџету Панчева.
Друга тачка дневног реда
био је предлог програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за 2019.
Зоран Грба, представник секретаријата који покрива ову
тематику, казао је да се сваке
године прави документ овог
типа, као и да је ово само увод
у расписивање јавног огласа,
па ће удружења из цивилног
сектора конкурисати за средства. Укупно је издвојено шест
милиона динара: Град ће подржати удружења која се баве

пољопривредом и руралним
развојем.

Табле и на мађарском
Потом је мењан Статут Града
Панчева. Скупштина града је
на седници одржаној 5. априла донела одлуку о изменама
и допунама Статута, ради усклађивања са изменама Закона о
локалној самоуправи. Министарство државне управе и локалне самоуправе дало је зелено светло панчевачком парламенту, с тим што је неопходно
да се допуни члан три Статута
Града, који се односи на службену употребу језика и писама националних мањина у насељеним местима.
Иницијатива је потекла од
Националног савета мађарске
националне мањине како би се
мађарски језик вратио у службену употребу у Војловици.
Практично, у том приградском
насељу биће постављене двојезичне табле с називима улица,
као што је то већ случај са установама и институцијама. Но-

вац за то би ће на кнад но
обезбеђен.
Потом, пренета су права коришћења непокретности у јавној својини Панчева на МЗ Јабука. Реч је о пословном простору површине 85 метара квадратних, који ће се убудуће користити за дружење старих лица. Уз то, дошло је до измене
финансијског плана МЗ Јабука за ову годину. Буџет ће бити преко шест милиона динара, те се додају нове позиције.
Измењен је, затим, Програм
рада и финансијски план Туристичке организације Панчева за
2019. Циљ је усаглашавање тог
акта са изменама Одлуке о буџету Града, па ће средства бити
преусмеравана, чиме ће се уштедети новац за планиране активности, а Град ће за два милиона повисити предвиђен износ.
Већници су закључили да
треба прихватити споразум о
сарадњи у оквиру Програма
„Exchange 5”, који финансира
ЕУ, а спроводе га два републичка министарства и СКГО. На
концу, ради се о сарадњи изме ђу СКГО-а и Пан че ва на
основу које ће наш град имати
подршку у планирању и изради програмског буџета за 2020.
Саставни део овог документа
јесте и план активности за процес унапређења планирања и
програмског буџетирања Града. Панчево ће одредити координатора пројекта и формирати тим који ће се овим бавити.
Чланови локалне владе су се,
након одржаног јавног надметања, позитивно изјаснили о
давању у закуп локала који су
у јавној својини. Прецизирано
је и који привредници ће заузети пословне просторије.

СРПСКИ ПОКРЕТ ДВЕРИ

Први приоритет подршка породицама
***
Када вас деца виде да блејите у телевизор и гледате шунд
садржај, немојте очекивати да ће ваша деца да заврше на
Сорбони. Главни задатак родитеља је да децу, пре свега,
упознају с квалитетом – било којим квалитетом. Да покажу деци где се налази тај квалитет, како се препознаје,
како се користи, јер дете једном упознато с квалитетом,
из било које области, по аутоматизму свој критеријум
изоштрава. Када се дете упозна с неким квалитетом, онда, са изоштреним критеријумом, биће му мање занимљиво да се петља с нечим што је мање квалитетно, заглупљујуће или штетно.
(Музичар и амбасадор добре воље „Уницефа” Рамбо
Амадеус, сајт „Бука”, 23. мај)
***
Популистички политичари дугорочно жртвују либералну демократију зарад краткорочних победа. Они јашу на
таласу емоција људи, нудећи им неретко лажне слике
света. Међутим, талас који их је у једном изборном циклусу уздигао може имати катастрофалне последице у
наредним деценијама. Популисти се играју ватром која
све може да нас спали. Најважније од свега – политичари треба да умањују страх грађана, а не да га користе зарад својих циљева.
(Докторанд Мирослава Кулкова с Карловог универзитета у Прагу, сајт „Талас”, 22. мај)
***
Пре много година, када сам била једна од избачених судија, понашање својих колега сам оправдавала, био је почетак борбе за достојанство и независност струке. Жалосно је
да се после толико година ништа није променило, напротив, само је још горе. Судија који се плаши да каже шта
мисли никада неће бити судија с великим С, биће само послушник који ће одрађивати оно што му власт нареди.
(Чланица Савета за борбу против корупције Јелисавета Василић, „Данас”, 27. мај)
***
Српско друштво данас отворено одбацује своје антифашистичке вредности. То се прво чинило тако што су се као носиоци антифашистичких вредности представљали наследници Партије, па су са антифашистичким паролама кренули у фашистичке походе по Хрватској, БиХ и Косову, да
би се на крају окренули против себе. Тако на прославама
победа антифашиста заједно шетају ратни злочинци и
представници Равногорског покрета. Партизани су данас
дефинитивно негативци. Мења се и однос према споменицима. Све се изокреће, а они споменици који величају антифашистичку борбу, они су за јавност невидљиви.
(Новинар Дејан Кожул, DW, 25. мај)

Градски одбор Српског покрета Двери је у Народној башти,
18. маја, сада већ традиционално, обележио Недељу породице организовањем забаве
за децу са аниматорима и поделом балона. Милутин Илић
каже да су Двери искористиле
ову прилику да још једном укажу на вредност породичног живота и подсете јавност на то да
је про по ро дич на по ли ти ка
основа програма тог покрета.
– Свака политичка организација има своју листу приоритета коју примењује када дође у позицију да води град или
државу, а на првом месту наше листе је подршка породицама. То, на примеру града
Панчева, значи да ћемо сва
сред ства на рас по ла га њу за
спорт, невладине организације, медије и слично распоредити тако да апсолутни приоритет имају они клубови, организације и медији који излазе

Недеља породице у Народној башти
у сусрет што већем броју породица. То у пракси значи да би
суфинансирање за спорт добили само они клубови који омогуће бесплатне тренинге за сву
децу, финансије за невладин
сектор добиле би оне организације које излазе у сусрет деци у ванспортским активности ма, а упла ћи ва ли би смо
средства само оним медијима
који у свом програму имају

емисије и садржај прикладан
за породична окупљања. Чинили бисмо још много тога на
трагу оваквих вредности – рекао је Илић.
Он додаје да би професионални спорт био спонзорисан
само од вишка који би евенту ал но пре о стао на кон што
баш свако дете добије прилику да бесплатно тренира спорт
по избору.

– Жутој страначкој штампи,
телевизијама и порталима не
смеју бити исплаћивана ни симболична средства из касе Града Панчева, нарочито онима
који у ударним терминима или
на насловним страницама промовишу вредности које нико
нормалан не би препоручивао
својој деци. Време је да клатно
моралних вредности вратимо
ка нормалности наших традиционалних и природних породица, а ми Двери Панчева на
тај задатак смо се обавезали
самим оснивањем, јер нам је
тај циљ уткан у сам смисао постојања и деловања. Надамо се
да ће следеће године још већи
број грађана узети учешће у
нашем догађају за малишане
– казао је Илић.
ГО Двери Панчево поручује
да им је нарочито велика жеља
да „власти града ставе још већи
акценат на породичне вредности и мимо Недеље породице”.

СРПСКИ САБОР „ЗАВЕТНИЦИ”

Покрет постаје странка
Кључна тачка
политике остаје
подршка малом човеку
Србија ускоро добија нову политичку странку. За тај потез
одлучио се Српски сабор „Заветници”, у коме су ових дана
ши ром др жа ве при ку пља ни
потписи за регистрацију пар-

Страну припремио

Синиша
Трајковић

тије. Један од градова где су
грађани могли да пруже своју
подршку „Заветницима” било
је и Панчево.
Председник Градског одбора „Заветника” у нашем граду
Славко Радојчић рекао је да је
веома задовољан одзивом и подршком коју грађани свакодневно дају „Заветницима”.
– Захвалио бих свим Панчевцима који су пружили свој
допринос оснивању нове политичке партије. За само неколико дана више стотина грађана Панчева подржало је „Заветнике” на нашем даљем путу за бољу и просперитетнију

Прикупљање потписа за регистрацију партије
Србију. Овом приликом поручујем да ће Градски одбор наставити да отвара питања од
суштинског значаја за грађане. Кључна тачка наше политике била је и остаје подршка
ма лом чо ве ку, под сти цај
малим и средњим предузећима, во ђе ње су ве ре ни стич ке

политике, као и очување националног идентитета – казао
је Славко Радојчић.
Он истиче да ће за неколико
дана, када се обави неопходна
законска процедура, Србија коначно имати политичку странку која ће доследно стајати на
својим принципима.
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РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА ЗАГАЂЕНОГ ВАЗДУХА У ПАНЧЕВУ

УСПЕХ МАШИНСКЕ ШКОЛЕ

ГРАД ПЛАЋА ЧЕТВРТИНУ ПРИКЉУЧКА ЗА ГАС

Шампиони и
вицешампиони

Јавни позив грађанима
још отворен
Новац из буџета за
чистију средину
Град је позвао Панчевце да се пријаве за повраћај дела средстава која су
већ уложили за прикључак на гасну
мрежу. Локална самоуправа ће сваком суграђанину који се током ове
године определио за гас као енергент,
исплатити 47.500 динара, пошто је
то, према тренутним ценама, једна
четвртина укупног трошка за прикључак. Новац још треба издвојити за гасну инсталацију и котао за грејање...
Реч је о мерама локалне власти које треба да побољшају квалитет ваздуха у граду и у ту сврху су издвојена средства из локалног буџетског
фонда за заштиту животне средине, у
износу од 5.500.000 динара. Ова градска еколошка стратегија предвиђа да
се на тај начин Панчевци, власници
породичних кућа, подстакну да прикључе своја домаћинства на гасну мрежу. Једноставно речено, заинтересовани грађани добиће субвенцију за
намиривање трошкова за добијање
типског гасног прикључка током 2019.
године.
Мера је селективна и на повраћај
новца могу да рачунају власници индивидуалних објеката на територијама месних заједница Горњи град, Стрелиште, Стари Тамиш, Војловица и Топола и у деловима Мисе и МЗ Центар, где је изграђена и у употреби је
улична гасна инфраструктура чији је
власник и дистрибутер ЈП „Србијагас”. Разлог селективног приступа локалне самоуправе јесте чињеница да
су средства издвојена за ову намену
ограничена.

Рефундација
Услов је да су грађани потписали уговор о прикључењу објекта корисника
система на дистрибутивну мрежу са

Употреба гаса се исплати
ЈП „Србијагасом” током 2019. године
и уплатили средства тој фирми за куповину типског гасног прикључка. Заинтересовани Панчевци који испуњавају наведене услове могу се обратити Граду Панчеву, након чега ће локална самоуправа с њима закључити
уговор и уплатити средства на текући
рачун. Захтев се предаје на обрасцу
који се може преузети са сајта Града
Панчева или у Градском услужном
центру, а прилажу се и копије уговора са ЈП-ом „Србијагас”, фактуре коју
је издао ЈП „Србијагас” и признанице
којом се доказује уплата за куповину
типског гасног прикључка. Треба доставити и копију личне карте или
очитану личну карту и копију платне
картице текућег рачуна.

Наведену документацију треба поднети службеницима Градског услужног центра, у затвореној коверти,
на адресу: Градска управа града Панчева, Секретаријат за заштиту животне средине, Трг краља Петра I 2–
4, Панчево, с назнаком „јавни позив
за суфинансирање трошкова прикључења на гас”. Рефундирање средстава заинтересованим грађанима обавиће се до утрошка средстава намењених за ову сврху, према редоследу
поднетих захтева, а најкасније до
15. децембра.

Ограничена средства
Да подсетимо, Агенција за заштиту
животне средине објављује годишњи
извештај о стању животне средине у

Републици Србији, у коме већ неколико година стручњаци указују на то
да преко 50 одсто становника у Србији удише загађен ваздух, а међу њима
су и Панчевци.
Град овом акцијом жели да подстакне суграђане да се определе за
друге енергенте, еколошки прихватљивије. Идеја је да се употребом гаса смањи испуштање опасних материја из ложишта и тако допринесе
побољшању квалитета амбијенталног
ваздуха.
Ова активност је први пут спроведена пре три године и била је усмерена само на суфинансирање израде
пројектно-техничке документације која је неопходна за увођење гаса у домаћинства у Војловици.

УСПЕШНА ШКОЛСКА ГОДИНА

УЧЕНИЦИ „МИКИНЕ ШКОЛЕ” ПОСТИГЛИ ЛЕП УСПЕХ

Медаље за „Исидорину”

Први на такмичењу
у Параћину

Ђаци Основне школе „Исидора Секулић” и ове године били су веома успешни на државним првенствима за
основце: седамнаест дечака и девојчица учествовало је на републичким
смотрама из различитих области.
Ленка Васић била је друга из историје, док су џудисти Огњен Ђуришић и
Андријана Кртенић били први у држави, а Вук Вељковић био је трећи. Талентована Тијана Марковић нашла се међу десет најбољих рецитатора у Србији.

Посебно место заузима постигнуће
тима роботичара те школе, у којем су
били Милош Драгнић, Алекса Танушевић и Игор Романић. Они су освоји ли злат ну ме да љу на др жав ном
такмичењу у програмирању робота и
представљаће Србију на европском
првенству. Вреди напоменути да је
роботика ваннаставна активност која
се промовише у школи, а захваљујући
овом изузетном успеху постала је заштитни знак ОШ „Исидора Секулић”.

Кристина Пандуров и Михајло Милутинов, ученици седмог разреда панчевачке Основне школе „Мирослав
Антић”, освојили су прва места и златне медаље на овогодишњем републичком такмичењу из техничког и информатичког образовања, које је одржано ових дана у Параћину.
На такмичењу је учествовало више
од 600 ученика, а Кристина, Михајло
и њихов ментор професор Младен
Стефановић остварили су овај леп резултат у дисциплини ракетно моделарство. Ово двоје ученика „Микине
школе” првог дана такмичења радило је тестове знања и практичне радове, а сутрадан су били најбољи на
такмичењу у испаљивању ракета. Од
сто могућих бодова освојили су свих
сто, што је леп успех.
Ово такмичење је одржано под покровитељством Министарства просвете и Друштва педагога техничке културе Србије.

холандски експерт јавно затражио податке од представника власти, учесника на радионици, о броју смртних
случајева изазваних азбестозом код
нас, али будући да не постоји званична евиденција, представници неколико министарстава су том приликом дали процену да је у Србији тај
број око 2.500 људи.
Овај минерал се у највећој мери
користио за изградњу индустријских
објеката, монументалних грађевина,
у нафтној и петрохемијској индустрији, војним и другим објектима.
Азбест се употребљавао и као средство у противпожарној заштити или
као топлотни изолациони материјал
и кровна конструкција. Према речима

Сачувати главу
Матуранти панчевачких средњих
школа били су у прилици да у понедељак, 27. маја, у великој сали
Скупштине града Панчева, чују
предавање о безбедности учесника
у саобраћају, намењено пре свега
младима који ускоро стичу право
да полажу возачки испит или су
недавно стекли возачку дозволу.
Ова активност реализована је у
оквиру пројеката „Још увек возим”
и „На матуру без аутомобила”, које су подржали Град Панчево и Републичка агенција за безбедност
саобраћаја. О опасностима и последицама неадекватног понашања у саобраћају говорили су представници Савеза параплегичара и
квадриплегичара Србије, који су
пренели лична искуства учесника
у саобраћајној незгоди.

Часопис за децу

Минерал – тихи убица
плоча, водоводних цеви. Доказано је
да дугорочно излагање азбестним честицама, као што је азбестна прашина која настаје приликом извођења
грађевинских радова, може узроковати карцином плућа. С тим у вези у
Европској унији и Србији потпуно су
забрањени производња и промет свих
врста азбестних влакана.
У Холандији је процењено да ће до
2020. године 500 људи умрети од директних последица азбестозе. Последице по здравствено стање јављају се
у распону од 20 до 40 година након
изложености штетном дејству, у зависности од степена утицаја. Сам
азбест се заправо заувек задржава у
организму. Занимљиво је то да је

ПРЕДАВАЊЕ ЗА МАТУРАНТЕ

НОВА „ЕКОПЕДИЈА”

ОДРЖАН СТРУЧНИ СКУП О УТИЦАЈУ АЗБЕСТА НА ЗДРАВЉЕ ЉУДИ
У просторијама Привредне коморе
Србије недавно је одржана радионица на тему „Мапирање азбеста као
изузетно штетног материјала по здравље људи”, на којој је говорио холандски стручњак Марсел Броунс, аутор
многобројних студија и књига о опасном утицају ове материје. Медицина је још пре двадесет година утврдила да је азбест једини минерал који
изазива појаву мезотелиома, ретког
и агресивног тумора, а ризик од оболевања настаје услед инхалације или
оралног уноса азбеста током живота.
Азбест је минерал који се дуги низ
го ди на ко ри стио у про из вод њи
грађевинског материјала за покривање кровних површина, изолационих

Машинска школа Панчево била је
домаћин првог ревијалног републичког такмичења техничара мехатронике, које је одржано 16. маја. У над ме та њу осам сред њих
стручних школа које образују овај
профил прво место су заузели панчевачки машинци. Тим у саставу
Велимир Стефановић и Никола
Стојанов освојио је највећи број
бодова на тесту теоријског знања
из мехатронике, а затим екипно
решавао практични задатак кроз
софтверску симулацију и повезивање пнеуматске и електричне инсталације и програмирање контролера на тренинг таблама. На овом
такмичењу су, поред домаћина,
учествовале стручне школе из Пирота, Чачка, Суботице, Београда,
Крагујевца, Лајковца и Новог Бечеја. Друго место је заузела Техничка школа из Пирота, док је трећа била екипа Машинско-саобраћајне школе из Чачка.
Машинци из Панчева остварили су велики успех и на 26. републичком такмичењу ауто-механичара, бравара и оператера машинске обраде, које је одржано у Новом Саду. Ученик Никола Маринковић, матурант Машинске школе
Панчево, освојио је прво место с
максималним бројем поена. Када
је реч о екипном такмичењу, ђаци
из Панчева били су други.

хо ланд ског струч ња ка, ви ше од
18.000 предмета садржи азбест, а
само 15 одсто од овог броја не изазива рак.
У Србији тренутно не постоји депонија на коју би се азбестни отпад
одлагао. До прошле године је дозволу имала депонија у Лесковцу, али је
на основу одлуке града она затворена. Држава тражи нову. Мислимо о
томе!

Страну припремиo

Зоран
Станижан

Секретаријат за заштиту животне
средине Градске управе Панчева
шесту годину заредом објављује
„Екопедију” – часопис посвећен заштити природе и животне средине,
који излази двапут годишње. Уочи
овогодишње прославе Светског дана заштите животне средине (5. јун)
изашао је из штампе једанаести број
„Екопедије”, а тема је бука. Као и
сваки пут, аутори су се потрудили
да текстови из различитих области
буду едукативни и забавни и прилагођени најмлађим суграђанима
и њиховом еколошком описмењавању. Према најави надлежних у
панчевачком еколошком секретаријату, овај број часописа биће подељен четвртацима у свим основним школама у Панчеву и околним насељеним местима до 5. јуна.
Да би ђак четвртак добио свој
примерак, треба да га плати пет
ека. Реч је о посебно осмишљеној
„валути” – средству плаћања „Екопедије”. За овај број малишани треба да у школу донесу пет комада
било каквог амбалажног отпада:
пластичних чепова, конзерви, стаклених теглице, кутија од воћног
сока итд. Тај отпад треба да одложе у наменске контејнере у школском дворишту и након тога ће добити свој примерак еко-листа.
Аутори у сваком броју обавезно
уведу неку новину. У овом издању
објављена је репортажа о садњи
дрвећа, пројекту који је реализовао Еколошки покрет општине Ковачица с мишљу да се наши суграђани упознају и са активностима
других локалних заједница.
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ЗДРАВЉЕ
ЗДРАВОМ ИСХРАНОМ ДО БОЉЕГ РАСПОЛОЖЕЊА

Х РАНА З А Д У Ш У

СРЕЋА НА УСТА УЛАЗИ

Таман
Превише се тро ши мо за
остварење туђих циљева. Ако
немате времена за себе и своје снове, ако још увек нисте
пронашли сврху и дали смисао сво јој је дин стве но сти,
крајње је време да са „пре”
пређете на „таман”.
Свако се рађа као јединствена и непоновљива особа
са задатком да пронађе праву храну за своју душу, која
на најбољи начин истиче њену лепоту и племенитост. У
нама је таман толико љубаПише: Марија Достић,
ви колико је потребно за прапсихолог
во, истинско, безусловно воДраги моји, сви ми често би- љење – себе. Трошећи своју
вамо ухваћени у замке које временску нит, заборављамо
нам поставља свакодневица. на ту љубав и њену способКрећемо се искључиво у гра- ност увећавања и ширења.
ницама уобичајене рутине Неко је заувек држи затвоонолико колико нам то до- рену и сакривену од себе и
пушта дужина ланаца соп- других. На срећу по нас, кад
ствених уверења.
год да започнемо откривање
Све че шће
своје суштине,
стављамо свој
кад год допуживот на костимо себи љуман ду „ау то бав, поч не мо
пилот”, радида дајемо пумо уобичајене Од превелике
ног срца, била
ства ри
на жеље да се
то ле па реч
добро познат
или гест или
начин, ум за- уклопимо у свет
осмех – таман
о к у п љ а м о и мишљења
је право време.
„важним” зби- других, премало
Свака прова њи ма на мена која нас
метнутим пре- времена
по кре не
и
ко свих мо - посвећујемо себи.
окрене ка погућих екрана
трази за смии издашно кослом и суштиристимо префикс „пре” као ном увек је таман у право
одговор, оправдање, изговор... време. Нису битне године,
Увек нам је нечега ПРЕ- календари и рођендани, прамало: времена, новца, обзи- во време за нас почиње оног
ра, одмора, љубави, загрља- тренутка када почнемо да
ја, поштовања... или пак има- уређујемо свој живот таман
мо ПРЕвише: посла, обаве- по својој мери, уз љубав и
за, брига, рокова, јурњаве, захвалност свему и свакоме
нервозе, стреса... И некако у ко је заслужан за то. Веома
тој јурњави између превише често у особи и догађају кои премало изгубисмо оно ТА- ји представљају покретаче
МАН. Од ПРЕвелике жеље промене не видимо и не оседа се уклопимо у свет и ми- ћамо ништа добро. Важно
шљења других, ПРЕмало вре- је, за по че так, осе ћа ти се
ме на по све ћу је мо се би. другачије – и то је таман доЗапостављамо сами себе, а вољно.
очекујемо да нас други приПремало, превише или тамете – то представља најче- ман? Одлука је, као и увек,
шћу замку у коју упадамо. на вама.

Петак, 31. мај 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

Научите како да
управљате емоцијама
за столом и да
одржите витку линију
и добро здравље
Сви знамо колико је избалансирана и умерена исхрана важна за здравље. Но ретко ко
ће нас благовремено упозорити да jе за нашу витку фигуру
и добро психофизичко стање
под јед на ко бит но да нам и
емоције буду у балансу. А управо у томе је кључ! Често су
потиснута негативна осећања
главни окидач за многе болести, а готово да нема случаја
вишка килограма у који, на
овај или онај начин, није уплетено наше емотивно стање.
У нашој је природи да негативне емоције покушавамо да
„затрпамо” храном. Тако почињемо да једемо превише,
конзумирамо лоше намирнице, оброци су нам нередовни,
а прехрамбене навике постају
све го ре. Ну три ци о ни сти и
психолози се слажу да је приликом осмишљавања програма здраве исхране важно узети у обзир осећања која су довела особу до тога да се храни
на
по гре шан
начин.

Не покушавајте да негативне емоције „затрпате” нездравом храном
шка, пасуља, бораније, боба и
сочива.

Подизачи расположења
Боровнице и шумски плодови
сматрају се суперхраном јер су
веома веома хранљиви и могу
обогатити нашу исхрану интегришу-

Шта је допамин
Је дан од нај ва жни јих хор мо на Када не узимамо
који се сматрају довољно воде,
„изворима среће”
је до па мин. Ова уморни смо,
супстанца настаје брже губимо
из аминокисели- енергију, а
не тирозин и задужена је за регу- метаболизам нам је
лисање нашег рас- успорен. Осам чаша
положења и нивоа дневно је права мера!
енер ги је. Ни зак
ни во до па ми на
узрокује депресију, лоше рас- ћи у њу све оне виположење и смањује жељу за тамине које иначе
од ре ђе ним ак тив но сти ма и не узимамо. Али
храном. Када је ниво допа- како нас ово чини
мина добар, онда је добро и срећним? Једноставно: бороврасположење, а самим тим и ница помаже нашем мозгу да
активира осећај задовољства,
апетит.
а чува и његове

КОЗМЕТИЧАРСКО ЋОШЕ

Пише: Бојана Ћорлука,
козметичар
Иако се појавио тек недавно,
чудотворни апарат хијалурон
пен већ је постигао невероватну популарност. Ово не
треба да чуди, јер се помоћу
њега могу попунити боре без
игле, без анестезије, без бола и без опоравка. До пре само два месеца попуњавање
бора било је могуће једино
филерима који су се апликовали иглом уз претходно анестезирање дела коже који се
третира. Неретко су били погођени и капилари, те је учестало било стварање модрица и подлива на лицу. Сада,

Страну
припремила
Драгана

Кожан

Шта да пијете
Добра хидратација довољна је да се осећамо бо ље. На су прот томе, када
не узи ма мо до вољно воде, уморни смо, брже губи мо енер ги ју, а
метаболизам нам
је успорен.
То што нисте навикли да пијете воду, није никакав изговор: навикните се.
То је изузетно важно!
А златно правило знате: осам чаша дневно
је права мера. Продукцији допамина доприносе и чајеви од
коприве, женшена, црвене детелине и нане.
Чај од нане припремите тако што ћете две-три кашичице свеже биљке или сувих листова прелити врућом
водом, поклопити и оставити
да одстоји од пет до десет минута. Чај се пије између оброка, три-четири пута дневно.

Бирајте друштво

Филер без игле и бола
захваљујући хијалурон пену,
све те непријатности могу да
се избегну.
Хијалурон пен је идеалан
за апликовање филера у назолабијалне боре (од носа до
усана), марионете (од усана
до браде), глабелу (мрштилицу на челу), усне и на јагодицама образа како би се
кожа подигла и затегла. Третман почиње дезинфекцијом
лица, поготово оног дела на
коме ће се апликовати филер. Филер се уноси у стерилан картриџ (налик шприцу
без игле), који се навије на
хијалурон пен. Дакле, није
потребна анестезија, само хијалурон пен, филер и – третман може да почне. Убацивање филера под притиском
је веома лагодна процедура.
Он се убацује на дубину од
пет милиметара и распростре се на истој толикој ширини, па изгледа много природније него када се уноси
иглом, будући да му она даје
цевасти облик. Трајност филера је годину дана с малим
одступањима у зависности од
брзине којом се хијалурон
разграђује.
Козметологија се развија и
стално напредује, а хијалурон пен је један од невероватних проналазака који поједностављују третман и чине да подмлађивање буде доступно свима.

природне антистрес терапије!
Ваши одлични савезници на
путу ка сјајном расположењу
су и шпаргле, грчки јогурт, кокос и јаја.

За добро расположење је важно
да сваког дана посветите себи
Доказано је да се допамин производи и под утицајем одређене хране односно
њених састојака. Зато је правилна исхрана такође веома
важна. На првом месту су намирнице богате протеинима –
немасно пилеће и ћуреће месо, јунетина, млечни производи и јаја. Храна која је богата
омега 3 масним киселинама
такође има улогу у лучењу допамина. Стога на трпези треба да буде заступљена морска
риба: скуша, лосос, сардине,
туна, харинга.
Треба узимати и храну богату фенил-аланином, јер се
из ње ствара тирозин, из кога
настаје допамин. Поред већ
поменутог меса, фенил-аланин садрже и авокадо, банане, орах, бадем, лешник, семенке сусама, лана, бундеве и
сунцокрета, пшеничне клице,
као и легуминозе попут гра-

когнитивне
функције. Најделотворнији је сиров сок од свежих бобица, а од њих можете направити и укусну мармеладу.
Није новост да чоколада чини да се осећамо сјајно. Разлог лежи у томе што какао подстиче лучење ендорфина, хормона среће, па залогај ове укусне посластице утиче на нас
по пут стра стве ног по љуп ца.
Ипак, да би нам заиста чинила добро, чоколада мора бити
квалитетна, што значи да треба да садржи најмање 70% какаоа. Друго важно правило у
вези са чоколадом најтеже нам
пада: не смемо претеривати.
Банане су богате калијумом,
гвожђем и магнезијумом, али
нас чине и срећним. За преподневну ужину, уместо нездравих грицкалица, одаберите банану. Поједите је одмах или
направите „смути”. Нема боље

ПРЕ ВА РИ ТЕ УМ ОСМЕ ХОМ
Наш мозак не зна када се осмехујемо истински, а када је
наш осмех лажан. И то је одлична вест! Довољно је да покренемо мишиће лица задужене за осмех и мозак ће добити сигнал да смо срећни и моментално ће покренути
производњу серотонина. Није ли то сјајно?
Осмехујте се, макар и кисело. Врло брзо ће ваш лажни
осмех постати искрен. Ништа вас не кошта да пробате, а можете много тога да добијете: усрећићете људе око себе, изгледаћете привлачније, ослободићете се стреса и бићете
здравији и успешнији.

најмање пола сата. Нека то буде само ваше време. Радите вежбе, медитирајте, шетајте, слушајте опуштајућу музику или
пишите дневник. Редовна „комуникација” са самим собом
помоћи ће вам да умирите интензитет својих емоција, али и
да се боље организујете и фокусирате на циљеве, као и да
боље разумете себе.
Потрудите се и да на свом
путу до среће будете окружени
људима који с вама деле сличне погледе на живот, који вам
допуштају да будете оно што
јесте не осуђујући вас и који су
ту да вам буду подстицај, а не

На повећање
производње
допамина изузетно
добро делује физичка
активност, па је јако
битно уврстити је у
свакодневни живот.
кочница. Само тако ћете бити
у могућности да заблистате и
изразите се у пуном сјају, не
по ти ску ју ћи емо ци је и не
трудећи се да будете оно што
нисте само да би вас други
прихватили.

ЗЕЛЕНА АПОТЕКА

Победите
несаницу

Ако увече имате проблем да заспите и сатима се преврћете у кревету пре но што вас ухвати сан, испробајте неки од ових природних
препарата. Они који су их користили куну се у њихову делотворност.
Састојци: килограм меда, један децилитар сока матичњака,
50 мл сока нане, 50 мл сока целера и 10 лоптица хмеља.
Најпре искидајте лоптице хмеља и прокувајте их у 250 мл воде,
па добијени екстракт помешајте са свим осталим састојцима. Узимајте по једну кашику пре спавања, заједно са чајем од нане.
Поред овог препарата од меда, препоручује се и чај од мешавине
корена валеријане, листа нане, хајдучке траве, листа матичњака,
цвета камилице, цвета липе, честославице и цвета зове.
Кашичицу те мешавине прелијте са два децилитра воде, загрејте
до кључања, па склоните с ватре и оставите да одстоји 15–20 минута. Процедите и по жељи засладите медом. Попијте чај пола сата после вечере.

ШТА ТРЕБА ДА ЗНАТЕ О СЕКОНДХЕНД РАДЊАМА

ЗА ШТО КУ ПУ ЈУ У ОВИМ РАД ЊА МА?

ЕЛЕГАНЦИЈА ИЗ ДРУГЕ РУКЕ
За сиротињу или за
пробирљиве купце
Како се набавља
половна роба и како
чисти пре продаје
Секондхенд радње су мини-храмови одеће екстра квалитета коју је, на срећу купаца, неко некада одбацио из различитих разлога. У нашем граду тренутно
има барем десетак продавница
у којима се продају половна гар-
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ствари и не треба. У свим радњама половне одеће има видно мање мушке гардеробе, што
може да укаже на то да мушкарци ређе купују нове ствари или се теже одричу своје
гардеробе. Ипак, понуда кошуља уме да буде више него одлична, али сваки мушкарац,
независно од година, може пронаћи и пристојне јакне, сакое,
панталоне и спортске комаде
одеће.
Дечје ствари се у одређеним
радњама неким данима продају

оних у којима се колекције брзо смењују, а цене свакодневно падају, па од највише, која
се креће за фармерице од 600
до 700 динара или капута до
1.000, дођу и до 100 или чак
само 50 динара. Недавно је на
каси жена плаћала два пара
панталона укупно сто динара,
па ју је десетогодишњи син питао: „Како плаћаш само толико?” Она је са осмехом одговорила: „Па ми смо у секондхенд
продавници”. Он превео и промрмљао себи у браду: „Друга

У Управи царина кажу да се
ова роба увози као половна роба која је намењена даљој продаји и у овом случају се поступа са законским прописима
(Упутством за прекогранично
кретање појединих врста коришћене техничке робе и одеће,
које је издало Министарство
науке и заштите животне средине 2004. године).
При увозу коришћене робе
која се увози као половна, ако
је класификована, дезинфикова на и у ква ли те ту екс тра

НИ ЈЕ БИТ НО ИМА ТИ, НЕ ГО УМЕ ТИ
У секондхенд радњама често можете срести људе који важе
за иконе стила у нашем граду. За „Панчевац” су испричали
зашто бирају да купују у овим продавницама.
ИВАНА РАКИЏИЋ КРУМЕС, вајарка:
– Обожавам секондхенд продавнице. Почела сам да купујем половну одећу још пре петнаест година када су се
отвориле прве радње. За мене су то фантастична места где
се осећам као да сам завирила у ормар своје баке или прабаке. Увек ми се преплићу осећања, асоцијације, потребе и
доживљаји. Такође, куповина у секондхенд радњама за мене представља и висок ниво еколошке свести, али заиста и
уживам у томе сваки пут. Морам признати да оно што ми
треба, увек прво тражим у секондхенд радњама, а ако не
пронађем ништа, онда купујем ново. Препоручујем свима да
почну да купују половну одећу. Секондхенд подразумева добар стил, који ти омогућава да будеш свој, а да ипак живиш
у Србији.
МИЛИЦА ТОДОРОВИЋ, секретарка Црвеног крста Панчево:
– Први разлог због ког сам се определила да купујем у
секондхенд радњама била је цена, јер по веома приступачним ценама могу да пронађем лепе комаде одеће. Други
разлог је то што у овим продавницама проналазим оно што
је обележје мог стила. Када кажем стил, мислим на поруку
коју шаљем о себи ка другима. Овде управо у целину слажем баш такве комаде – особене! Имам утисак да се у великом броју продавница нове одеће проналази одећа која
намеће одређени тренд, док у секондхенд радњама можемо да у мноштву ствари бирамо и стилизујемо себе онако
како желимо. То је баш изазовно, када си пред толиким избором. Никада немам неку одређену ствар коју тражим, већ
једноставно волим да проводим време у овим радњама и
да се искључим на неко време и одморим од свакодневних
брига и обавеза. Мене куповина у секондхенд продавницама, поред рекреације коју редовно упражњавам, баш релаксира. Заиста сам весела када кренем кући с торбом у коју
сам спаковала неколико лепих одевних предмета, а платила мало. И што је најважније, те предмете ћу касније поклонити некоме и заменити их другим, интересантнијим, а опет
нећу оптеретити кућни буџет. Знам да многи људи имају
предрасуде о куповини половне одеће, јер сам их и ја имала, али сам их срећом, као и многе друге, превазишла.

Новинарка „Панчевца” у продавници половне робе
дероба, као и разне ствари за
кућу: прекривачи, постељина,
столњаци, завесе, драперије.

Љубав на први поглед
Сви добри познаваоци секондхенд продавница су некада, као
и већина људи, имали предрасуде према коришћењу туђе
гардеробе и свако је имао неки
одлучујући тренутак који га је
натерао да промени мишљење.
У разговору с купцима чули
смо реченице: био ми је потребан црни сако за посебну
прилику, а за њега сам морала
да издвојим више хиљада динара; то је само хаљина за неку свадбу коју ћу обући једном
у животу и нећу да дајем много новца; желео сам да имам
пуно кошуља јер баш волим да
их носим, а свака кошуља у
радњи је преко две хиљаде динара, то је немогуће приуштити; волим да носим сукње и да
их стално мењам, а немам живаца ни времена да носим некоме материјал да ми шије и
не знам колико би ми се то исплатило... И онда су први пут
отишли у секондхенд радње.

Колико кошта и чега има
За суму од 300-400 динара у
просеку може се пронаћи буквално све! Једна млада девојка може себи приуштити скоро сваког викенда барем један
сако познатих светских брендова, као и хаљину за дневну
или вечерњу варијанту. Једино
што је некоме неопходно, поред новца, јесте мало стрпљења да пронађе жељене одевне
комаде. Редовни купци често
кажу да по дезену или врсти
материјала знају који је бренд
у питању, па некада и да не
гледају прецизно, успеју да одаберу праву ствар. За старије даме које умеју да цене аутентичне комаде одеће избор је
као да се налазе у продавници
слаткиша. Многе кажу да умеју и да претерају и да им толико

и по цени од само педесет динара. Сви знамо колико малишани брзо прерастају своју одећу и да им некада ствар коју
смо платили више хиљада динара буде мала за само десетак
дана. Родитељи често размењују дечје ствари, али неке специфичне, попут кимона за карате, малених бадемантила или
спортске опреме, у секондхенд
радњама могу наћи и за просечну цену од двеста динара.
У зимским месецима секондхенд радње су заиста пуне квалитетних капута и јакни, некада и по цени од сто педесет динара! И то нису неке непозна-

рука”, и онда гласно рекао:
„Аха, ово су донације!”
И, да – заправо у земљама
ЕУ и у Скандинавији постоје
локације где људи којима није
потребна гардероба могу да одложе ствари које више не желе
и оне углавном завршавају у
секондхенд радњама или у хуманитарним организацијама.

Пажљива царина
Панчево је своју прву радњу
половне одеће имало и пре петнаестак година, али то тада није било толико популарно. Куповали су увек сви: и они који
имају новца и они који себи не

КУ ПО ВИ НА ПО ЛОВ НИХ СТВА РИ
ПРЕ КО ИН ТЕР НЕ ТА
Половну гардеробу на интернету купци могу наћи преко разних сајтова који служе као сервиси за оглашавање. Бесплатне огласе који ће бити солидно видљиви могу да
поставе сви, а поред неких крупних уређаја, могу се наћи и
одећа и обућа, како за децу, тако и за одрасле. Има купаца
који су имали позитивно искуство, али и доста оних који су
се непријатно изненадили поруџбином. Као и код сваке интернет продаје, потребно је водити рачуна од када је продавац регистрован на некој платформи и, наравно, какви су
коментари на брзину испоруке, квалитет робе и сарадњу у
случају рекламација.
Интернет продају на територији Панчева контролише одељење тржишне инспекције Јужнобанатског управног округа, које спроводи Закон о заштити потрошача. Највећи
проблем представљају нерегистровани продавци који продају робу преко друштвених мрежа, па они који се осмеле
да овако купе и половну гардеробу, морају знати да нису ни
на који начин заштићени.
те модне марке, већ се на рафовима препуним одеће могу
наћи и позната имена италијанских дизајнера. Често за једну црвену новчаницу некада
изађете из продавнице са две
пуне кесе ствари које вреде барем десет пута више! Цене се
разликују у зависности од локације и начина пословања. Негде су фиксне и роба не стиже
тако често. Сада је све више

могу да приуште нову и скупоцену гардеробу. Последњих година, са све већом експанзијом текстилне индустрије, више је и не же ље них ства ри.
Трендови се мењају и колекције смењују муњевитом брзином. Да се не бисмо затрпали
гардеробом, шаљемо је даље...
Већина гардеробе која код
нас стиже долази углавном из
Аустрије, Немачке или Италије.

(половна одећа скоро иста као
нова), као и квалитета нивоа 1
(исти квалитет као екстра, али
може да буде покоја флека),
није потребно прибавити и приложити дозволу за увоз отпада.
За све оне који су скептични
према гардероби која се може
наћи у секондхенд радњама,
важно је истаћи да је набавка
половних ствари лошег квалитета забрањена! Уфлекана и исцепана одећа и похабана обућа легално се не могу пренети
преко границе, јер је то забрањено Законом о заштити животне средине, пошто се ношена гардероба слабијег квалитета третира као отпад.
Сва половна гардероба која
се шаље мора бити разврстана
према врсти уз детаљну спецификацију, ради лакше идентификације, с обзиром на то да
је за половну робу приликом
стављања у слободан промет
предвиђена обавезна детаљна
контрола, којом ће се непосредно утврдити тачно стање
пријављених комада – објашњавају у Управи царина.
У последње време има радњи где се може наћи и половна обућа, али у складу с мишљењем Министарства заштите животне средине, употребљавана обућа се не може дезинфиковати и довести до екстра квалитета, те се она сматра отпадом и као таква не може да се увози у Републику Србију ради даље продаје, као ни
у хуманитарне сврхе.
Министарство животне средине тренутно ради на националном програму за спречавање настанка отпада, у ком ће
важна ставка бити и поновна
употреба.

Зашто секондхенд постаје
потреба?
Продавци кажу да је све више
младих који пазаре у секондхенд радњама. За мало новца
могу себи да приуште одличне

МАРКО ИЛИЈЕВ, дизајнер и стилиста:
– Секондхенд продавнице сам открио негде 2012. године
и тада сам био залуђен понудом и избором ствари које су
нудиле. На пијаци Каленић и панчевачком старом бувљаку
увек ми је интересантно да роварим по штендерима и тезгама знајући да ћу наћи неки занимљив одевни предмет. Зато сам и чест посетилац секондхенд радњи. Притом
обожавам сакое, а избор сакоа је феноменалан! Мислим да
су се људи мало ослободили страха од секондхенд радњи,
али има и доста оних који су тренутно у позицији да из финансијских разлога купују ту одећу. Многи људи се гаде помисли да носе туђу
гардеробу, што је наравно
разумљиво,
али ја овде стављам
акценат на игру, јер
се заиста озбиљни
дизајнерски комади
могу наћи по оваквим
радњама. Занимљива је и чињеница да
су се секондхенд радње појавиле у развијеним
европским
центрима, где је тада
одећа богатих често
красила ормаре оних
ниже платежне моћи.
Питање да ли неко
има стила или не никада не треба стављати у контекст скупоцене гардеробе. СкуМарко Илијев
па и брендирана гардероба апсолутно није довољна и није пресудна када
причамо о стилу или естетици неке особе. Овде се може искористити парола коју моја бака стално понавља: није битно имати, него умети. Предлажем свима који су
расположени за авантуру да се наоружају стрпљењем и покушају да се забаве један дан обилазећи овакав тип радњи,
јер ће сасвим сигурно наћи одличне комаде по смешним ценама, а истовремено ће учинити и мали корак за екологију.
комаде гардеробе и да увек буду другачији и добро обучени.
С обзиром на то да има пуно
људи који годинама купују половну одећу и користе је не само за себе већ и за децу и да
нико до сада није имао никакве последице, може се претпоставити да је у складу са прописаним стандардима. Заједничка емоција свих љубитеља
секондхенд радњи је осећај сре-

ће и радости када пронађу аутентичну гардеробу којом могу да представе свој стил и искажу свој став. Данас не може
да се користи оправдање да немамо новца за бољу гардеробу,
јер је она скоро на сваком углу.
Познаваоци брендова знају шта
се крије у овим симпатичним
радњама. Као искусан купац
могу да кажем – квалитет!
Мирјана Марић
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ГРАДСКА
МИ ПИ Т АМО З А ВАС

Које стоматолошке услуге
су бесплатне
„Које услуге могу бесплатно добити
код државног зубара, а шта морам да
платим и где могу да се информишем о ценама?”, питала је наша суграђанка Данијела П. из Старчева.
Одговор смо добили од др Тихомира Мреновића, начелника Стоматолошке службе Дома здравља Панчево. Право да о трошку РФЗО прегледају и лече болести уста и зуба
(осим протетских радова), каже он,
имају: деца до навршених осамнаест
година, студенти на редовном школовању до двадесет шесте године живота, труднице и породиље дванаест
месеци после порођаја, незапослена
лица, жртве насиља у породици, самохрани родитељи с децом до седам
година чији су месечни приходи испод

прихода утврђених у складу са Законом о здравственом осигурању (сем
протетских радова)...
Одрасли не плаћају указивање хитне стоматолошке здравствене заштите, при чему вађење зуба не спада у
ову групу услуга. Израда и репаратура активног покретног и функционал ног ор то донт ског апа ра та
бесплатна је за децу до осамнаест
година односно до краја прописаног
сред њо школ ског од но сно ви со ко школског образовања, а најкасније
до навршених двадесет шест година
живота.
Уз партиципацију од 35% од цене
врши се израда тоталне и парцијалне
плочасте зубне протезе код особа старијих од шездесет пет година.

У О ЧИ Т Е ПРО БЛ Е М

Где је дозвољено
лепити плакате?
У ноћи између понедељка и уторка,
27. и 28. маја, неко је цео центар града – и врата кућица за струју, канте за
ђубре... – излепио обавештењем да
откупљује и продаје уџбенике.
Ово је поново скренуло пажњу на
дугогодишњи панчевачки комунални
проблем – лепљење најразличитијих
плаката свуда по граду, без обавезе
оних који то раде да их по истеку одређеног времена уклоне.
Бобан Ђурђев, секретар градског
Секретаријата за инспекцијске послове, рекао нам је:
– Плакате је у Панчеву дозвољено
лепити само на једном месту: на четири бетонска стуба испред зграде

Градске управе, који и немају другу
намену осим те. Онај ко плакате лепи на било ком другом месту крши
градске прописе и може да буде кажњен. А казне су: за физичка лица
10.000 динара, за предузетнике 30.000,
а за правно лице 60.000 плус 10.000
динара за одговорно лице.
Ђурђев је додао да је проблем у томе што се плакати најчешће лепе током ноћи, када је немогуће ухватити
на делу оног ко то ради. Ако се то
ипак деси, особи или особама које на
тај начин руже наш град најпре се даје рок од осам дана да уклоне плакат,
а ако то ни тада не ураде, следе им
казне.

Петак, 31. мај 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

ВЕЛИКИ КОМУНАЛНИ ПРОБЛЕМ ЈОШ УВЕК НИЈЕ РЕШЕН

ЗАШТО ПАНЧЕВО У 21. ВЕКУ
НЕМА КИШНУ КАНАЛИЗАЦИЈУ

У Панчеву, у 21. веку, још увек није
решен проблем недостатка кишне канализације. Она постоји само на неких четрдесетак процената градске
територије, због чега се формирају
бројне баре после сваке мало јаче кише. С обзиром на честе падавине од
почетка пролећа и на временске прогнозе које не предвиђају бољу ситуацију ни током јуна, то може само да
забрине.
Највише тешкоћа због недостатка
кишне канализације имају наши суграђани који живе на Стрелишту, Караули, у Горњем граду, у већем делу
Војловице и на Кудељарцу. Они ће
морати да сачекају боља времена, јер
је постављање кишне канализације у
тим и у другим деловима града где је
још нема, прескупа комунална инвестиција, за коју у Панчеву још увек
нема довољно новца.
Александар Радуловић, директор
ЈКП-а „Водовод и канализација”, изјавио је да то комунално предузеће
успешно одржава кишну канализацију

у оним деловима града где је има.
Међутим, према његовим речима, проблем је у томе што се она амортизује,
а већ годинама није улагано у њено
обнављање.

Кишна канализација,
за разлику од водовода,
не доноси никакав приход,
па се у њу најмање улаже.
– Шта је решење? Да сви у граду
плаћају порез и да самим тим у градском буџету буде што више пара за
решавање постојећих комуналних проблема. Годинама до сада смо као појединци гледали како да преваримо
државу и да не плаћамо порез. Међутим, сада је то време прошло. Морамо да схва ти мо да ће мо са мо
уредним плаћањем пореза допринети

бољем комуналном уређењу града. У
граду је јако много жеља и комуналних потреба, а у градском буџету за
све то још увек нема довољно пара.
Што их буде више, што буде био већи
приход од пореза, моћи ће да се боље
решавају комунални проблеми – истакао је Радуловић.
Он је рекао да је проблем и у томе
што кишна канализација не доноси
никакав приход за разлику од водовода и фекалне канализације. Због
тога је, према његовим речима, у неким западноевропским државама то
регулисано тако да сви становници
који имају кишну канализацију плаћају за то посебну накнаду. То је, како је он рекао, један вид пореза из
кога се одржава постојећа кишна канализација и гради нова.
– То не треба да буде неки велики
намет. У Панчеву је веома много кућа и парцела и када би сви плаћали
колико треба, имали бисмо довољно
пара за кишну канализацију – додао
је Радуловић.

НАША АНКЕТА
КУПУЈЕТЕ ЛИ ВОЋЕ У САМОПОСЛУЗИ?

Квалитет и цена једнако важни

С. ИДВОРЈАН

П ЛА Н И РАНИ РАД О ВИ И И СКЉУЧЕЊ А

Две улице без струје
по четири и по сата
Због радова на електричној мрежи у
петак, 31. маја, две панчевачке улице биће четири и по сата без струје.
Према информацијама које је до 28.
јуна објавила панчевачка „Електровојводина”, то ће најпре бити Улица
цара Лазара (од Војводе Радомира
Путника до Др Жарка Фогараша), а
затим Улица др Светислава Касапиновића (од Цара Душана до Максима Горког). Искључења у тим улицама

Страну припремио

Михајло
Глигорић

потрајаће од 9 до 13.30. Последњег
дана маја рестрикције су предвиђене
и у Ружиној улици (од Змај Јовине
до Ослобођења), као и у Улици ослобођења, на потезу од пијаце до гробља. Тамо неће бити струје од 10 до
11 сати.
Сутрадан, 1. јуна, струје неће бити
на целој територији Омољице и Иванова, у периоду од 8.30 до 9.15. На
списку за искључења су и Качарево,
Банатско Ново Село, Глогоњ, Црепаја
и Јабука. У тим селима неће бити
електричне енергије од 10.15 до 11
сати.
Других искључења струје неће бити,
а нису предвиђена ни искључења воде.

Д. ОЛАС

Због савременог и убрзаног начина
живота нисмо у прилици да сами узгајамо своје воће и поврће. Преостају
нам пијаце, тржнице и супермаркети, између којих се све мање прави
разлика у цени, а некад чак и у квалитету. Воће и поврће су богати извори витамина, који имају велики
значај за људско здравље. Правилна
исхрана би сходно томе морала да
буде неизоставни део живота свих
нас. Зато је битно да пронађемо баланс између намирница које можемо
да приуштимо и оних које нам неће
шкодити.
СЛАЂАНА ИДВОРЈАН,
радница у месари:
– Купујем у продавници, a на Зеленој пијаци само кад имам прилику, пошто живим на Стрелишту. Све
је свежије и већи је избор на пијаци, а цене су сличне. Можда је мало повољнија Зелена пијаца. Битнији ми је квалитет. Важно је да
је квалитетно, али да није много
скупо.

Д. ЈОЦИЋ

Д. ШТОПУЉ

Ђ. АЋА

С. ВУЈИЧИЋ

ДЕЈАН ОЛАС,
електротехничар енергетике:
– Углавном купујем на пијаци. Не
постоји претерана разлика у цени.
Вероватно је мало јефтиније на пијаци, али мислим да је квалитет важнији од цене. Ако је разлика у цени
пет до десет динара, сигурно ћу узети нешто домаће с пијаце.

баште. Цене су мало високе, али ми
је згодно због близине аутобуске станице. Увек ми је био битнији квалитет од цене. Трудимо се да не прскамо ништа од воћа и поврћа, али онда
се то слабо одржава. Не гаје се више
оне старе врсте које нису морале да
се штите од пропадања. Ипак, знамо
чиме смо их третирали у башти.

ДРАГАНА ЈОЦИЋ, пензионерка:
– Купујем у маркету, а на пијаци
понекад лети. Не примећујем разлику. Чак могу да кажем да сам уочила
препродавце. Пијачни продавац је
отишао у један од већих супермаркета и купио печурке на акцији. После
тога сам га видела како препродаје
на пијаци. Тамо где је купио, биле су
нешто преко седамдесет динара, а он
је продавао за сто педесет. То није једини случај. Из самопослуге је било
и парадајза, краставаца... То смо ми.

ЂУРА АЋА, ауто-лимар:
– У својој башти имам све посађено.
Постоји разлика између мојих производа и оних које купим, јер ја не прскам
плодове. Најбоље је кад је природно.
Проблем је само што су биљке изложене лошем утицају фабрика. У последње време воће пропада и због кише.

ДЕСАНКА ШТОПУЉ, пензионерка:
– Купујем у маркету или на пијаци
када није сезона наших плодова из

СРЂАН ВУЈИЧИЋ, пензионер:
– Више купујем на пијаци, али могуће је да је јефтиније у супермаркетима. Чак је можда и квалитет бољи у
самопослугама, јер на пијаци препродају воће. Људима је сада важније да
је повољно него колико је квалитетно.
Анкетирала Јелена Катана
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ПАНЧЕВКЕ И ПАНЧЕВЦИ ДИВОВИ

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА”
ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

ЖИВОТ С ГЛАВОМ ИЗНАД ОБЛАКА
голфа! Купио их је и носио свакодневно, а биле су одличне за поледицу јер су имале крампоне.
Сматра да високи људи могу да
имају велику предност ако умеју да
се носе са својом висином и ако успеју да уклопе свој дух с телесним предиспозицијама, јер им та маркантност омогућава да доминирају у простору и друштву.
– Нама је одлично на свим масовним скуповима и концертима. Поглед је савршен. Пробао сам једном
да се спустим на просечну висину и
схватио да је вама страшно – каже
шаљиво.
У Панчеву му једино не прија шетња по Зеленој пијаци.
– Тамо влада једна општа дискриминација према високим људима с
обзиром на висину тезги, на распоред таласастих лимова и на крпе постављене између кровова да им не би
падала киша или јако грејало сунце.
Ту високи људи не могу да прођу нормалним усправним ходом – објашњава Станојловић.
Александрова жена је доста нижа
од њега, али како каже, љубав је победила. Признаје да му је жао што
због разлике у висини никада нису
могли да плешу. Имају сина и ћерку,
и обоје су високи.

Како је то кад на свет гледате с висине – у дословном смислу те речи?
Кад сте високи два метра и више? За
почетак, морате да се чувате да главом не ударите у ниске знаке и довратке, за тим да се укло пи те у не стандардну гардеробу, и тако, још
понешто...

Ни одбојкашица ни кошаркашица
Тијана Шурбатовић (28) апсолвенткиња је на Биолошком факултету. Са
својих 189 цм међу највишим је женама у Панчеву. Нагло је израсла у
периоду између трећег и четвртог разреда. Скоро сви чланови у њеној породици су релативно високи људи,
али она је највиша.
– Сећам се да су ми се нека деца
ругала када сам била мала и називала ме жирафом, чапљом..., али мене
то никада није узнемиравало – прича
Тијана.
Оно што јој је правило проблем била је одећа. Рукави су јој увек били
кратки, а фармерице – ако су биле
довољно дугачке, биле су јој широке
у струку.
– Сад је избор одеће много већи и
цене су повољније, али нема обуће за
високе жене. Целог живота носим мушке патике или ципеле које могу да
прођу као унисекс, као што су „канађанке” или „старке”. Велики бројеви
женске обуће праве се по наруџбини
и нису јефтини, али је бар избор модела велики... – објашњава Тијана.

Вук Ивановић
кошарку. И када кажеш: не, обично
следи питање: зашто не? Јер испада
да је то једина судбина високих људи
– каже она.
Оно што види као предност јесте
то што може све да дохвати и што на
концертима има бољи поглед и удише чистији ваздух. И на крају (смеје
се), али није најмање важно – високе
жене се теже угоје и не види се брзо
када се то деси.

Два метра и двадесет година

Тијана Шурбатовић
Док се није привикла на своју висину, дешавало јој се да удари главом
при уласку у аутобус, али са седиштима проблем траје и даље: просто
нису прављена за људе преко 180 цм,
па нема места за колена! Исто је и у
биоскопу и позоришту.
– Досади ти када те целог живота
питају да ли тренираш одбојку или

Михаило Ђорђевић (21) студент је
Елек тро тех нич ког фа кул те та и
вероватно највиши гитариста у нашем граду. Он није нагло израстао,
већ је постепено и непрестано растао и досегао висину од два метра.
Кошарку је тренирао тек у средњој
школи када се већ усталио на тој
висини.
– У тинејџерском периоду сам био
мршав, а веома висок, па је било проблематично наћи одећу која је довољно дугачка а да није превише широка. Ваљда увек мисле да ако си висок,
треба да будеш и крупан. Неколико
пута сам патике морао да наручујем
преко интернета, јер носим број четрдесет девет и по или педесет. Избор је сужен, али ипак може да се
пронађе више ствари него раније –
прича нам Михаило.
Он је веома задовољан својим стасом и мисли да су два метра идеална
висина, која може да има само предности.
– Супер ми је што могу све да дохватим, па и кад седим, могу све руком да зграбим а да не устајем. Када
треба прећи неку препреку, дугачке
ноге су од велике помоћи – каже задовољно Михаило.
Мада, дешавало се и њему да у старијим кућама понекад не процени добро висину улаза, па закачи главом, а
истина је и да на концертима потпуно заклања поглед онима који се нађу иза њега.
– Уме да буде необично када треба
да загрлим некога ко је баш много
нижи од мене, па морам да се савијем, али кад се хоће, све се може – закључује Михаило.

Љубав је победила

Михаило Ђорђевић

Архитекта Александар Станојловић
(49) и као дете био је висок растом,
али је у разреду било и виших... У
шеснаестој години је почео да расте
„као из воде” и стигао до два метра.
Каже, високи људи функционишу исто
као и сви остали, само што нису пропорционални, па некад делују незграпно. И њега је одувек мучило то што
не може да носи оно што му се допада и што жели, већ само оно што је
довољно велико.
– За високе људе је одувек била сужена понуда. Сад се, истина, ствари
мењају набоље, јер је генерално наша
нација израсла. Деца су виша, па се и
тржиште прилагодило томе – каже
Александар.
Једном је, крајем осамдесетих, приликом посете Новом Пазару у излогу
видео ципеле на екстремном снижењу пошто их нико није хтео – биле су
број 47, и још намењене играчима

– Виши мушкарци одмах западају
за око нижим девојкама, без обзира
на то да ли су елоквентни или нису.
Довољно је да су високи. Бити висок
ипак не зна чи би ти ду го веч ни ји,
здравији или способнији – закључује Вук.

Највиши свештеник
Душан Грујић (31) сигурно је највиши свештеник не само у нашем граду
већ можда и у читавој земљи. И сам
каже да никада није срео колегу вишег од себе, а са осмехом прича да
парохијани често, кад забораве његово име, траже „оног највишег”.

Александар Станојловић
с патикама, купим више пари одједном. Немаш времена за грешку. Сада
сам нашао и питање је времена када
ћу поново – каже Вук.
Прича да му се, када је био млађи,
често дешавало да удари у нешто у
кући, а једном је толико јако лупио
главом да је изгубио свест на неколико минута.
– Кад људи брзо израсту, мозак не
може да се навикне на организам којим влада, па координација покрета
буде лоша – тумачи.
Због бављења спортом често је путовао авионом и много се намучио
јер је ње го ва бут на кост ду жа од
простора између два наслона, па кад
не добије одговарајуће седиште, често мора да устаје како би издржао
пут.
Каже да ниже жене воле екстремно
високе мушкарце, али да је њему разлика већа од 30 цм превелика.

У лето 1999.
Кит и Ло ра
путују на фести вал
у
Корнволу да
посматрају
то тал но по мрачење Сунца. Кит је од
оних што пасионирано
прате сва помра че ња, а
Лора није видела још ниједно. Млади и заљубљени, сигурни су да ће ово бити
прво од многих која ће поделити.
Међутим, у тихим тренуцима после проласка сенке Лора ће бити
сведок бруталног напада на једну
жену. Кад буду позвали полицију,
Лора и њен дечко Кит промениће
судбине четворо људи.
Два читаоца који до 5. јуна, у 12
сати, СМС-ом на број 1201 пошаљу најдуховитији одговор на питање: „Колико често се мешате у туђа посла?”, наградићемо по једном књигом. Одговоре ћемо објавити у наредном броју „Панчевца”.
Правило за слање СМС-а је следеће:
укуцајте КО (размак) Лагуна (размак)
текст поруке и пошаљите на 1201. Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у
ВИП мрежи, 39,60 динара у Теленор
мрежи и 38,64 динара у мт:с мрежи.

Куповина без грешке
Вук Ивановић (36) висок је 210 цм.
Тренирао је кошарку и играо за клубове у Кини, Бразилу, Аргентини, Америци и Европи, а за време боравка у
САД завршио је биотехнологију и генетски инжењеринг.
– Ако умеш да искористиш своју
наочитост, можеш увек да будеш доминантан. Кад мушкарац има и харизму и интелект, своју висину може
да искористи да буде упадљив људима и да се наметне као бољи избор у
односу на конкуренцију – каже Вук,
али се ограђује:
– Мислим да ипак има више мана.
Лепо је бити висок као неки физички
експонат кад си млад, а касније, кад
остариш, не знам баш колика је то
срећа.
И он има проблем са одећом:
– Када натрчим на нешто што ми
одговара, као што је скоро био случај

„Каже он, каже
она” Ерин Кели

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН
ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

„Изнад жеље”
Пјера ла Мира
Душан Грујић
Рођен је као крупна беба од 5.400
грама у породици високих људи. Већ
пред крај основне школе досегао је
висину од 197, а касније постепено
дошао до 210 цм.
Као ђак није смео да касни, нити
да бежи са часова, јер су професори
примећивали када није ту. Док је био
у основној школи, тренирао је кошарку у клубу и одбојку рекреативно. Али
није наставио у том правцу, већ је
уписао Богословију у Сремским Карловцима. Као спортиста је имао муке
да пронађе патике одговарајућег броја, а на Богословији одело које ћу му
пристајати.
– Ми богослови морали смо да носимо одела и кошуље с краватом. Ја
сам по својој мери успевао да нађем
само кравату – каже са осмехом отац
Душан.
Међу колегама је често у центру
пажње, иако то не жели да буде.
– Кад се нађем у непознатом друштву, они међу собом нагађају колико сам висок, па ме после то питају и
онај који је био најближи не крије радост... Морам да кажем да никада нисам дискриминисан због висине, као
што се дешава у неким другим приликама да неко буде одбачен јер је
другачији, већ су реакције на моју висину увек пропраћене одушевљењем
– прича отац Душан.
Необично му је било кад је видео
човека вишег од себе.
– Мало ми је било чудно... Када је
стао поред мене, помислио сам: како
ли то други мене виде – каже отац
Душан.
Необичне реакције имао је од деце
када је почео да предаје веронауку у
школи. Најмлађи су се дивили, па су
га цртали као Супермена или Бетмена, док су га се мало старији ђаци
плашили.
Међутим, често се људи с њим сликају.
– Када сам 2015. године посетио
Хиландар, разговарао сам с монахом Кирилом, који је био велики духовник. Он је био изразито ниског
раста. Иако није никада то радио,
пожелео је да се слика са мном и када смо завршили сликање, рекао је:
„Ти и ја у животи никада нећемо
пропасти”. Ја сам га питао: „Зашто,
оче?”, а он је одговорио: „Зато што
можемо да одемо у Солун да се сликамо као атракција и да од тога имамо довољно прихода за живот” – испричао нам је са осмехом на лицу
отац Душан.
М. М.

Феликс
Менделсон
био је миљеник судбине. Поред
тога што је
п л е н и о
шармом,
имао је срећу да буде
члан једне
од најбогатијих банкарских породица у Европи, а већ са двадесет година постао је славни
композитор и диригент. У роману „Изнад жеље” читаоци ће се
упознати с причом о Менделсоновој ватреној љубави према италијанској примадони Марији Сали
и нежној љубави према супрузи
Сесил Жанрено, уједно и једној
од најлепших жена у Европи тог
времена.
Два читаоца који до 5. јуна, у 12
сати, СМС-ом на број 1201 пошаљу најдуховитији одговор на питање: „Колико су ваше жеље нереалне?”, наградићемо по једном књигом. Одговоре ћемо објавити у наредном броју.
Правило за слање СМС-а је следеће:
укуцајте КО (размак) Алнари (размак)
текст поруке и пошаљите на 1201. Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у
ВИП мрежи, 39,60 динара у Теленор
мрежи и 38,64 динара у мт:с мрежи.

НАГРАДЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА
У прошлом броју смо вас питали
колико сте сујеверни када је у
питању број тринаест, а књиге из
„Вулкана” добиће аутори следећих
порука:
„Мој рођендан је 13. марта и сваке године муж ми пева ону Борину: ’Када си отишла с њим, био је
13. март, тај дан ће остати forever
in my heart’. И ја не знам шта то
треба да му значи.” 064/2969...
„Нисам уопште сујеверна, јер је
мужевљевих 13 мој срећан број.”
064/2488...
„Лагуна” ће наградити ове одговоре на питање који критеријум
вам је важан при избору писца:
„Најважнији критеријум при избору писца је да писац није Кија
Коцкар или неко попут ње.”
064/3041...
„Најважније је да тај писац пише добре књиге које нису скупе. И
евентуално да слова нису ситна.”
064/1121...
Д. К.

10

КУЛТУРА
Културни телекс

Представе
Петак, 31. мај, 12 сати, дворана „Аполо” Дома омладине:
представа за децу и одрасле „Пластичне баште” Салватореа
Трамачереа („Екс театар фест”).
Петак, 31. мај, 18 сати, дворана „Аполо” Дома омладине:
представа „Загонетка револуције” Дијане Милошевић („Екс
театар фест”).
Петак, 31. мај, 18 сати, дворана „Аполо” Дома омладине:
представа „Дискретни шарм марксизма” Бојана Ђорђева („Екс
театар фест”).
Петак, 31. мај, 19 сати, плато Културног центра: премијера
представе „Мали принц” Школе глуме Наташе Балог.
Субота, 1. јун, 12 сати, дворана „Аполо” Дома омладине:
представа за младу публику „Све је у реду” по мотивима романа Јасминке Петровић, у режији Душана Благојевића („Екс
театар фест”).
Субота, 1. јун, 19 сати, дворана „Аполо” Дома омладине:
представа „Антигона – пројекат еманципације” Ненада Чолића („Екс театар фест”).
Субота, 1. јун, 20.30, дворана „Аполо” Дома омладине: представа „Остајте” у режији Љиљане Чекић („Екс театар фест”).
Недеља, 2. јун, 19.10, Трг Зорана Ђинђића: перформанс „Бруто” („Екс театар фест”).
Недеља, 2. јун, 19.30, дворана „Аполо” Дома омладине: документарни филм „Могућност побуне” Ивана Стојиљковића
(Екс театар фест).
Недеља, 2. јун, 20.30, дворана „Аполо” Дома омладине: представа „Смрт фашизму! О Рибарима и Слободи” Милене Богавац („Екс театар фест”).

Представа „Загонетка револуције”

Тематски програм
Петак, 31. мај, 12 сати, Градска библиотека: представљање
књиге „Сара и јануар за две девојчице” Зорана Пеневског.

Музика
Четвртак, 30. мај, 18.30, Музичка школа „Јован Бандур”: концерт Гудачког оркестра.
Субота, 1. јун, 18 сати, дворана Културног центра: концерт
поводом четрдесет година фестивала „Распевано пролеће”.
Четвртак, 6. јун, 20 сати, Римокатоличка црква Св. Карла Боромејског: отварање Међународног фестивала класичне камерне музике „Класик фест”.

Петак, 31. мај 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

РАЗГОВОР С ПОВОДОМ: МАРГАРИТА КИНСТНЕР, СПИСАТЕЉИЦА

АУСТРИЈАНКА У ПАНЧЕВУ
О свом боравку у
нашем граду ауторка
је писала и на блогу
margarita-kinstner.com
У нашем граду од 3. маја до 4.
јуна борави угледна аустријска
списатељица Маргарита Кинстнер (43), која је у „Штабу Погон” у уторак, 28. маја, одржала вече читања на тему „Дунав: стереотипи о границама”.
Она је том приликом говорила о феномену граница (Дунав, Тамиш, Београд, средња
Европа) и разним културним
творевинама.
– У овом тренутку се бавим
историјом дунавских Шваба и
трагам за сличностима у храни, језику и именима градова.
На читању је приказан и видео-колаж под називом „Рубни предели Дунава”, који говори
о границама и стереотипима,
разликама између Панчева и
Београда, Аустрије и Србије,
као и о томе како места повезују људе, а истовремено и раздвајају предрасудама – рекла
је Маргарита.
Она се у Панчеву налази у
оквиру прве резиденције за писце, која је остварена уз финансијску подршку „Културфорума” и неколико аустријских
фондова. Програм размене између Србије и Аустрије одвија
се под окриљем институције
„Literaturhaus” из Кремса, коју финансира влада Доње Аустрије. Координатор резиденције је београдска ауторка Софија Живковић. Она одлучује
ко ће из Србије ићи у Аустрију
на једномесечни боравак, а у
Србији је задужена за сву логи сти ку ко ја је нео п ход на

Песникиња Тијана Саватић и Маргарита Кинстнер
аустријским писцима. Софија
је један део основне школе завршила у Панчеву и познаје
богату културну историју овог
града, па је у договору с директором институције „Literaturhaus” изабрала да Маргарита
борави у Панчеву.
– Људи у Панчеву су веома
срдачни, тако да ми је често
веома непријатно када изговарам оно што Аустријанци
често кажу: „Извини, можда
следећи пут, стварно немам
времена данас” – каже Маргарита Кинстнер.
Додаје да је по доласку упознала панчевачку песникињу

Визија и ревизија
Овогодишњи, четрдесет осми
„Екс театар фест” Дома омладине Панчево, под слоганом
„Визија и ревизија”, биће одржан од 31. маја до 2. јуна.
Публика ће током три дана
имати прилику да погледа осам
представа савремене позоришне продукције које су настале на српском културном про-

Недеља, 2. јун, 12 сати, БУДИ павиљон у Народној башти:
свечано отварање прве самосталне изложбе радова Петре Ђуретић „Волим да сликам”.
Уторак, 4. јун, 18.30, фоаје Културног центра: девета регионална изложба еколошких фотографија „Повратак природи”.
Уторак, 4. јун, 19 сати, Галерија савремене уметности: изложба „Нове аквизиције 2019”.

избор

МОЈ

То сам ја
Милош Павловић,
берберин
СТРИП: Моја прва препорука је фан та стич ни стрип
„Меркурио Лои”. У питању
је прича о италијанској верзији Шерлока Холмса, која
код нас излази у издању „Чаробне књиге”, у едицији „Бонели ризница”. Меркурио је
особењак који живи у свом
свету, а најбитнија личност
у његовом животу је његов
берберин, па можда се и зато и ја заљубих у овај стрип.
Спора радња и неочекивани
обрти, као и прелепе боје овог
стрипа права су ствар за оне
који желе да уживају у мистерији и насмеју се сулудим
ко мен та ри ма Мер ку ри ја
Лоија.
МУЗИКА: Пре неколико месеци изашао је албум панчевачког бенда „Укратко Штеф”.
Песме с тог албума које бих
издвојио, јесу „То сам ја”,
„Нећу у Унију”, „За екипу” и

Страну припремила

Мирјана
Марић

„Фанатик”. Ако не можете некако да дођете до CD-a, ову
панкерштину можете да одслушате на „Jутјубу”.
ФИЛМ: Од филмова заиста
не знам шта бих пре препору чио, али по след њи ко ји
сам одгледао, јесте римејк
„Гробље кућних љубимаца”,
који је рађен по књизи Стивена Кинга. Идеалан је за
ове кишне дане, посебно у
вечерњим сатима, док напољу сева и грми. Одгледајте
како је то када се вољене особе врате са оне стране у породицу и када љубав постаје
хорор.

шницле и ћевапи, нису ми непознати јер у мој земљи живи
пуно Срба, а доста њих држи
ресторане традиционалне хране – прича Маргарита.
Она је учествовала и на трибини која је одржана у среду,
30. маја, у оквиру манифестације „Мајски дани књиге” у
Градској библиотеци Панчево,
где се говорило о утицају Томаса Бернхарда на данашњу
књижевност.
По повратку у Аустрију писаће кратке приче о Панчеву,
као и о местима која је посетила током боравка у Хрватској
и Босни и Херцеговини.

ПОЧИЊЕ ЧЕТРДЕСЕТ ОСМИ „ЕКС ТЕАТАР ФЕСТ”

Изложбе

МОЈ

Јасмину Топић, која ју је љубазно представила људима у
Панчеву. Врло брзо је почело
и истраживање српских специјалитета.
– Одмах прве вечери пробала сам пасуљ, а касније и неке
друге специфичне ствари које
се овде једу, као што су шопска салата и салата од купуса,
што ми се веома допало. Једном сам наручила сарму, али
сам добила ону која се прави с
листовима винове лозе, што ме
је разочарало. Храна је генерално слична оној која се једе
у Аустрији, а неки специјалитети, као што су пљескавице,

стору и промишљају узнемирујуће друштвене промене присутне и код нас и у свету, узроковане агресивном експанзијом капитализма.
Програми су бесплатни, а
карте се могу преузети на билетарници Дома омладине Панчево (Светог Саве 10), од 15 до
22 сата, сваког радног дана.

НА ФЕСТИВАЛУ СЛОВЕНСКЕ МУЗИКЕ У МОСКВИ

Наш човек лауреат престижног такмичења
Милан Обрадовић, баритон из
Панчева, проглашен је за лауреата и освојио је гран-при на
Фестивалу словенске музике у
Москви. Тај фестивалу постоји већ петнаест година, а Обрадовић се такмичио у категорији соло певача до четрдесет
година.
Такмичење траје око недељу дана, а у оквиру њега постоје такмичарски и ревијални део, у ком учествују сви првонаграђени. Ове године било
је око седамсто учесника у категоријама клавир, виолина,
дувачки инструменти, џез кла-

вир, соло певање и такмичење
композитора.
– Ово такмичење има велики значај за мене, посебно што
ме је председница жирија, професорка певања на Московском
конзерваторијуму, позвала да
упишем мастер-студије код ње
у класи – рекао је Милан, студент прве године Факултета музичке уметности у Београду.
Он је на такмичењу певао
композиције „Прича” Марка
Тајчевића и „Примирење” Чајковског. Његов пут и боравак у
Москви подржала је Фондација Драгице Николић.

Милан Обрадовић (лево)

ЈЕДНОДНЕВНА МАНИФЕСТАЦИЈА ФЦС-а

Ноћ српског филма
Филмски центар Србије покренуо је нову једнодневну манифестацију, „Ноћ српског филма”, која ће бити одржана у
среду, 5. јуна, у више од тридесет градова у Србији, међу којима ће бити и Панчево. Током једне вечери биће приказани најгледанији домаћи филмови: „Јужни ветар” редитеља
Милоша Аврамовића, „Такси
блуз” Мирослава Стаматова,
„Краљ Петар I” Петра Ристов-

ског и дечји филм „Злогоње”
Рашка Миљковића.
У оквиру манифестације биће приказана и четири краткометражна филма, подржана
средствима ФЦС-а, и то: играни филм „Малишан” Данила
Бећковића, анимирани филм
„Ехо” Косте Ракићевића и Борише Симовића, документарни филм „Исти” Дејана Петровића и кратки студентски филм
„Шафарикова 1” Лане Павков.

Циљ манифестације је популаризација српског филма, са
акцентом на онима који су подржани на конкурсима Филмског центра Србије, као и жеља да се савремена српска продукција учини инспиративном
и приступачном што већем броју заинтересованих гледалаца,
посебно младима. Цена појединачне улазнице за филмове
у оквиру „Ноћи српског филма” биће сто динара.
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ЗАПИСИ

Петак, 31. мај 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

НАША ГОШЋА: ВАЛЕРИЈА ЈОНА АНДРЕЈЕВИЋ, ДЕФЕКТОЛОГ И ПРОФЕСОРКА НЕМАЧКОГ ЈЕЗИКА

СТУДЕНТСКИ ДОМ – КУЛТНО МЕСТО

СА ЂАЦИМА МОЖЕШ ДА ПОКРЕЋЕШ
И МЕЊАШ СТВАРИ

Средиште градског
бунта и добре музике

Много некадашњих школараца препознаје је на улицама
града, јер је радила у три школе пре четврте у којој је сад.
Врло озбиљно се бави професуром немачког језика, а пре
него што је стекла диплому
која јој је то омогућила, завршила је дефектологију. Судски је тумач за немачки језик.
Валерија Јона Андрејевић због
захтева професије и сарадње
с Goethe-Institut-ом путује по
Европи...
ПАНЧЕВАЦ: Због чега сте одлучили да се бавите просветним радом иако сте завршили
и дефектологију?
ВАЛЕРИЈА ЈОНА АНДРЕЈЕВИЋ: По завршетку Гимназије
било ми је јасно да желим да
радим с децом и да волим стране језике, поготово немачки,
захваљујући наставници Мири
Стојаков из „Змајеве”. Љубав
према језицима потиче и од
двојезичног одрастања, матерњи ми је мађарски. Та чињеница и мултиетничност Панчева формирали су ме тако да
будем отворена према различитостима и потреби њиховог
уважавања, како у граду, тако
и на ме ђу на род ном ни воу.
Ипак, нисам била сигурна шта
бих, па сам уписала два факултета истовремено: смер логопедије на дефектологији и
немачки језик. Логопедија је
би ла ин тер ди сци пли нар на:

Поносна сам на моју
107. генерацију
Гимназије. Окупљамо
се неколико пута
годишње, а имамо
и свој бенд.
комбинација психологије, педагогије и медицине. Суштина
је у помоћи деци којој је она
неопходна. Моја прва љубав, а
и данашња. Посао сам добила
у ШОСО „Мара Мандић” 1984.
Остала сам тамо седам година, а у међувремену сам завршила и немачки, јер никад нисам хтела да остављам ствари
недовршене.
l Ка ко се раз ви ја ла ва ша
каријера?
– Од посла логопеда, уз стручно усавршавање, а кад то кажем, мислим и на коришћење
стручне литературе на немачком, дошла сам до тога да се
запослим у ОШ „Јован Јовановић Змај”. То је тада била једина основна школа која је имала логопеда, а и моја наставница немачког је отишла у пензију, па сам мислила да могу
да радим и једно и друго. Седам година предивног живота,
враћање у младост, мирис твоје основне школе који никад не
може да нестане... Ту је била и
потреба да истражујем и да мењам; то ме је увек вукло у животу. Испало је да сам радила
по западњачком принципу –
провела сам седам година на
првом, другом, као и на трећем послу у Средњој економској школи „Паја Маргановић”.
l Опет нови изазови, програми...
– Да. Предавала сам немачки будућим конобарима и економ ским тех ни ча ри ма. Нов
приступ, нове припреме и литература – поново интересантан посао. Млади, између петнаест и османаест година, којима је већ јасно чиме ће се
бавити у животу; конобару треба основни ниво конверзације
у угоститељству, али било је и

оних који ће касније студирати економију или међународну трговину, па морају да савладају језик на високом нивоу. Посебно задовољство ми
је било радити с куварима и
посластичарима: смирена деца, рецепти на немачком, а
уследи дегустација, јер они јела заиста направе.
l Већ петнаест година предајете у Гимназији „Урош Предић”.
– Тако је. Али прво бих се
вратила на 107. генерацију Гимназије, чији сам, као ученица,
била део. Поносна сам на нас.
Окупљамо се неколико пута годишње. Имамо свој бенд, у коме су власник „Пасажа” Влада
Митровић, лекар Милан Ковијанић, архитекта Душан Пупић, приватник Жика Милановић, лекарка Весна Покрајац и лекар Бојан Милошевић.
Радим у Гимназији с другарицама из своје генерације: Неном Цигановић, Елизабетом
Гранфенштајн Милошевић и
Бранком Тепшић. Много је још
драгих ми особа, али да их не
набрајам, како се неко непоменут не би увредио.
l Вратимо се сад на професорку Гимназије Валерију и њене ученике.
– Опет сам дошла на „место злочина”, у моју средњу
школу. Гимназија је увек имала најбоље ђаке, са унутрашњом мотивацијом да уче и
раде и касније да студирају.
И сада је тако. Стижу с домаћим васпитањем; породица је
главна за основе, а ми смо само надоградња. С њима можеш да покрећеш и мењаш
ствари. Некима треба помоћ,
неки се сналазе сами, уз подршку. Али професор не може да их укалупљује, они су
своји, слободни, треба их само „испратити”. Невероватан
је доживљај када их видиш
пет го ди на по сле ма ту ре, а
они зрели људи, завршавају
факултете, савесни и одговорни, укључујући и неке са смањеним оценама из владања у
Гимназији. Када данас кренем да кри ти ку јем уче ни ке
јер по закону нешто мора како је написано, запитам се да
ли то баш мора тако, да ли
може некако само да се испра ти тај њи хов при род ни
раст. И може! Мораш као професор да будеш флексибилан:
два и два јесу четири, али не
увек. Не слажем се са увреженим мишљењем да су нам деца све лошија, не, она су све
захтевнија, паметнија, образованија. Много учим од њих,
посебно када се ради о информационим технологијама.
Све о томе знају, јер је такав

свет, оста је нам, ре кла сам
већ, само да их испратимо.
l Када сретнете своје бивше
ђаке, имају ли жељу да разговарају с вама?
– Наравно, а најчешће конобари по градским локалима
(смех – прим. аут.). Јако позитивно реагују кад ме угледају,
без обзира на то што их је у
школи највише занимала пракса. Љубазни, услужни, дотерани, лепи момци. Волим сву своју децу, из свих школа у којима сам радила.
l Препознатљиви сте и по
реализацији бројних пројеката са ученицима. Како је то
кренуло?
– Захваљујући усавршавањима за професоре Goethe-Institut-а у Београду, као и могућности добијања стипендија за
одласке у Немачку како бисмо
се бавили одређеном темом.
Професори немачког имају срећу да постоји њихова подршка.
Пројектна настава је уобичајена у свету, а имала сам прилике да видим како то функционише: тачно се зна који су циљеви пројекта и шта хоћеш њиме да постигнеш. Ми смо се,
због познате ситуације у Панчеву, определили за пројекте
из сфере екологије. Наравно,

Гимназија је увек
имала најбоље ђаке,
са унутрашњом
мотивацијом
да уче и раде и
касније да студирају.
И сада је тако.
резултати се на крају презентују, а за то су важни и медији.
Имамо добру сарадњу с градским Секретаријатом за заштиту животне средине, а Гордана
Влајић нам много помаже да
дођемо до новинара.
l Пројекти под капом немачке организације морају да
буду добро промишљен процес.
– Јесте. Све етапе су испланиране од почетка до краја. На
пример, пројекат „Гимзелени”,
који ја водим, постоји од 2011.
године током целе школске године. Постоји подршка управе
школе и свих колегиница и колега. Имамо образац, структуру, ученици знају шта се од њих
очекује. Активно учествује двадесетак ђака, али се трудимо
да у неким моментима укључимо и друге, што нам успева;
на еко-караоке журку дошло је
петсто ученика, а приход од

Пројекте радимо
захваљујући
усавршавањима за
професоре Goethe-Institut-а у Београду,
као и могућности
добијања стипендија
за одласке у Немачку
како бисмо се бавили
одређеном темом.
продатих улазница упућујемо
онима којима је помоћ неопходна. Почињемо у септембру,
а завршавамо 22. априла, на
Дан планете Земље. Ученици
преузимају велику одговорност
и већину активности, а професор само координира. Приступ
је креативан. Рецимо, сваке године китимо еколошку јелку.
Деца снимају еко-филмове, правили смо изложбе стрипова и
фотографија, озбиљно предавање на тему здраве исхране...
Промовишемо сакупљање, сортирање и рециклирање отпада.
Главни циљ је да нам околина
буде чистија. Поруке су, наравно, на не мач ком. Ми смо
PASCH, партнерска школа, а то
је иницијатива немачке владе
да се подржи настава немачког
језика у свету. Кренуло се са
око хиљаду школа на планети,
а сада их је дупло више. То
практично значи да имамо сву
могућу литературу на немачком, да деца могу да полажу
међународне испите на Goethe-Institut-у или добију језичке летње стипендије; имамо финансијску помоћ за пројекте...
l Шта је најактуелније? Имате ли још професионалних и
приватних амбиција?
– Пре три недеље у Бремен
је путовало троје ученика и
две професорке. Наш пројекат „Околина је као стакло –
не дозволи да се уништи” уз
још десет пројеката у свету
проглашен је за равноправног
победника! Важније од тог прелепог осећаја поноса било је
то што што смо с Кинезима и
Јерменима развијали пројекте за будућност. Што се амбиција тиче, желим да знање немачког које ученици понесу
из Гимназије буде на завидном нивоу. И да наставимо с
про јек ти ма. При ват но сам
остварена, уживам с мужем
Иваном Андрејевићем, а највећа преокупација и задовољство су ми два унучета: Марта
и Максим.
С. Трајковић

Довољно је рећи – Студентски, па да та реч код старијих Панчеваца изазове бујицу лепих сећања и подсети
их на прошла, али лепша и
безбрижнија времена. Биле
су то године када су у тој сали држане прве послератне
игранке у Панчеву, а касније
наступали готово сви југословенски рок и панк бендови,
за шта је најзаслужнији некадашњи Дом омладине.
Студентски за многе Панчевце има и емотивни значај, јер су ту рођене многе
романсе и прве љубави. Ако
се узме у обзир да је у Студентском одржано на стотине провокативних и посећених трибина о политици, медијима и музици, на којима
су гостовали наши најутицајнији политичари, уметници,
музичари и новинари, онда
епитет култно место за генерације Панчеваца није нимало претеран.
Историја Студентског почиње далеке 1884. године, када је Српска црквена општина сазидала грађевину с лепом свечаном двораном, чију је таваницу осликао бечки
сликар Едуард Клајн. Колико су свечана дворана и њена
таваница и касније, након што
су осликане, биле посебне,
најбоље сведочи податак да
је на том месту снимљено више домаћих и страних филмова и телевизијских серија.
На месту које ће касније
постати познато као Студентски, најпре је настао Цркве-

патка” и друге звезде југословенске панк-рок музике.
Студентски је био и место
панчевачког бунта, јер су током година страховладе Милошевићевог режима ту одржаване бројне политичке трибине. Између осталог, та дворана је била премала да прими све Панчевце који су хтели да виде Николу Милошевића, Косту Чавошког, Војисла ва Ко шту ни цу, Зо ра на
Ђинђића и друге наше интелектуалце који су најавили
ује ди ња ва ње Де мо крат ске
странке.
У Студентском je Млађан
Динкић, док је још био млад
и перспективан економиста,
пред ста вио књи гу „Ве ли ка
пљачка народа – економија
деструкције” о последицама
хи пе рин фла ци је у Ср би ји
1993. године и другим начинима на које је режим Милоше вић –Мар ко вић пљач као
грађане Србије. Студентски
је угостио и Оливера Ивановића и Марка Јакшића, српске лидере из Косовске Митровице, генерала Момчила
Перишића, Мирослава Лазанског, Драгана Никитовића,
али и многе друге наше познате опозиционе политичаре и новинаре. Заједничко за
све трибине на којима су они
говорили било је да су ти догађаји увек били добро посећени и да се на њима говорило слободно, без страха од
цензуре.
Пре седам година, 15. јуна
2012, Студентски је враћен

ни дом „Свети Сава”, у којем
су се налазиле библиотека
Црквене општине Панчево и
просторије Српског црквеног
певачког друштва. Зато и не
чуди одлука на основу које
је то место најпре названо
Светосавски дом, што је први назив који је био познат
Панчевцима.
Међутим, 1959. године почело је да се користи име
Студентски дом, по коме је
то место познато и данас.
Крајем педесетих ту су свирали најбољи оркестри у граду, а слушали су се свинг и
џез. Тада су се одржавале и
прве игранке, о којима се
причало и ван Панчева, због
чега су на њих долазили и
Београђани.
Најзанимљивије и најузбудљивије у Студентском биле
су седамдесете и осамдесете
године прошлог века. Ту су
наступали „Рибља чорба”, „ЈУ
група”, „Атомско склониште”,
„Парни ваљак” и други бендови из некадашње Југославије. Још живље и интересантније било је у Студентском
током осамдесетих, када су у
тој дворани свирали „Филм”,
„Азра”, „Идоли”, „Пекиншка

Православној црквеној општини у Панчеву на основу
закона којим је било прописано да се све врати онима
који су после Другог светског
рата на основу национализације остали без имовине. Од
тада у Студентском све замире. Отако су добили ту дворану назад, њени нови власници нису у њој организовали
ниједан културни или политички догађај.
Средином фебруара 2017.
године у локалним медијима
је објављено да је Градско веће Панчева дало сагласност
да Културни центар Панчева
закупи Студентски. Немања
Ротар, члан Градског већа задужен за културу и информисање, изјавио је да то неће
бити као некада простор за
игранку, дискотеку или рок
концерте, али да ће имати
посебну намену. Он је рекао
да ће та дворана бити одлична за мање камерне представе, трибине и фестивал класичне музике.
Међутим, и после тога Студентски је чешће закључан
него што се у њему приређују
неки културни садржаји. Докле ће бити тако, видећемо.
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КОНСТАНТНИ ПРОБЛЕМИ ПАНЧЕВАЧКИХ ПЧЕЛАРА

ПОНОВО НЕСТАЈУ КОШНИЦЕ

Месне актуелности
Банатски Брестовац: ЈКП
„Комбрест” одложио је монтирање надстрешнице на капели
на гробљу. Удружење спортских риболоваца приредило је
у суботу, 25. маја, такмичење у
спортском риболову за децу
под називом „Пецањем против
дроге”. Делегација братске школе из словеначког Видема код
Птуја посетила је Брестовац.
Матурантски плес је одржан у
понедељак, 27. маја, на платоу
испред Дома културе. Волонтери су на иницијативу Љиљане Ђурић сређивали дечје игралиште у парку у Улици Жарка
Зрењанина.
Банатско Ново Село: Дом
културе обележио је у петак,
24. маја, славу Ћирило и Методије. Истог дана, у организацији Културно-просветне

Контејнери у пољу мета крадљиваца

Лопови не мирују
Вишегодишњи труд
нестане за тили час
Људи који се баве пчеларством,
уз несумњиве благодети које
доноси то племенито занимање, последњих година имају
све више мука. Поред проблема с нелојалном конкуренцијом и фалсификованим медом,
као и угинућа пчела од последица затрованости животне средине, све је чешћа и пошаст
звана крађа кошница.
У том смислу највише страдају они који у потрази за нектаром морају да селе своје контејнере у шуме и друге ненастањене локације. А тамо су прилично лака мета за лопове. Њих
се у последње време намножило, па не прође недеља а да се
неко не пожали како му је вишегодишњи труд био узалудан.
Последњи у низу настрадао
је пчелар из Омољице, који је
овом приликом желео да остане анониман. Њему су незва-

ни гости походили пчеларник
у Пешчари пре неколико дана
и однели четири кошнице. Он
је тамо, попут многих колега,
покушао да искористи сезону
цветања багрема, који ионако
због прекомерних падавина ове
године даје мизерне приносе.
Несрећни човек је штету, процењену на око хиљаду евра, тек
на наговор других пчелара ипак
пријавио на надлежном месту.
Нажалост, многи у сличној
ситуацији нису тако поступили, јер су изгубили поверење у
државне органе задужене за
решавање ових проблема.
Све ово није од јуче, па ваља
подсетити да је претходних година више суграђана остало
без својих пчела а да због тога
нико није ни приведен, камоли кажњен.
Један од њих је Гашпар Чики из Војловице, којем је „испарило” чак деветнаест кошница у близини дунавске плаже
Миље. То га је толико погодило да је одустао не само од
пчеларства него и од живота у
нашој земљи, па је убрзо оти-

шао у иностранство. Лопови су
били мало „милосрднији” према чувеном старчевачком газдинству Шиц, од којег су, надомак Иванова, отели „свега”
три друштва, колико је нестало и њиховом ортаку Душану
Ковачевићу.
Потом је доскорашњем председнику панчевачког удружења пчелара и вишеструко награђиваном произвођачу меда
Војкану Милутиновићу отуђена приколица с тридесет шест
кошница, стационирана на потезу Монца код касарне „Растко Немањић”.
Његов контејнер украден је помоћу трактора или камиона,
што значи да се радило о добро организованој дружини, нарочито ако се зна да је пчелињак био скривен у жбуњу и тешко га је видети с главног пута. Приколица је убрзо пронађена у близини Пожаревца. Купио ју је извесни пчелар, који
је, према Милутиновићевим
речима, цео контејнер платио
„читавих” 800 евра, иако он
вреди неупоредиво више. На-

послетку је Панчевац остао без
шестсто килограма меда и много рамова с пчелама, а и овај
случај остао је без епилога.
Слична невоља је нешто касније спопала и Златка Јанаћковића, којем је у истом крају
украдено шездесетак кошница. Његов контејнер се налазио близу Милутиновићевог,
надомак поменуте касарне, а
интересантно је да га је недалеко одатле насред ливаде уочио баш председник панчевачких пчелара и први уочио. Очигледно се радило о људима који се не дознају превише у пчеларство, јер су у поход кренули без опреме, па нису успели
да отворе кошнице, а када је
власник отворио контејнер, сачекао га је ужасан призор – на
хиљаде пчела се угушило.
Још једном треба поновити
да ни у једном од ових случајева није пронађен кривац, нити су поменути пчелари на било који начин обештећени.
Речју, све је мучније бавити се овим иначе лепим занимањем.

СЛАВСКИ ДАНИ И У ДОЛОВУ

Разноврсно око сеоских празника
Између две славе – румунске
и српске – у Долову је било веома занимљиво и садржајно.
Све је практично почело 9. маја обележавањем славе локалне румунске православне цркве, да би се празнична атмосфера поново осетила осам дана касније, када је одржана рукометна утакмица између домаћина и Јабучана.
Потом је уприличен Дечји
фестивал румунског фолклора
(о чему је „Панчевац” већ писао), а за то време је фанфара

КУД-а „Јон Креанге” наступила на фестивалу лимених оркестара у Месићу. Турнир у каратеу приређен је у недељу, 19.
маја, у просторијама школе.
Истог дана је Удружење свих
пензионера Долова, у сарадњи
с Месном заједницом и Домом
културе, за преко педесет чланова организовало једнодневни излет на релацији од манастира Раваница и Света Петка
до излетишта Грза код Параћина. Они су већ смислили и
следеће путешествије, па ће та-

ко 13. јуна обићи Сребрно језеро, тврђаву Голубац и манастир Тумане.
На сам дан славе Пренос моштију Светог оца Николаја, у

среду, 22. маја, Актив младих
улепшао је главни сеоски трг
новим садницама цвећа. Централна прослава одиграла се у
Великој цркви, као и у Месној
заједници, уз резање колача и
културно-уметнички програм,
то јест неколико кореографија
домаћих фолклораша.
Напослетку, у недељу, 26.
маја, у склопу обележавања поменутих празника, доловачка
секција удружења ловаца организовала је гађање глинених
голубова.

заједнице Србије, на Сабору
песме и лепоте Србије у Книћанину друго место освојила
је Кристина Мик, вокална солисткиња из Новог Села. Млађи ансамбл фолклорне секције Дома културе у недељу, 2.
јуна, играће у финалу смотре
фолклораша Војводине.
Долово: У последњих десетак
дана, закључно с недељом (26.
мај), у склопу обележавања
сеоске славе Пренос моштију
Светог оца Николаја, уприличено је сијасет разноврсних
програма.
Глогоњ: Месна заједница уредила је, сађењем цвећа, простор око своје зграде и парк.
Фолклорна секција наступила је у недељу, 26. маја, на
фестивалу „Ђурђевак” у Опову, а наредне недеље дечји
ансамбл учествоваће на покрајинској смотри фолклора
у Бачкој Тополи.
Иваново: Ученица првог разре да ОШ „Мо ша Пи ја де”

Ирина Бењовски освојила је
прво место на републичком
такмичењу „Читалићи”, а Катарина Пољак (четврти разред) заузела је друго место у
тр ци ду гој 60 ме та ра на
„Спортским играма младих”.
Јабука: Месна заједница је, уз
помоћ Опште болнице Панчево, Дома здравља Панчево и
Завода за јавно здравље Панчево, у суботу, 25. маја, организовала превентивне прегледе и ултразвук штитне жлезде, када је прегледано 260 мештана. Поменута институција
чека да се време пролепша како би почели радови на одржавању коловоза (крпљење рупа). Дечја представа „Успавана” у извођењу драмске секције „Мали принц” биће одиграна у четвртак, 30. маја, од
10 сати, у Дому културе.
Качарево: Радници комуналног предузећа посадили су
цвеће у центру села. Сеоска
слава обележена је у петак,
24. маја, школском приредбом у спортској хали. Удруже ње же на „Ет но-ку так”
приредило је „Етно-дан” у недељу, 26. маја, на платоу испред Дома културе. Поменуту организацију у четвртак,
30. маја, у 12 сати, посетиће
представници Покрајинске
владе и „Телекома”, од којег
је „Етно-кутак” добио донацију од 200.000 динара.
Омољица: На Државном такмичењу основних школа „Шта
знаш о саобраћају”, одржаном
24. и 25. маја у Београду, међу око 120 такмичара, ученици „Доситејеве школе” Милица Милатов, Стефан Живанов
и Вељко Поткоњак окитили су
се највишим републичким трофејима. „Спортске игре младих” приређене су прошлог
викенда, као и отварање „Етно-кутка за пријатеље”.
Старчево: Старчевачки извиђачи такмичили су се на „Мајским сусретима” у Шапцу, а
следећег викенда, у околини
Старчева, заједно са извиђачима из Велике Плане, организоваће тродневни бивак.

ИНТЕРЕСАНТАН ОБЈЕКАТ У ОМОЉИЦИ

Етно-кутак за пријатеље

СЛАВСКИ ДАНИ У КАЧАРЕВУ

Удружење жена прославило трећи рођендан
У Качареву је у петак, 24. маја, обележена сеоска слава Ћирило и Методије, и то прославама у цркви и школи. У храму названом по првим словенским просветитељима служена је литургија, а увече су ученици ОШ „Жарко Зрењанин”
одржали приредбу у спортској
хали.
Два дана касније, на платоу
испред Месне заједнице, Удружење жена „Етно-кутак” приредило је четврти базар рукотворина под називом „Етно-дан”. На њему су учествовала сва
панчевачка удружења, као и
она из Новог Сада, Овче, Банатског Карловца, Алибунара...
На тезгама се нашло много тога за све укусе – од домаће хра-

не до разних креација. Чак је
и качаревачка школа изнела
ђачке радове, попут корпица,
саксија и других предмета. Поред тога, чланице удружења

„Панонке” одржале су радионицу за пустовање вуне, у којој
су учествовала бројна деца.
Догађај је свечано отворио
градоначелник Саша Павлов,

након чега је уследио културно-уметнички програм. Наступили су ветерани и млађи
ансамбл КУД-а „Чигра”, а затим су Качаревка Емина Радевски, Љиљана Томић из панчевачке организације „Волем
Ба нат” и Цре пај ка Ја сми на
Исаиловић читале своју поезију. Деца из Певачке групе
„Тоше Проески” извела су неколико нумера, а Јелена Антевски је интерпретирала косовске мелодије.
Домаће удружење истовремено је прославило трећи рођендан, па је председница Зора Чубрић поделила захвалнице заслужним члановима и пријатељима, а све је завршено
дружењем уз песму и игру.

Вишегодишњи труд Братиславке Гајић најзад се исплатио, јер је остварила оно о
чему је дуго маштала – уредила је неколико објеката, које је назвала „Етно-кутак за
пријатеље”.
У настојању да дочара како је Банат некад изгледао,
вредној Омољчанки помогли
су многи суграђани, који су у
недељу, 26. маја, дошли да
увеличају и званично отварање својеврсног музеја банатске традиције.
– Уз помоћ комшија и пријатеља успели смо да направимо угодно месташце у ко-

јем ће моћи бесплатно да ужива ко год пожели. Допринос
је дао свако ко је имао неку
стварчицу, и тако десет година уназад, што ћемо наставити. Има свега, а издвојила бих
сто година старе предмете, као
што су преслица с мотовилом,
пегла на пару и, нарочито, народна ношња моје прабаке –
рекла је Братиславка Гајић.

Страну припремио

Јордан
Филиповић

СКАНДИНАВКА

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

УРЛИК

СПОРТСКИ СИЛЕЏИЈА,
ТИМ НАСИЛНИК

РЕЗУЛТАТ
ОДУЗИМАЊА
ФРАНЦ. СП.
ЛИСТ
ФК. ИЗ
СУБОТИЦЕ

ЕВРОПСКА
ЗАЈЕДНИЦА
(скр.)

ЗАДАХ
ИМЕ БАНДЕРАСА

ТРНАЦ,
ЖМАРАЦ

ШАМПИОН
ГРАД У
ИТАЛИЈИ

НАШ
ПЕСНИК
(Васко)

КОМПАЊОНИ
КОРЕКЦИЈА
ИСТОРИЧАР
ВИЗИГОТСКИ КРАЉ,
АЛАРИХ

КОРИСНИК
СТАНА

РИБАРСКО
ДРУШТВО
(скр.)

МУЗИЧАРКА
(Рита)
ВАЛУТА
У САД
ЕНГЛ. ГЛУМАЦ (Питер)
НАСЕЉЕ ОД
ШАТОРА

ДЕО
ХЕКТАРА
ПРВО И
29. СЛОВО

ДЛАКА
КОСЕ

8

1
2
3
4
5
6

ВРСТА
АПЕРИТИВА
ВРСТА
ЛУКА

Слогови: АН, АР, ВА, ВРБ, ГЕ, ГЛИ,
ГО, ДИ, ЈА, ЈЕ, КА, КО, ЛО, ЉА, МА,
МАР, МЕ, НА, НАЦ, НОВ, О, ПА,
РИЋ, ТАР, ТИ.
ВОДОРАВНО: 1. панчевачки ФИДЕ
мајстор (Жика), 2. име председника
Светске шаховске федерације (ФИДЕ)
Дворковича, 3. стручњак за премер
земљишта, геодета, 4. тропска животиња из породице преживара, 5. новосељански ФИДЕ мајстор (Александар), 6. руско-српска шаховска велемајсторка (Марија), 7. наш легендарни шаховски велемајстор (Светозар).
Слова на осенченим пољима, читано степенасто одозго надоле, дају
име и презиме младог панчевачког
шахисте (са слике), вишеструког
првака Србије у више старосних
категорија.
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(23. 9 – 22. 10)
Ове седмице идете из крајности у
крајност: од потпуне еуфорије до
потпуне празнине. Концентришите се на оно што стварно желите
и потпуно се посветите томе без
двоумљења. Ваге уметници и оне
које се баве јавним пословима,
имаће велики добитак.

Бик

Шкорпија

(21. 4 – 20. 5)

(23. 10 – 21. 11)
Посветите се раду на постављању
здравих темеља за будући посао
који планирате. Радите и на најситнијим детаљима, не дозволите
да вам ишта промакне. Страст ће
вас понети ове седмице, флертујте слободно, дајте на вољу своме
срцу и вратите осмех на лице.

Близанци

Стрелац

(21. 5 – 21. 6)

(22. 11 – 21. 12)
Оно што вас тренутно највише
брине, а то су материјални проблеми, решиће се стицајем срећних околности. Пословни пријатељ или неко с ким сте раније
сарађивали, опет ће вам помоћи
да реализујете своје планове.
Љубавна прича поново почиње.

Рак

Јарац

(22. 6 – 22. 7)

(22. 12 – 20. 1)

Избегавајте поверавање пријатељима, јер вам безазлено изречена реч може донети гомилу проблема. Припремите се за промене које ће уследити у наредном
периоду, а догодиће се у свим
сферама вашег живота. Љубавни
живот вам постаје као торнадо.

Нудиће вам се наизглед сјајна
сарадња са иностранством, али
боље да је избегнете. Није све
онако како на први поглед изгледа. Новац вам стиже путем посредовања у склапању неких послова. Покажите партнеру више
љубави, а мање љубоморе.

Лав

Водолија

(23. 7 – 22. 8)

(21. 1 – 18. 2)

Прави је тренутак да коначно дефинишете своју везу, нови почетак или
дефинитивни крај. Све између тога
донеће вам много свађа. На пословном плану сте на великој прекретници. Добро размислите ако вам неко
понуди заједнички посао. Проверите
да ли је све у законским оквирима.

Проблеми из прошлости који вам
већ дуго стоје за вратом полако ће
се решавати један по један. Ситуација ће на тренутке деловати напето и безизлазно. Већ крајем
седмице све се решава само од
себе. Партнер вам пружа много
љубави и безрезервну подршку.

Девица

Рибе

(23. 8 – 22. 9)

(19. 2 – 20. 3)

Девице које су у браку, у овој седмици биће суочене с разним турбуленцијама. С друге стране, пословни живот ићи ће линијом успона.
Највише ће вас радовати већи прилив новца, а могуће је да ћете почети да решавате и питање своје
имовине и старих потраживања.

Није све идеално, али улазите у
изузетно повољан пословни период. Нешто сами, нешто уз помоћ
сарадника, успећете да реализујете све своје планове и да направите велики помак у послу. Почните
после тога да планирате одмор с
партнером и учврстите своју везу.

СУДОКУ
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АНАГРАМ
ДЕЛО БЕРНАРДА ШОА

На испиту МНОГИ ПАЛИ,
наслов дела нису знали.
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РЕШЕЊА – Скандинавка: Призрен, разлика, ЕЗ, Екип, срс, апа,
Попа, ас, акант, н, ортаци, историк, станар, п, Кинка, РД, О’Тул,
АОК, Ола, влас, ар, кампари, арпаџик. Бела укрштеница: саучешће, редактор, ерар, ићи, дар, став, ат, Спира, платан, силоси, право,
ај, Рина, Ака, еје, Влах, матурант, аналиста. Судоку: 947683512,
813952674, 625147983, 139728465, 584316297, 276495831,
462831759, 398574126, 751269348. Испуњаљка: Марјанов,
Аркадије, геометар, антилопа, Врбљанац, Манакова, Глигорић
(коначно решење: Марко Милановић). Анаграм: Пигмалион

Сами упишите црна поља. Иза описа, у загради, означено је колико
их има у поједином реду односно колони.
ВОДОРАВНО: 1. учешће у нечијем болу (0), 2. лице које припрема и
редигује текст за штампу (0), 3. државна благајна (лат.) – ходати (1), 4.
поклон – поза, положај (1), 5. коњ (песн.) – један од два попа из Сремчевог романа (1), 6. листопадно дрво (2), 7. велика спремишта за житарице (2), 8. скуп прописа – узвик бола (1), 9. наша стара глумица (Ита)
– лука у Израелу (1), 10. птица грабљивица (мн.) – припадник једне
наше националне заједнице (1), 11. ученик завршног разреда средње
школе (0), 12. летописац (0).
УСПРАВНО: 1. дан у недељи – опрема (1), 2. сода-вода – индонежанска
провинција на острву Нова Гвинеја (1), 3. ударац – небеско тело (1), 4.
драж – писани знаци у алфабету – улица (скр.) (2), 5. енигматски клуб
(скр.) – наше мушко име – пилотска акробација (2), 6. узети у заштиту,
бранити – речни рибар (1), 7. филм Виторија де Сике – врста траве, траторак (1), 8. стари назив главног града Јерменије Јеревана – луксузни
бродић (1).

(21. 3 – 20. 4)

Право је време да кренете у акцију и рашчистите све непотребно око себе. Ако имате било какве папиролошке проблеме,
аспекти указују на њихово повољно решавање. Могућ је и неки хонорарни посао. Немојте се
штедети у љубавним односима.

РЕКА У
РУСИЈИ
БАЊА У
БЕЛГИЈИ

АМАТЕРСКИ ОДБОЈКАШКИ
КЛУБ (скр.)

Вага

Седмица пред вама доноси значајне добитке и могућност за напредовање или за нови посао. Чак и
партнерски пословни односи доносе добитке. Љубавни живот је на
малој прекретници. Ако нисте задовољни, морате ви имати иницијативу за решавање проблема.

СИМБОЛ
АЗОТА
КРУЖНЕ
ТЕСТЕРЕ

МЕДИТЕРАНСКА
БИЉКА

19. СЛОВО
АЗБУКЕ

Ован
Потребно је да се стабилизујете,
средите своје емоције и не упадате у непотребне конфликте. Немојте исхитрено доносити одлуке
у вези с послом. Чарке са сарадницима биће готово свакодневне.
Решавајте приоритетне ствари и
измирите дугове.

ИСПУЊАЉКА
7

ХОРОСКОП

ГРАД
НА
КОСМЕТУ

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

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

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

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

Институт „Дедиње”
АКЦИЈE

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

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

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

Цена: 500 динара

др Небојша Тасић

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

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

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

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

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

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

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

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

•
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ВОЗИЛА
ПОНУДА

КАМИОН ивеко ривал 40/10
Х нерегистрован, 1.000 евра.
062/465-777. (277923)
СЕАТ кордоба 1.4 цца, 2009.
годиште, први власник.
064/136-42-00. (277940)
ПРОДАЈЕМ повољно рено 9,
1983. годиште, столарску тезгу, иконе интерзије, металну
гаражу. 013/320-013,
064/993-35-26.
ЗАСТАВА пунто, октобар
2009, власник, гас, гаражиран, прешао 60.000. 064/24093-84. (277967)
ТОЈОТА РАВ 4 Д 4, 2005,
160.000, први власник, додатни алу-точкови са зимским
гумама, еуро кука, bull bar.
Повољно. 063/270-492.
(277984)

РЕНО премиум узор 2002. годиште са приколицом, снага
303/412. 063/103-04-33. (278139)
ПРОДАЈЕМ балирану детелину, прво кошење. 063/839-7907. (278004)
ФОЛКСВАГЕН голф 5, 1.9,
ТДИ sportline, 2006. годиште,
у одличном стању. Тел.
063/184-75-95. (4815)

КУПУЈЕМ возила од 70 до
1.300 евра, у било ком стању.
062/193-36-05. (278229)

АПАРАТИ
КЛАСИЧНИ телевизори, половни – 37, 51, 72. 066/348975. (278036)
ВЕШ-МАШИНА, кухињски
бојлер 10 л, мини ел. шпорет
и половни делови веш-машина. Тел. 013/252-05-20,
063/703-76-07. (278020)

КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

ОКТАВИЈА А 4, 1.9 ТД, 2008,
регистрован, гаражиран, власник, повољно. 063/345-837.
(278018)
СЕАТ леон 2001, аутоматик,
бензин, плин, као нов.
063/766-59-18. (278027)
ПРОДАЈЕМ фијат 500 л, у изванредном стању, очуван и
гаражиран. Тео. 064/158-1016, 062/101-31-73. (278048)
СТИЛО 1.6, 2004, петора врата, атестиран плин, фул опрема, власник. 064/130-36-02.
(278084)
ПУНТО 1.3 мултиџет дизел,
2004/2005, петора врата,
152.000, фул опрема.
064/130-36-02. (278084)
АСТРА 1.7 ДТЛ, 2001, петора
врата, фул опрема, у првој
боји. 064/130-36-02. (278084)
ФОРД мондео 2.0ТДЦИ,
2003, караван, фул опрема,
може замена. 064/130-36-02.
(278084)
ПЕЖО 206, 1.4, 2004, металик, металик, дигитална клима, гаражиран, власник.
064/142-55-93. (278114)

ДЕЛОВИ југо, кец, суза, мотори, петостепени мењач.
064/856-60-65. (278144)

АУТО-КЛИМЕ за све типове
возила сервисирамо и пунимо гасом са дигиталном машином. Пуњење са заменом
уља и УВ бојом 2.500 динара.
„Фриготехник”, 013/361-361,
064/122-68-05.
ШКОДА roomster 2008. годиште, прешао 98.000, први
власник. 069/126-23-39. (278196)

ВОЗИЛА
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ аутомобиле од 80
до 1.500 евра, стање небитно.
063/165-83-75. (278229)

ПРОДАЈЕМ мањи дрвени ормар, симпо производња, и
кревет. Тел 013/ 317-633 (СМС)
ПРВОКЛАСНИ прасићи, јагањци. Могућност клања и
печења. 060/037-11-96. (277471)
СУДО-МАШИНА, турбо рерна, тросед, мојца, угаона гарнитура, комода, собни сточићи, компјутерски столови,
шиваће машине. Тел.
063/861-82-66. (278108)
ПРОДАЈА огревног дрвета;
буква, багрем, цер, услужно
сечење, цепање и уношење.
Босанац 013, 064/357-82-08.
(278111)
ПРОДАЈЕМ машину за одвајање коштица из воћа, нова,
јефтино. 064/201-72-16. (277947)
НА ПРОДАЈУ прасићи,око 20
кг. 063/714-01-30, 013/370398. (277960)
ЗАМРЗИВАЧ са фиокама 6,
веш-машина канди, исправна. 065/251-28-97. (278017)
КРУЊАЧ-прекрупач, старински писаћи сто, апарат за варење, ципеларник, шиваћа
машина. 064/139-04-48. (278019)
КАЗАН за ракију, ложишта,
табарке, лула, мешач, дно.
331-586, 063/805-74-60. (278021)
ПРОДАЈЕМ викендицу воћњак 25 ара, приколицу, повољно. 313-716, 062/262-949.
(278051)
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ПРОДАЈЕМ прасиће и јагњад.
Тел. 632-15`1, 064/320-25-85.
ДВА бицикла из Немачке,
алуминијум КТМ genezis.
063/248-104. (278043)
ВЕШ-МАШИНА горење у одличном стању, 6 кг веша.
063/248-104. (278043)
ДРВЕНА ВАГА, 500 кг, са теговима – 6.000 динара, компјутерски сто са столицом,
3.000 динара. 060/380-56-20.
ПРОДАЈЕМ усисивач кирби
полован, исправан, 3.500 динара. Те. 069/194-96-12. (278060)
КОКЕ носиље старе два месеца, расе тетра СЛ, вакцинисане. 063/315-381. (278028)
ПРАСИЋИ на продају. Тел.
064/193-15-93. (278062)
ПОЛОВАН бицикл, монтибајк
за одрасле, алпина, металик
сив, добар. 064/866-25-83.
РАСПРОДАЈА новог намештаја. Столице од 1.600, столови од 4.500. 060/600-14-52.
КЛИК-КЛАК лежајеви, нови,
од 12.900, избор мебла по
жељи. 060/600-14-52
ПРОДАЈЕМ веш-машину горење, 543, 583, 644, замрзивач
вертикални. 064/129-73-60.
ПРОДАЈЕМ судо-машину и
остале кухињске елементе,
судопера 3.000, нова. 371568, 063/773-45-97. (278122)
ПУРОМАТ, шпорет на дрва,
мали бојлер, мењач ауди.
Тел. 061/644-62-07. (278093)
ВИЛЕРОВИ гоблени „добри
пријатељи” и „пастирска идила”, апарат за слух нов.
064/471-33-99. (278188)
КОМПЛЕТ опрема за производњу интегралних штапића
и кора. 063/351-709. (278192
ЕЛЕКТРИЧНА печењара са
три коморе, 500 евра.
060/310-99-55. (278191)
ПРОДАЈЕМ гробницу на Старом гробљу. Тел. 064/255-6150. (278198)
ПРОДАЈЕМ столарску машину „бугарку”. 065/678-92-05.
(278210)

2. ЈУНА 2019, у Улици Браће
Јовнаовић, због селидбе вршим распродају ствари и то;
душеци,угаона гарнитура,
креке, шпорете на дрва, ормане, уградни шпорет и рерну, мојца фотеље, замрзиваче, шпорете, сто и столице,
Та пећ, разно. Можете погледати од 8 до 15 сати.
064/155-38-13. (278214)

КУПОПРОДАЈА
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ старо гвожђе, фрижидере, замрзиваче, веш-машине, телевизоре. 064/15844-10, 063/101-11-47. (276999)
КУПУЈЕМ полован намештај,
плинске боце, старо перје,
гвожђе, акумулаторе, бакар.
066/900-97-04. (277953)
КУПУЈЕМ значке, ордење, медаље, новац, сатове, пенкала.
Тел. 013/313-60-36, 064/48114-77
КУПУЈЕМ мањи чамац.
063/232-086. (278083)
АМБАЛАЖУ од пива, вина,
coca-cole, ракијске флаше откупљујем. 061/142-23-69. (278128)
АДРИА камп-приколица пента 7 кс, први власник, продајем. 066/408-426. (278150)
КУПУЈЕМО обојене метале,
веш-машине, замрзиваче,
гвожђе, акумулаторе, шпорете, телевизоре, долазим.
061/206-26-24. (278199)
КУПУЈЕМО гвожђе, бакар,
месинг, алуминијум, олово,
веш-машине, замрзиваче, телевизоре. 061/321-77-93. (278194)
КУПУЈЕМО секундарну сировину, гвожђе, старе лимузине,
лово, веш-машине, замрзиваче, бакар. 061/322-04-94. (278199)
КУПУЈЕМ старо перје, ТА пећи, договор, долазак.
062/892-47-55. (278205)

КУПОВИНА секундарних сировина: гвожђа, акумулаторе,
веш-машина, шпорета, фрижидера, обојених метала.
061/625-64-64. (278223)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПРОДАЈЕМ кућу на Стрелишту
са мањим плацем и помоћним
објектима. 063/570-897. (СМС)

ЗЛАТИБОР продајем/мењам
кућу на Златибору за кућустан у Панчеву. Тек, 069/15863-76. (276901)

СТАРЧЕВО, кућа, помоћни
објекти, плац 9.5 ари.
063/725-99-37. (4816)

ПОНУДА

ОМОЉИЦА, плац 11.5 ари,
приземље, објекат 200 квм,
гаража, струја, вода, бунар,
излаз на две улице. 064/26005-34. (278120)

ПРОДАЈЕМ кућу у Старчеву,
Петра Драпшина 57, одмах
усељива., 064/348-05-68 (277528)
ПРОДАЈЕМ кућу са 4.5 ара
плаца, укњижено, ново, Стрелиште. 063/812-42-09. (277538)

БАВАНИШТАНСКИ пут, 56
ари, викендица, струја, вода,
грађевинско земљиште.
064/280-60-53. (277197)
ВИКЕНДИЦА спратна, на Девојачком бунару, 200 м од
раскрснице, легализована.
061/206-30-46. (276370)
ПРОДАЈЕМ кућу у Иванову,
29. новембра бр. 80 062/415359. (276094)
У МРАМОРКУ породична кућа на продају. Хитно.
069/255-87-86. (276951)
СТАРА кућа, 7.5 ари, Цара
Душана 73, 48.000 евра.
063/820-53-34. (276879)
ПРОДАЈЕМ кућу на новој
Миси. 013/371-561, 063/360165. (276777)

КУЋА, Иваново, 60 квм, 7.5
ари, комфорна, легализована, усељива, 18.000 евра.
063/372-428. (276173)
ПРОДАЈЕМ кућу у центру
Панчева, Ружина улица, 200
квм, 3 ара плаца, укњижена,
1/1, власник, 101.000 евра.
Вера, 065/994-26-26. (277970)

Петак, 31. мај 2019.

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ грађевинске плацеве, укњижени, 1/1, ново,
Стрелиште. 063/812-42-09,
063/368-135. (277538)
ПРОДАЈЕМ кућу у Качареву.
065/219-59-73, 602-011. (277823)
КУЋА, нова Миса, 210 квм на
2,3 ара, укњижена, близина
вртића „Петар Пан”, власник,
56.000 евра. 063/826-97-09.
ПЛАЦ 32 ара, Пелистерска
преко пруге, пола под воћем.
064/113-47-76. (277609)
ВЕЋА салонска кућа на лепом месту. Максима Горког
60/а, Панчево. 063/771-4698, 063/770-03-31. (277749)
КУЋА у насељу Шумице,
Старчево, приземна, са поткровљем, термоизолована и
уређена, 150 квм, плац 4.5
ари, легализована, 40.000
евра. 064/202-78-50. (277743)
ПРОДАЈЕМ кућу у Војловици,
две стамбене јединице, ЦГ.
Тел. 367-261, 062/348-137.
СТАРЧЕВО, кућа, 12 ари, легализована, помоћни објекти,
поткровље неурађено.
064/190-34-49. (277788)

ПЛАЦ са старом кућом, 6
ари, близина центра.
064/136-42-00. (277940)
ПРОДАЈЕМ двоспратну кућу
у Качареву, 250 квм, локација одлична. Тел. 063/401-052.
ПРОДАЈЕМ две куће у Војловици на једном плацу, легализовано. 013232-21-30,
063/162-50-00. (277950)
ПРОДАЕЈМ викендицу у Девојачком бунару. Тел.
062/379-430. (277959)
ПРОДАЈЕМ плац – башта 11
+ 3 ара, Панчево, Иве Курјачког 149. 065/110-12-80.
КУЋА, Бања Врујци 60 квм, 6
ари, продајем/мењам.
064/955-51-85. (277995)
КУЋА на продају у Мраморку.
Тел. 061/2467-72-76. (277997)
МРАМОРАК, комфорна кућа, 14 ари плаца под воћем.
Тел. 064/311-41-94. (278063)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ кућу,
120 квм, централно. 069/86963-11. (278077)
ПОЛОВИНА кућа, улични део
са двориштем, 35 квм, реновирано, 17.000 евра.
065/224-55-14. (278078)
СТАРА МИСА, 83 квм, 4 ара,
трофазна, канализација,
35.000. (49), „Мустанг”,
062/226-901. (278125)
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КУЋА, 138 квм, локал 30 квм,
Војловица, без посредника.
063/879-58-14. (278107)
ВИКЕНДИЦА са објектом од
150 квм, може замена за мањи стан, ауто уз доплату. Викенд насеље Долово.
064/305-74-64. (278110)
КУЋА старија, 5 ари, амбуланта Горњи град, само
71.000. 069/113-96-04. (278115)
ХЕКТАР земље, северна зона,
поред асфалта, само 16.500.
069/113-96-04. (278115)
БАНАТСКИ БРЕСТОВАЦ, новија, 110 квм, 7,45 ари,
17.000. (49), „Мустанг”,
062/226-901. (278125)
КУЋА, новија, спратна, 200
квм, помоћни објекти, 5.5
ари, легализовано. 063/70868-45. (278145)
СТАРА МИСА, 46 квм + гаража, 2.5 ари, добра, 26.000.
(49), „Мустанг”, 062/226-901.
КАЧАРЕВО, кућа, 100 квм на
11 ари, усељива, повољно.
064/172-86-12. (278091)
ПОВОЉНО продајем плaц на
Караули. Тел. 062/198-13-88.
СВЕТОГ САВЕ, 220 квм, 5,2
ара, 120.000. (398), „Кров”.
060/683-10-64. (278137)
ШИРИ ЦЕНТАР, лепа дворишна нова кућа, 72 квм,
45.000. (398), „Кров”.
060/683-10-64. (278137)
ВОЈЛОВИЦА, прелепа, 120
квм стамбених, 14,5 ари, сређено, 60.000. (398), „Кров”.
060/683-10-64. (278137)
БАВАНИШТАНСКИ пут, 76
квм, нова, укњижена, усељива, 5 ари, 25.000. (679),
063/836-23-83. (278163)
УЖИ центар, нова прелепа
кућа, 5 ари, договор. (679),
063/836-23-83. (278163)

ДВА ЛАНЦА земље на Новосељанском путу. 063/103-04-33.
КУЋА, Војловица, 180 квм, 5
сеоба, 3.5 ара, 46.000.
065/367-71-71. (278151)
МИСА, кућа три етаже,
65.000; Ново Село 9 ари, новија, 50.000. (278157)

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

ПЛАЦ 26 ари, 7. јула, дозвољена градња 78%, 1/1.
064/229-78-68. (278158)
ПЛАЦ, Новосељански, 13
ари, поред фирме „Brilum”,
ширина 16 м. 065/624-83-21.
ПОТРЕБНИ плацеви за инвеститоре. Агенција „Тесла некретнине”, 064/668-89-15.
ГОРЊИ ГРАД, 3 ара, 80 квм,
добар, 52.000, договор. (242),
„Кварт”, 064/125-62-67, 346392. (278209)

ХИТНА ПРОДАЈА, стара Миса, кућа на 5,5 ари, 25.000,
Кудељарац на 5 ари, 35.000.
„Лајф”, 061/661-91-48. (4816)

СТАНОВИ
ПОНУДА

ЦЕНТАР, дуплекс, троипособан 80 квм, пети спрат, нема
лифт, 48.500 евра. 064/88825-00 (СМС)
ТЕСЛА, трособан, ЦГ, 80 квм,
IV, терасе, власник, договор.
013/331-079, 063/770-45-55.
КОТЕЖ 1, двоипособан, 64
квм, 38.000, Тесла, део куће,
55, 25.000. (338), „Јанковић”,
348-025. (278157)
СОДАРА, 2.5, ЦГ, 76, 42.000;
двособан, 55, ТА, 23.000.
(338), „Јанковић”, 348-025.
66 КВМ, ПР + двориште,
22.000 евра, Миса, Маргита,
690 евра/квм. 063/377-835.,
МЕЊАМ за стан, локал од 39
квм у центру Стрелишта. Тел
064/267-71-74. (277704)
КОТЕЖ 2, код обданишта, већи двособан, први спрат,
комплетно намештен, 45.000
евра. 064/205-03-15. (277936)
НА ПРОДАЈУ најмањи и најфункционалнији намештен
двособан стан у Панчеву - Тесла. Погодан за трочлану или
двочлану породицу. Тел.
069/165-89-98 од 10 до 20
сати. (277933)

Продаја огревног дрвета:
БУКВА, БАГРЕМ, ЦЕР.
Услужно сечење, цепање и уношење.
„Босанац 013”, 064/357-82-08
ПРОДАЈЕМ уређен воћњак 18
ари, Кудељарски насип.
063/472-669. (278187)
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СТАН 46 квм, на првом спрату. 064/136-42.00. (277940)
ПОТРЕБАН трособан стан
празан, на дуже време.
060/711-03-08. (277935)
ПРОДАЈЕМ трособан стан, 77
квм, на Стрелишту, цена
45.000 евра. Тел. 064/421-4607. (277954)
ОМОЉИЦА, строги центар,
једноипособан, плац код Бање, 7,6 ари. 064/021-19-31. (и)
НОВОГРАДЊА, Светозара
Милетића, Куткова зграда, 50
квм, III спрат, 40.000 евра.
063/801-56-63. (277998)
НОВА МИСА, 83 квм, трособан, ВПР, терасе, подрум,
укњижен, 41.500. 063/262675. (278026)
НОВА МИСА, нов трособан,
83 квм, I, 42.000. (300), „Ћурчић”, 362-816, 063/803-10-52.
НОВА МИСА, нов трособан,
103 квм, II, 46.500. (300),
„Ћурчић”, 362-816, 063/80310-52. (278046)
ЦЕНТАР двособан, IV, 49
квм, 29.000. (188), „UnaDalli”, 064/255-87-50. (278052)
КОТЕЖ 1, једноипособан, IV,
комплетно сређен са новом
кухињом, 31.000. (188), „UnaDalli”, 064/255-87-50. (278052)
КОТЕЖ 2, једноипособан, 44
квм, V, ЦГ, 26.000. (188),
„UnaDalli”, 064/255-87-50.

ПРОДАЈЕМ трособан комфоран стан, 85 квм, могућа замена за мањи. 063/167-88-87.
ШИРИ ЦЕНТАР, једнособан,
тераса, намештена, усељив,
20.000, договор. (324), „Медиа”, 315-703, 064/223-99-20.
КОТЕЖ, 65 квм, двоипособан, 42.000, 56 квм, двособан, 28.000. (324), „Медиа”,
315-703, 064/223-99-20. (278068)
КОТЕЖ 2, двособан, ВП,
30.000 евра. (470), „Дива некретнине”, 345-5434,
064/246-05-71. (278076)
ДВОСОБАН, I спрат, ЦГ,
Стрелиште, 29.000 евра.
(470), „Дива некретнине”,
345-5434, 064/246-05-71.
ЈЕДНОИПОСОБАН, 45 квм,
центар Стрелишта, ЦГ. (470),
„Дива некретнине”, 345-5434,
064/246-05-71. (278076)
ГОРЊИ ГРАД, нова зграда, 33
квм, III, гас, тераса, 22.500.
„Кров”, 060/683-10-64. (278137)
НОВ СТАН, 60 квм, II спрат,
близина апотеке, школе, вртића. Власник. 060/314-61-45.
МИСА, сређен, једнособан,
32 квм, сутерен, мало двориште, 14.000. „Кров”, 060/68310-64. (278137)
СТРЕЛИШТЕ, двособан, 55
квм, ТА, приземље, сређен,
две терасе, 29.000. (049),
„Мустанг”, 069/226-66-58.
СТРЕЛИШТЕ, 44 квм, II, ЦГ,
30.000, двособан, II, ТА,
30.000, Котеж 2, леп двособан, договор. „Лајф”,
061/662-91-48. (278133)

НОВА МИСА, 60 квм, полусутерен, леп, 21.500. (49), „Мустанг”, 062/226-901. (278125)
НОВА МИСА, сутерен + приземље, 146 квм, 46.000. (49),
„Мустанг”, 062/226-901. (278125)
ПРОДАЈЕМ једнособан дворишни стан у центру, новије
градње. Тел. 066/318-235. (278090)
КОТЕЖ 1, 2.0, 50 квм, тераса,
двостран, I спрат. 064/12158-06. (278098)
ПРОДАЈЕМ једноипособан
стан у центру Панчева.
060/505-54-25. (278106)

HIRURGIJA, INTERNA MEDICINA,
NEUROPSIHIJATRIJA

Ž. Zrenjanina 125, Pančevo

Telefoni: 013/351-551,
064/133-54-98, 060/433-54-98
СТАН на продају, нов, центар
града, приземље, повољно.
Тел. 063/109-78-88. (278131)
ЦЕНТАР, V спрат, мањи једнособан, новији, 19.000. „Тесла некретнине”, 064/668-8915. (278184)
ТЕСЛА, добар двособан, 54
квм, тераса, II спрат, ТА,
35.000. „Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (278184)
ПРОДАЈЕМ стан у Тамиш Капији, 62 квм, IV спрат.
063/329-340. (278178)
ТЕСЛА, двособан, 54 квм, II,
TA, добар, 35.000. (049),
„Мустанг”, 069/226-66-58.

СОДАРА, трособан, ТА, III,
ПВЦ, паркети, 40.000; двособан, IV, TA, 30.000. „Лајф”,
061/662-91-48. (278133)
ТЕСЛА већи двособан, ЦГ, III,
39.000; једнособан, договор;
двособан, II, TA, 33.000.
„Лајф”, 061/662-91-48. (278133)
ЦЕНТАР, трособан, II, ЕГ, 90
квм, 73.000; двоипособан, 66
квм, ЦГ, VI, договор. „Лајф”,
061/662-91-48. (278133)
ДВОРИШНИ стан, 23 квм,
ПВЦ, паркети, 14.000, нова
Миса, 33 квм, 14.000. „Лајф”,
061/662-91-48. (278133)

ПРОДАЈЕМ једнособан стан,
35 квм или мењам за гарсоњеру уз доплату. 062/967-1621. (278165)
КОТЕЖ 2, комфоран сређен
двособан стан, 65 квм, ВПР,
38.500. „Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (278184)
КОТЕЖ 1, двоипособан, 58
квм, III спрат, 35.000. (238),
„Тесла некретнине”, 064/66889-15. (278184)
СТРЕЛИШТЕ, двособан, 57
квм, тераса, II спрат, 30.000.
(238), „Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (278184)
НОВО у Агенцији „Тесла некретнине”, посебне погодности за продавце некретнина.
064/668-89-15. (278184)
НОВА МИСА, новоградња, 95
квм, трособан, лукс станови
завршни радови у току. Могућност кредита 062/966-9296. (278153)
ЦЕНТАР, Светог Саве новоградња, 47 квм, II спрат,
лифт, гаража, гас, укњижен.
062/966-92-96. (278153)
КОТЕЖ 2, двоипособан, 66
квм, II, ЦГ, сређен, 43.000,
договор. (336), „Олимп”, 351061, 063/494-898. (278158)
ШИРИ ЦЕНТАР, једнособан,
25 квм, IV, TA, без улагања,
20.000. (336), „Олимп”, 351061, 063/274-951. (278158)
МИСА, једноипособан, 50
квм, I, TA, 25.000. (336),
„Олимп”, 351-061, 063/274951. (278158)

ТЕСЛА, двособан, 53 квм, III,
ЦГ, усељив, 35.000, договор.
(336), „Олимп”, 351-061,
064/234-36-01. (278158)
СОДАРА, двособан, 58 квм,
V, ЦГ, 35.000. (353), „Премиер”, 352-489, 063/800-44-30.

ОГЛАСИ

marketing@pancevac-online.rs

СТАНОВИ
ПОНУДА

СТРЕЛИШТЕ, троипособан,
77 квм, лукс, I, ЦГ, 62.000.
(336), „Олимп”, 351-061,
063/494-898. (278158)
СТРЕЛИШТЕ, четворособан,
78 квм, I, ЦГ, лукс, усељив,
62.000. (336), „Олимп”, 351061, 063/274-951. (278158)

КОТЕЖ 2, једнсобан, 37 квм,
ЦГ, VIII, усељив, укњижен,
24.500. (679), „Трем 01”,
063/836-23-83. (278163)
ВОЈНЕ ЗГРАДЕ, троипособан,
ЦГ, VI, велика тераса, леп поглед, 52.000. (679), „Трем
01”, 063/836-23-83. (278163)
СОДАРА, двособан, 47 квм,
ЦГ, IV, сређен, без улагања,
33.000. (679), „Трем 01”,
063/836-23-83. (278163)
ШИРИ ЦЕНТАР, новија зграда, двоипособан, ЦГ, III,
42.000. (353), „Премиер”,
352-489, 063/800-44-30. (278162)
КОТЕЖ 2, четворособан, III,
84 квм, ЦГ, 55.000. (353),
„Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. (278162)
ТЕСЛА, двособан, VII, 49 квм,
ЦГ, ПВЦ, 29.000. (353), „Премиер”, 352-489, 063/800-44-30.
КОТЕЖ 1, двособан, II, 60 квм,
ЦГ, одличан, 36.000. (353),
„Премиер”, 063/800-44-30. (278162)
МАРГИТА, једнособан, II, 34
квм, гас, 26.000. (353), „Премиер”, 352-489, 063/800-44-30.
КОТЕЖ 2, једнособан, 52 квм,
III, 29.000, договор. (242),
„Кварт”, 064/125-62-67, 346392. (278209)
КОТЕЖ 2, једноипособан, 64
квм, VII, повољно, 25.000.
(242), „Кварт”, 064/125-6267, 346-392. (278209)

СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

ИЗДАЈЕМ стан 46 квм на Котежу 2. 062/271-124 (СМС)
ИЗДАЈЕМ намештен једноипособан стан на Содари, ЦГ,
клима. 064/245-88-57. (277928)

ИЗДАЈЕМ намештен стан, 46
квм, II спрат, центар, Војв.
Петра Бојовића 17-а, погодан
за самце. 063/712-62-84. (277934)
ИЗДАЈЕМ гарсоњеру на дуже
у центру, искључиво запосленом лицу. Тел. 064/290-60-37.
ИЗДАЈЕМ локал 40 квм, преко пута перона аутобуске станице, поред „Млечног царства”. 062/465-777. (277923)
ИЗДАЈЕМ празну гарсоњеру
18 квм, у Самачком. Тел.
069/271-63-99. (277969)
ВЕЋИ једнособан ненамештен, Содара, ЦГ, од 1. јуна.
064/252-50-03. (277979)
ИЗДАЈЕМ једноипособан намештен стан код Стоматолошког факултета, 7. јула.
063/846-54-37. (278007)
ТЕСЛА, издајем двособан празан стан. Тел. 061/208-51-51.

ПРОДАЈЕМ ЛОКАЛ од 200 квм,
строги центар. Тел. 064/640-32-80
КОТЕЖ 1, двособан, 64 квм,
V, 40.000. (242), „Кварт”,
064/125-62-67, 346-392. (278209)
ГАРСОЊЕРА 27 квм, тераса,
приземље, новоградња, власница, шири центар. 060/55947-94. (278219)

СТАНОВИ
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ, нова Миса, недовршен стан до 55 квм.
060/533-35-75. (278031)
АГЕНЦИЈИ „Тесла некретнине” потребан стан на Стрелишту, 24.000, исплата одмах.
064/668-89-15. (278185)
КУПУЈЕМ једнособан, једноипособан, нижа спратностм,
кеш купац. 066/372-217.
АГЕНЦИЈИ „Тесла некретнине” потребни станови.
064/668-89-15. (277682)
КУПУЈЕМ 1.5 или 2.0 стан,
може и стан за адаптирање.
066/642-15-66. (278208)

ДВОСОБАН намештен стан,
Котеж 2, звати после 17 сати.
Снежана. 060/806-00-06. (277785)
ИЗДАЈЕМ двособан ненамештен стан на Тесли, ТА, I
спрат. 063/633-761. (278010)
ИЗДАЈЕМ једнособан стан,
нове ствари, интернет, кабловска, клима, ЦГ. 335-807.
ГАРСОЊЕРА, празна, грејање,
интернет, лифт, трећи спрат,
Содара. 063/803-05-99.
СТАН за издавање, Максима
Горког 97. 063/811-74-89,
061/348-20-00. (278065)
СТАН за самце или сезонске
раднике, Братства јединства
33, Војловица. 063/811-7489, 061/348-20-00. (278065)
ИЗДАЈЕМ дворишни једнособан стан самцима, депозит.
061/182-37-90. (278072)
ИЗДАЈЕМ дворишни стан, посебан улаз и струја, ужи центар. 065/865-66-70. (278111)
ГАРСОЊЕРА, центар, намештена, I спрат, лифт, ЦГ, екстра, 100 евра. 064/919-36-22.
ИЗДАЈЕМ собе за раднике и
самце. Раднички смештај,
центар. 063/502-211. (278097)

ПРОДАЈЕМ станове у Светозара Милетића 5 и Војводе Радомира Путника 22/1.
Контакт: Маријана, 063/693-944,
Љупко – 063/313-844
ДОО „Кутко” издаје локале од 50 квм до 250 квм, на
Новосељанском путу 37, у комплексу иза Максија.
Издаје се магацински простор од 500 до 3000 квм.

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

ТРАЖИМ кућу са двориштем.
062/330-186. (278126)
ИЗДАЈЕМ гарсоњеру намештену самцу, центар, засебан
улаз. 061/131-79-04. (278147)
ИЗДАЈЕМ намештен дуплекс
у центру,г ас, 130 квм.
064/320-84-32. (278155)
ИЗДАЈЕМ собе за раднике и
самце. 064/305-73-01. (278166)
ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру 20 квм, у центру. Тел.
062/640-020, 013/343-028.
ЈЕДНОСОБАН полунамештен
стан за издавање. 064/14547-48, 061/175-00-15. (278176)
ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру у кући у Панчеву. Тел.
065/331-87-90. (278179)
ТЕСЛА, двособан, ТА грејање,
ненамештен, звати после 17
сати. 064/317-50-60. (278180)
ИЗДАЈЕМ дворишну кућу, посебан улаз. 060/354-55-54.

ПРОДАЈЕМ /ИЗДАЈЕМ једнособне станове, сређени, Краљевића Марка, насеље тип
Станко. 064/506-259. (278193)
НАМЕШТЕН једнособан, дворишни стан, ТА, 80 евра код
Хотела „Тамиша”. 064/12248-07. (278024)
ИЗДАЈЕМ кућу намештено,
празно двориште, травњак,
прелепо мирно, Милорадовић. 061/1295-40-84. (278211)
СОДАРА издајем двособан,
празан стан, ЦГ, кабловска,
интернет, плакари, усељив.
Тел 061/336-69-99. (278217)

ЛОКАЛИ
ИЗДАЈЕМ локале 50 квм у
Моше Пијаде. 069/352-55-44.
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ локал
од 39 квм, у центру Стрелишта. Тел. 064/267-71-74. (277704)
ЛОКАЛ продајем или издајем, центар, 18 квм, новоградња, излог, клима, изолован, легализован. Може замена за њиву у к.о. Банатско
Ново Село или околини.
063/752-04-00.(277572)
ИЗДАЈЕМ локал, 40 квм, у центру, повољно. 064/850-70-69.
ИЗДАЈЕМ локал у центру, 25
квм,Тржни центар „Атријум”.
063/868-02-06. (277648)

Продајем/издајем
нов локал 77 квм.
Ул. Св. Саве 59
Слободан, 063/776-66-91
ИЗДАЈЕМ локал 70 квм, Синђелићева 35. 064/217-48-56.
ИЗДАЈЕМ локал од 86 квм,
код Аутобуске станице.
063/278-421. (277887)
ИЗДАЈЕМ локал 68 квм, на
прометном месту – преко пута Котежа 2, нов. 064/026-9054. (278005)
ИЗДАЈЕМ локал 55 квм, угао
Димитрија Туцовића и Михајла Пупина, Панчево. Те.
061/607-81-00. (278070)
ЦЕНТАР, ординација са станом и вртом, продајем.
063/751-07-79. (278073)
ИЗДАЈЕМ локал 80 квм и
канцеларијски простор. АЦ
„Звезда”, Стевана Шупљикца
88. 063/278-250. (278074)
ИЗДАЈЕМ локале 15 квм и
канцеларијски простор, у
пролазу Војводе Путника 29,
у пролазу. 063/278-250. (278074)
ИЗДАЈЕМ локал у Тамиш капији, 21 квм. 064/588-84-64.
ИЗДАЈЕМ магацинске просторе затвореног типа, ново,
у Јабуци. 063/351-709. (278192)
ИЗДАЈЕМ локал код улаза у
пијацу, близина три школе.
060/351-03-56. (278197)

ИЗДАЈЕМ локал 30 квм, Његошева, некадашња оптика.
063/815-44-48, Жика. (278201)
ИЗДАЈЕМ пословни простор на
четвртом спрату у Војводе Петра Бојовића 3. 063/425-415.

ПОСАО
ПОНУДА

ПОТРЕБАН водоинсталатер
са искуством за рад у Београду. Моб. 060/133-01-62 (СМС)
ПОТРЕБАН возач Ц и Е категорије са искуством за међународни Румунија и Македонија .Пријава, сталан посао.
069/301-17-00 (СМС)
ПОТРЕБНА помоћна радница
у кројачници. 062/471-951 (СМС)
ПОТРЕБНИ продавци и посластичар за ресторан.
064/643-41-22 (СМС)
WEIFERT дистрибуцији пића
потребни возачи Б и Ц категорије, физички радници и
виљушкаристи. 062/446-285.
РАЗРАЂЕНОМ салону у центру потребан фризер са искуством. Плата 30.000.
064/470-74-43. (277573)
ПОТРЕБНИ возачи Д категорије, плата 60.000. Инфо на
тел. 066/371-101. (ф)

ПОТРЕБНА продавачица, возач у пекари. CV на mail: pekarasmiljanic@mts.rs
064/217-48-56. (277652)
ПИЦЕРИЈИ потребни возачи
Б категорије, до тридесет година. . 061/264-80-00 (27785)
ПОТРЕБАН возач Б категорије за дистрибуцију штампе.
069/867-72-07. (277775)
ПРЕДУЗЕЋУ за рециклажу
електричног и електронског
отпада „Set reciklaža” d.o. o.
потребни физички радници и
радници у производњи. Пријаве слати на office@setreciklaza.rs , лично или телефоном 011/297-22-23. (ф)
ПОТРЕБНА девојка за рад у
кафићу. Звати на 013/331-241.
ПОТРЕБАН мајстор за молерске радове. 060/131-81-70.
ПОТРЕБАН помоћни радник,
познавање ауто-лимарије,
фарбарије. 066/908-66-58.
ПОТРЕБНА радница за рад у
кладионици Planet win у
Старчеву. 063/436-770. (1277968)
ПОТРЕБНА радница са познавањем руског језика.
060/043-52-98. (277974)
ПОТРЕБНА два КВ електричара и два приправника. Контакт 062/047-00-95. (278003)
РЕСТОРАНУ потребне конобарице. 064/349-93-43. (277984)
ПОТРЕБНА радница у пекари. 062/404-144. (277988)
ПОТРЕБНА одговорна особа
за рад на бувљаку – разношење кафе. 060/544-40-64. (277987)
ПОТРЕБНА спремачица за
рад у Црној Гори (апартмани). 066/506-66-66. (278000)
ГИПС, спуштени плафони,
преградни зидови, термоизолација поткровља, купатила,
материјал. 060/131-81-70.
МОЛЕРАЈ, глетовање, термоизоалција, купатила са водом, гипсани плафони, материјал. 060/131-81-70. (278041)
WORDRADE тражи менаджера грађевинског техничара
или инжењера са искуством,
може и пензионер. Тел.
063/102-94-16. (278055)
ПОТРЕБАН возач Ц и Е категорије за унутрашњи транспорт. 064/140-70-87. (278092)
КАФЕУ „IMPERIAL” потребна
девојка за рад. 063/372-221,
ПОТРЕБНА радница за пекару. 063/130-75-40. (278094)

ПОТРЕБАН продавац у кетерингу, примање поруџбина и
чекирање (м/ж). 061/623-1615. (278098)
ПОТРЕБАН возач достављач
хране кетерингу (м/ж).
061/623-16-15. (278098)
ПОТРЕБАН шанкер и конобар ресторану(м/ж). 061/62316-15. (278098)
ПОТРЕБАН кувар (м/ж).
061/623-16-15. (278098)
ПЕКАР потребан, може и
радница у испомоћ. 062/404144. (278127)
„SILEX” doo, Б. Шипоша 9,
тражи раднике за раду производњи фасадних материјала. Тел. 063/109-78-88. (278130)

Ауто-перионици „Х2О”
у Панчеву због проширења
посла потребно више радника. Ако имате искуства
или жељу да се опробате
као перач аутомобила, нудимо Вам озбиљне и квалитетне услове за рад.
Фиксна плата, пријава,
редовна исплата, плаћен
пробни рад.
Све информације позивом
на број: 065/474-46-66

ПОТРЕБАН конобар/ица са
искуством, за рад. 063/779-9856, 063/508-719. „Arch”. (4816)
ПОТРЕБАН радник у ауто-перионици. Пожељно искуство.
Тел. 061/551-95-31. (278152)
ПОТРЕБНИ вредни и одговорни људи за поделу флајера. 064/241-45-14. (278164)
ПОТРЕБНА радница са искуством у радњи у центру.
061/653-57-67.
ПОТРЕБАН сервисер беле
технике и помоћни радник.
Сервис „Ђурић”, 063/329-340.
КАФЕ „ЉУБИЧЕВО” тражи
конобара/цу са искуством.
069/364-10-04. (277859)
СЕНДВИЧАРИ „Буба ” потребне раднице. Јавити се на
број 064/874-08-22. (2782139
ПОТРЕБНА радница са искуством за рад на роштиљу.
013/251-54-48 до 15 сати.
ПЕКАРИ потребна продавачица. 063/193-75-30. (278203)
ПОТРЕБАН возач Ц и Е категорије, обавезно да има АДР.
Тел. 062/102-77-00. (278225)

Поправка старих кровова,
израда нових кровова,
израда баџа,
постављање фасаде,
зидање и малтерисање
СЗР „Зоки”
062/827-89-20
РЕСТОРАНУ Poco Loco потребна девојка за рад у шанку. 064/874-03-01. (278218)

ПОСАО
ПОТРАЖЊА

МОЛЕРСКО ГИПСАРСКИ радови, мајстори из Ковачице.
060/066-08-60. (СМС)
МОЛЕРСКО ГИПСАРСКИ радови, мајстори из Ковачице.
060/066-08-60. (СМС)

ПОТРЕБАН

кувар са искуством
и помоћна радница
Ресторан „Бели нарцис”
013/371-965

ЕЛЕКТРИЧАР, поправке шпорета, бојлера, индикатора,
разводних табли, инсталација. Мића, 064/310-44-88. (277311)
ХИДРОИЗОЛАЦИЈА, Панчево, машински сечемо влажне
зидове. Гаранција. 060/69101-13. (277277)
ДИМНИЧАР, чишћење димњака, котлова и каљевих пећи. 063/155-85-95. (277257)

(3/278038
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ШЉУНАК, песак сејанац одвоз шута малим кипером до
два кубика. 064/664-85-31,
013/342-338 (смс)
МОЛЕРСКИ и гипсарки радови. Неша. Facebook.com/molerizam 069/444-23-76. (276860)
ХОБЛОВАЊЕ, фуговање, поправка и лакирање паркета
као и бродских подова.
060/643-21-53, 064/341-79-60.
АЛУ ПВЦ столарија, комарници, ролетне, венецијанери,
уграђујем, поправљам, замена
гуртни. 064/181-25-00. (277279)
КЛИМЕ, сервис, продаја,
уградња, чишћење, демонтажа
свих модела. 060/681-73-88.

ПОПРАВЉАМ, шпорете,
фрижидере, замрзиваче, инсталације, итд., 060/180-0283. (277238)
АЛУ ПВЦ столарија, ролетне,
комарници, венецијанери,
тракасте завесе, уграђујем,
поправљам. 063/882-25-09.
(275330)
КОСИМ траву тримером,
дворишта, воћњаке и остали
коров. Зоран, 061/683-67-48,
064/438-12-46. (277366)
ХОБЛОВАЊЕ, фуговање, поправка и лакирање паркета
као и бродских подова.
060/643-21-53, 064/341-7960. (277176)
ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгушења канализације, нове инсталације, поправке славина,
бојлера, водокотлића, вентила, замена истих, туш-кабина,
фина монтажа, повољно.
013/377-930, 064/586-85-39.
ЗИДАЊЕ, малтерисање, реновирање кровова, бетонирање, стиропор, бавалит фасаде. 063/865-80-49. (277577)
КАМИОНСКИ превоз до два
кубика, кипер, шут, песак,
шљунак. 062/355-154. (277906)
БАШТЕ орем и култивирам.
063/855-92-70. (277916)
СЕЛИДБЕ, превоз друге робе.
Панчево-даље. Цена договор.
013/366-843, 063/193-22-28.
МОЛЕРАЈ, глетовање, кречење, фарбање, столарије и
остали радови, пензионерима
попуст. 062/564-494. (277955)
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ радови и обрада шпалетни.
065/842-84-29, 063/842-8429. (277965)
РУШЕЊА кућа, шупа, утовари, разбијање бетона, бетонирања, ископи, одношење
ствари, обарање стабала.
064/122-69-78. (278001)
СВЕ физичке послове радимо: рушења објеката, зидова,
бетона, бетонирања, кошење,
ископи. 060/035-47-40. (278001)
СЕРВИС, монтажа клима уређаја, поправка беле технике,
ситне интервенције у кући.
060/637-07-51. (277992)
КАМИОН мали кипер, превоз
шљунка, сејанца, песка, ризле, утовар, одвоз шута.
060/474-74-57. (278009)
ЧИШЋЕЊЕ олука, висински
радови на крову. 065/535-2456. (278012)
МАТЕМАТИКА, статистика,
физика, информатика, могућност месечног плаћања,
професор. Центар, 013/353569, 066/405-336, 061/60394-94. (278011)
КОШЕЊЕ траве, корова, шишање живе ограде, дворишта,
викендице, воћњаци.
061/301-49-58. (278104)
ПРАЊЕ тепиха, дубинско
прање намештаја, аутомобила. Наташа, 361-474,
066/361-474, 060/361-47-41.
(278113)

ТВ и сателитске антене, монтажа, дигитализација ТВ-а,
ИПТВ и антена плус.
064/866-20-70. (278124)
МАСАЖА опуштајућа, уживајте потпуно, опустите тело
максимално. Повољно, Марија, 064/269-94-87. (278045)
НЕМАЧКИ, часови свим узрастима. Преводи. Припрема за
полагање свих нивоа знања
061/656-04-04, 352-892.
(278050)
ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгушење судопере, купатила, адаптације, замене, поправке, одмах. 013/331-657, 064/49577-59. (278056)
СТОЛАРСКЕ и браварске
услуге. Александар. 064/15720-03. (278058)
ЕЛЕКТРИЧАР уграђује: видео
надзор, аларме, табле са аутоматским осигурачима, , купатилске индикаторе, лед панеле, плафоњере. 064/13430-18. (278075)

СТАТИСТИКА, пословна математика, студентима економије, више пословне и сл. факултета. Професорка. Долазим. 063/842-81-90. (278083)
ХЕМИЈА, физика, матемаика,
припрема за малу матуру и
за упис на факултете. Основцима, средњошколцима. Професорка. Долазим. 063/84281-90. (278083)
СВЕ ВРСТЕ физикалија, утовар/истовар, чишћење, кошење траве, разбијање бетона,
селидбе, одвоз шута, непотребних ствари, сл. Дејан,
061/626-14-50. (277829)
СЕЛИДБЕ и превоз робе и
ствари, утовар/истовар, монтажа, демонтажа намештаја.
Дејан, 061/626-14-50. (277829)
КОМБИЈЕМ превозим робу,
ствари, селидбе и све остало,
најповољније. 065/361-13-13.
(277644)
ПРЕВОЗИМ повољно: песак,
шљунак, сејанасц, туцаник,
утовар/одвоз шута. 064/35469-94. (278148)
РАДИО бих као физикалац,
062/967-16-21, Панчево, околина. (278165)
ШЉУНАК, песак, сејанац...
одвоз шута малим кипером
до два кубика. Лаза. 065/33423-38. (278160)
ОЗБИЉНА поуздана жена чувала би старо лице. 063/70719-88. (278169)
ОДГОВОРНА жена водила би
домаћинство и неговала старију особу 24 сата дневно.
069/577-09-66. (4816)
ВОДОИНСТАЛАТЕРСКИ радови, повољно. 060/689-8223. (278207)
КОМБИ превоз, вршимо све
врсте превоза, чистимо подруме, таване, дворишта, станове, гараже, износимо шут и
остали отпад. 061/641-81-39.

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

061/288-28-38, 065/560-8585 „IVAN TRANSPORT”

Петак, 31. мај 2019.

ПОСАО
ПОТРАЖЊА

Б и Ц категорију возио бих
комби, дуге релације.
063/774-84-42. (278186)
ЧИСТИМО подруме, таване,
купујем старо гвожђе.
061/206-26-24. (2781899
ЧИСТИМО таване, шут, подруме, радимо све послове.
061/321-77-93. (278199)
КОМПЈУТЕРИ сервис, поправка инсталација, нових
компоненти, одржавање. Брзо, повољно. 060/351-03-54.

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)
KIZZA – рушење старијих кућа и других објеката, утовар
и одвоз шута, ископ багерима
подрума, темеља, канала,
септичких јама. 013/366-888,
063/218-894. (277251)
KIZZA – сечење бетона и асфалта, разбијање бетона, насипање и сабијање терена
ваљцима и вибро плочама.
013/366-888, 063/218-894.
(277251)
СЕЛИДБЕ, превоз робе, мерцедес камиони, радници, повољно. Вук, 063/278-117,
064/176-91-85. (276134)
ИСКОП темеља, канала, подрума, рушења одвоз шута.
Равнање, паркинзи. 063/77155-44. (277013)
РУШЕЊЕ кућа, утовар и одвоз свих врста шута, разбијање и сечење бетона, ископ
багерима. 064/648-24-50. (277251)
KIZZA – продаја квалитетних
бехатон коцки и припрема
терена са постављањем.
013/366-888, 063/218-894.
(277251)
ПОПРАВКА беле технике,
монтажа и сервис клима-уређаја. Овлашћени сервис Frigo
Peđa. 013/301-300, 063/77124-16. (277327)
МАШИНСКИ утовар шута са
превозом, рушење објеката,
разбијање бетона. 063/246368. (277031)
KIZZA – превоз шљунка, песка, сејанца и ризле. Услуге
виљушкара и великих виљушкара носивости до 10 тона.
013/366-888, 063/218-894.
ПРЕВОЗ малим и великим камионом (шљунак, песак, сејанац, ризла, шута). 064/64824-50. (277251)
ИЗДАЈЕМ рамску скелу, металне подупираче, мешалице
за бетон. 064/351-11-73. (277980)
ТЕПИХ сервис, дубинско прање тепиха, намештаја, комора. Превоз бесплатан. 302820, 064/129-63-79.
СЕЛИДБЕ, превоз робе, мерцедес камионом, радници,
повољно. Вук. 063/278-117,
064/176-91-85. (277987)
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. (277991)
СЕЛИДБЕ робе и ствари комбијем и камионом, професионално, екипа радника, све
релације по Србији. Лена
транспорт. 060/307-30-76.
СЕЛИДБЕ комбијем и камионом Војводина, Србија са или
без радника, најповољније
Лена транспорт. 060/307-3076. (278062)
СЕЛИДБЕ, камионски, комби
превоз, екипа радника, одвозимо непотребне ствари.
064/280-30-16, 063/73177.67. Владимир. (277975)

ОГЛАСИ

PRODAJE SE POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE
u sledećim k. o.:
– k.o. Banatsko Novo Selo, površina 92 ha
– k.o. Pavliš, površina 142 ha
– k.o. Vojvodinci, površina 19 ha
– k.o. Vlajkovac, površina 30.6 ha
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marketing@pancevac-online.rs

Потребна девојка за рад
у канцеларији.
CV слати на mail: office@alpinpancevo.co.rs
Контакт телефон 013/377-098

Sve informacije na sledeći broj telefona:
063/280-996

УДРУЖЕЊЕ ОШТЕЋЕНИХ од падавине
града 2016. године вас позива да се јавите ради наплате, најкасније до 15. јуна.

(f/563)

062/872-79-11
ПОТРЕБНА особа до 45 година старости за рад у
производњи фирми која се бави услужним сечењем
и кантовањем плочастог материјала. Пријаве mailom:
stefanymil@gmail.com и телефоном на 065/381-65-25,
радним данима од 8 до 16 сати.
ВЕШ-МАШИНЕ, фрижидере,
замрзиваче, климе, шпорете,
бојлере, поправљамо квалитетно са гаранцијом. „Фриготехник”, 913/361-361,
064/122-68-05. (278149)
КЛИМЕ свих типова и произвођача сервисирамо, поправљамо и уграђујемо са гаранцијом. Овлашћени сервис
„Фриготехник”, 013/361-361,
064/122-68-05.
СЕЛИДБЕ „Бомбончић” Борис, све релације по Србији с
комбијима, камионима, екипа радника, кутије, фолија за
заштиту намештаја, 0-24, сваког дана и недељом. Бесплатан долазак и процена посла.
Плаћање могуће чековима и
преко рачуна. Борис.
013/352-536, 063/253-028,
064/444-66-74. bomboncicb@gmail.com, www.selidbe-bomboncic.com (278062)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић” – Борис, комбијем и камионом,
Војводина, Србија, са или без
радника. 013/352-536,
063/253-028, 064/444-6674.(278062)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић” – Борис – комбијима, камионима,
професионално, екипа радника, све релације по Србији,
откуп намештаја. 013/352536, 063/253-028, 064/44466-74.(278062)
СЕЛИДБЕ и превоз робе
„Бомбончић” – Борис – комбијима, камионима, екипа
радника, монтажа, демонтажа, паковање ствари, кутије
за паковање, фолија за заштиту намештаја. Селите се
без стреса!!! Борис, 013/352536, 063/253-028, 064/44466-74. bomboncicb@gmail.com, www.selidbe-bomboncic.com (278062)
МОЛЕРСКО-ДЕКОРАТИВНИ
радови, термоиз9лационе
фасаде, гипсани радови, спуштеи плафони, преградни зидови, изолација поткровља по
систему кључ у руке.
063/206-912. (278079)
НАЈАМ виљушкара за утовар
и истовар робе, телехендлера
за висинске радове до 18 метара. 064/648-24-50. (277251)

РОЈАЛ МГ: затварање тераса
провидном хармоником,
уградња/поправке; ролетне,
комарници, венецијанери,
све завесе, тенде, хармо-врата, роло-заштита. 063/81620-98, 013/351-498. (278087)
ИЗНАЈМЉИВАЊЕ камиона са
корпом за рад на висини до
23 метра (орезивање грања и
сеча дрвећа. 064/648-24-50.

РАЗНО
ИЗГУБЉЕНА црна јакна са
два свежња кључева. Моли се
налазач да се јави. Следи награда. 064/929-02-10. (1277958)
ОГЛАШАВАМ неважећим
сведочанство V разреда
основне школе „Јован Јовановић Змај”, на име Ана Стојчић. (277953)
ТРАЖИМ жену/девојку за
дружење. 066/541-31-39. (278109)
20. МАЈА изгубила сам блокче у ком ми је слика унука и
годишња карта АТП-а. Јовић
Драгица, 060/482-42-35. (278202)
ОГЛАШВАМ неважећом годишњу пензионерску карту
издату од АТП-а на име Мирчевски Радмила. (278054)
ОЗБИЉАН, искрен, стамбено
ситуиран мушкарац, 47 година, овим путем би упознао
даму 35 + за брак. 064/58223-33. (278088)

ТУРИЗАМ
ИЗДАЈЕМ апартман у центру
Златибора. Повољно.
063/709-44-97. (277596)
ХЕРЦЕГ НОВИ, Баошићи, леп
једнособан стан. Тел.
060/321-60-07. (277627)
СОКОБАЊА, у центру, сезонски изнајмљујем трокреветни
апартм комплетно опремљен.
065/205-45-48. (277662)
СОКОБАЊА, апартмани, собе, близу центра, Сокотерме,
ново. 061/636-08-57,
063/768-32-68. (277629)
ИЗДАЈЕМ апартман са две
собе до 5 особа, клима, интернет. Доброта, Котор.
063/758-37-34. (278109)
ИЗДАЈЕМ апартман на Златибору, вила Harmony, ново.
Тел. 063/758-37-34. (278109)

У складу са чланом 45а Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС” број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/2013-УС, 50/2013-УС
и 98/2013-УС, 132/2014, 145/2014, 83/18 и 31/19)
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА

„TEHNOMARKET” DOO PANČEVO

Секретаријат за урбанизам, грађевинске,
стамбено-комуналне послове и саобраћај

raspisuje konkurs za sledeća radna mesta:

ОГЛАШАВА
ИЗЛАГАЊЕ НА ЈАВНИ УВИД
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ „GREEN FIELD 1”
ЕКО-ИНДУСТРИЈСКЕ ЗОНЕ-ЈУЖНО
ОД „ПЕТРОХЕМИЈЕ” У ПАНЧЕВУ
Излажу се на јавни увид Измене и допуне Плана
детаљне регулације „Greenfield 1” еко индустријске зоне – јужно од Петрохемије у Панчеву (
у даљем тексту План).
Јавни увид Плана, одржаће се у трајању од 15 дана и то почев од 31. 05. 2019. године.
Наведени плански документ, биће изложен на jaвни увид, у згради Градске управе града Панчева,
ул. Трг краља Петра I бр.2-4, у холу на шестом
спрату, као и у канцеларији 609, сваког радног дана
од 10 до 13 сати. Све информације у вези са огласом могу се добити путем телефона 013/353-304
План ће бити доступан јавности и у дигиталном
облику, у трајању јавног увида, на званичној интернет страници Града Панчева.
Заинтересована правна и физичка лица могу поднети примедбе у току трајања јавног увида, искључиво 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. Евидентиране примедбе и сугестије могу утицати на планска решења.
Јавна презентација Нацрта изложеног планског
докумената биће организована дана 05. 06.
2019.године у 12 сати, у Малој сали зграде градске управе Града Панчева.
Јавна седница Комисије за планове биће одржана
18. 06. 2019. године, са почетком у 13 сати, у Малој сали зграде Градске управе Града Панчева
Уколико дође до промене места или времена одржавања јавне седнице Комисије за планове, огласиће се нови термин и место одржавања седнице
Комисије.

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 поднетом захтеву за одлучивање
о потреби израде студије о процени
утицаја на животну средину

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
РАДНИКА „ПАНЧЕВАЦ”
расписује

КОНКУРС
за радно место:

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА
Заинтересовани треба да пошаљу CV на мејл
адресу: zzzzpancevac@gmail.com
или

Носилац пројекта ГАЗПРОМ ЕНЕРГОХОЛДИНГ
СЕРБИЈА ТЕ-ТО ПАНЧЕВО д.о.о, Улица Спољностарчевачка бр. 199, поднео је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта Повезаних инсталација за потребе
прикључења термоелектране топлане (ТЕ-ТО)
Панчево на постојећу инфраструктуру.
Подаци и документација из захтева носиоца
пројекта могу се добити на увид у просторијама
Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, Булевар Михајла Пупина 16,
Нови Сад (приземље, канцеларија бр. 39).
Сви заинтересовани, у року од 10 дана од дана
објављивања овог обавештења, могу доставити
своје мишљење у писаној форми на адресу Секретаријата.

да га донесу лично у просторије Завода „Панчевац”, на адресу: Вука Караџића 1.
Рок за конкурисање: 15. јун 2019.

300-820, 300-830

1. OPERATER NA PRESI ZA EKSTRUZIJU
ALUMINIJUMA – 1 Izvršilac
– mašinske struke, elektro struke ili automatičar

2. POSLOVNA SEKRETARICA
Obavezni uslovi:
– dobro znanje engleskog jezika
– vozačka dozvola B kategorije
– dobra komunikativnost
Prednost:
– poznavanje office programskog paketa
– preporuke

3. VILJUŠKARISTA
– uverenje o osposobljenosti za zanimanje
vozač-viljuškarista
– poželjno radno iskustvo
Ukoliko ste zainteresovani pošaljite svoj CV sa fotografijom na e-mail: ljilja@tehnomarket.com ili se javite lično na adresu: Skadarska 73, Pančevo
Kontakt telefon: 069/847-90-03, 013/307-700
O nama saznajte više na www.tehnomarket.com

У складу са чланом 45а Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС” број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/2013-УС, 50/2013-УС
и 98/2013-УС, 132/2014, 145/2014, 83/18 и 31/19)
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА
Секретаријат за урбанизам, грађевинске,
стамбено-комуналне послове и саобраћај

ОГЛАШАВА
ИЗЛАГАЊЕ НА ЈАВНИ УВИД
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ КОМПЛЕКСАХИП „Петрохемија”,
ХИП „Азотара” и НИС „Рафинерија нафте
Панчево” у насељеном месту Панчево
Излажу се на јавни увид Измене и допуне Плана
генералне регулације комплекса ХИП „Петрохемија”, ХИП „Азотара” и ХИП „Рафинерија нафте
Панчево” у насељеном месту Панчеву.
Јавни увид Плана, одржаће се у трајању од 15 дана и то почев од 31. 05. 2019. године.
Наведени плански документ, биће изложен на jaвни увид, у згради Градске управе Града Панчева,
Ул. Трг краља Петра I бр. 2 - 4, у холу на шестом
спрату, као и у канцеларији 609, сваког радног дана
од 10 до 13 сати. Све информације у вези са огласом могу се добити путем телефона 013/353-304
План ће бити доступан јавности и у дигиталном
облику, у трајању јавног увида, на званичној интернет страници Града Панчева.
Заинтересована правна и физичка лица могу поднети примедбе у току трајања јавног увида, искључиво 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. Евидентиране примедбе и сугестије могу утицати на планска решења.
Јавна презентација Нацрта изложеног планског
докумената биће организована дана 05. 06.
2019.године у 12 сати, у Малој сали зграде Градске управе Града Панчева.
Јавна седница Комисије за планове биће одржана
18. 06. 2019. године, са почетком у 13 сати, у Малој сали зграде Градске управе Града Панчева
Уколико дође до промене места или времена одржавања јавне седнице Комисије за планове, огласиће се нови термин и место одржавања седнице
Комисије.
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Петак, 31. мај 2019.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

26. маја 2019. престало је да куца велико срце наше драге супруге,
мајке и баке

Последњи поздрав

Последњи поздрав нашем вољеном

БОРИ
од ЂУРЕ и СЛАВИЦЕ
из „Ловца”
(25/278002)

Нашем другу

ЉУБИЦЕ ЗЕЉКОВИЋ

КРСТИН БОРИВОЈУ БОБАНУ

1938–2019.

1969–2019.

Вечно ћеш живети у нашем сећању и нашим срцима.
Почивај у миру вољена наша...

од мајке НАДЕ, супруге БИЉАНЕ и ћерки МИЛАНЕ и ТАМАРЕ

У великом болу твоји: супруг РАДОВАН, ћерке ГОРДАНА
и СНЕЖАНА, зет БРАНИСЛАВ и унуке МИЛАНА и СТАША
(32/278022)

БОРИВОЈУ
КРСТИНУ
Почивај у миру.
Од ШАЊИЈА, БАТЕ, МО(53/278102)
КЕ и НЕШЕ

„Вољени никад не умиру”
(11/277976)

Био је лав, а у нашим срцима заувек лаф

Последњи поздрав

Последњи поздрав нашој вољеној

ЉУБИЦИ ЗЕЉКОВИЋ

ЈАСМИНИ НИКОЛИЋ

1938–2019.

Вечно ожалошћена сестра НАДА,
САША и МИОНА
(35/278024)

рођ. Жељски
17. II 1962 – 22. V 2019.
Тешко је трагедију правдати судбином и
неизрециву бол лечити временом.

Заувек ћеш бити у
нашем сећању.

Вечно ожалошћена породица: ћерка
МИЛЕНА, син ЗЛАТКО и супруг МИЛЕНКО
(28/278014)

(68/278154)

Последњи поздрав
драгом

ЉУБИЦИ ЗЕЉКОВИЋ
1938–2019.

БОРА поштар
САВА ЛАЗИЋ, БРАНКО ЈОЦИЋ, ЗОРАН Т.
ПОПОВИЋ, ЈОЦА ДИЛЕР, ГОРАНЧЕ, БРАЦА,
БОРКО, БАЈА, БАЦКО, ЂОЛЕ, ШУРАДА, ГАНЕ,
БАГЕР, ВУЧКО, БАНЕ, ЛИМЕНИ, БОБАН,
БОГИ и МИКША
(45/278063)

Твоји школски
другари и другарице
ОШ „Васа
Живковић” ,
VIII-2

Не прође ни дан да те неко не спомене, не прође ни час да суза за тобом не крене.

Последњи поздрав нашој драгој

БОРИВОЈЕ
КРСТИН
БОБАН

Последњи поздрав

Последњи поздрав
комшији

Ожалошћена сестричина ЉИЉА, ДРАГАН и АНДРИЈАНА
(36/278025)

БОЈАНИ МИХАЈЛОВИЋ

Последњи поздрав

ЈАСМИНА
НИКОЛИЋ

БОРИВОЈУ КРСТИНУ

Када би само знала колико ми недостајеш.
Отишла си тихо без поздрава, а ниси ме научила како то да преболим.
Твоја другарица
ГОРДАНА

ЉУБИЦИ ЗЕЉКОВИЋ

БОШКУ
БИРЦЛИНУ
Пријатељи ЗОРА
и ЛАЗАР СИМИЋ

(48/278085)

1943–2019.

од комшија из зграде
(78/278216)

Последњи поздрав
оцу

Синови МИША и АЦА, снаје СУЗАНА
и ИВАНА, унуци БРАНИСЛАВ, МАША,
ЗОРАНА, ПАВЛЕ и АНА

(33/278023)

(80/278226)

26. маја изненада нас је напустила наша драга

20. маја преминула је наша

Породице: РАДОВАНОВИЋ, БИГОВИЋ,
КУНДАКОВИЋ и СОЛЕША

ПРЕДРАГУ Б.
ЖИВАНОВИЋУ

(63/278136)

Последњи поздрав драгој комшиници

МИРЈАНА БУКАЗИЋ ЦИЦА
1959–2019.
Ожалошћени: отац ВЕЛИЗАР, брат ЈОВИЦА, снаја
БРАНКА, братаница ГОЦА и НЕША
(73/1278181

1940–2019.
од синова
АЛЕКСАНДРА
и МИОДРАГА
(24/278000)

ПАУЛИНА ДРАГАНОВ
1939–2019.
Нећемо те заборавити.
Твоја ћерка ОЛИВЕРА, унук МЛАДЕН, снаја ИВАНА и
праунук МИЈАТ
(12/277977)

Опраштамо се од драге

РАДНО ВРЕМЕ БЛАГАЈНЕ:

ЉУБИЦИ ЗЕЉКОВИЋ
Остаћеш заувек у нашим срцима.
Породица ГВОЗДЕНОВИЋ
(64/

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

ЉИЉЕ АРИЗАНОВИЋ
Памтићемо твоју племенитост, искреност и оданост.
Почивај у миру.
БРАНКА МИЛОВАНОВИЋ са породицом
(40/278040)

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

Петак, 31. мај 2019.
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Последњи поздрав мојој најдражој мајци

26. маја 2019. престало је да куца срце моје вољене мајке, наше
баке и нане

НЕВЕНКИ ЦВЕТАНОВИЋ
1936–2019.
Мама, знала си колико те волим, али никада
нећеш сазнати колико ми недостајеш.
Вечито захвална и тужна ћерка
ВЕСНА ЦВЕТАНОВИЋ

ДРАГИЦА ДУНДОВИЋ
15. V 1933 – 26. V 2019.

(59/278141)

Последњи поздрав вољеној мајци, ташти, баки и
прабаки

ТУЖНО СЕЋАЊЕ
4. јуна, у 11 сати, на Новом гробљу, даћемо петогодишњи помен мом сину

Ожалошћени: ћерка ГОРДАНА, унук ГОРАН с породицом,
унука КАТАРИНА са породицом, унуци МИКИ и НИКО
и зет ПИШТА
(31/277820)

Мојој вољеној нани

Обавештавамо родбину
и пријатеље да ћемо нашој драгој и вољеној

НЕВЕНКИ ЦВЕТАНОВИЋ
2. VIII 1936 – 23. V 2019.
Заувек ћеш остати у нашим срцима и мислима.
Хвала за сву љубав коју си безгранично давала.
Ожалошћени: ћерка МИЛАНА, зет МИЛОШ,
унуци НИКОЛА и ИВАНА са породицама

ДРАГИЦИ ДУНДОВИЋ
15. V 1933 – 26. V 2019.
Волећу те на небу као на земљи.

Твоја СИЛВИА

(57/278111)

Последњи поздрав вољеној мајци и ташти

(66/278142)

Последњи поздрав

Последњи поздрав
мојој нани

ДЕЈАНУ МАЈЕРУ
2014–2019.
Рекао си: „Враћаш се за пола сата”. Прође још
једна година, пролете и пета... А тебе нема. Боли
свака година, месец, дан. Свака успомена загрљај који недостаје, сећања која се трудимо да запамтимо. Иако те нема у животу, ти постојиш у
срцу, причи, мислима, Дејо мој.
И боли, боли...
Твоја неутешна мајка МИРА, отац БАТА,
син ДЕНИС, сестра ИВАНА, ИВАН и АЊА
(56/278110)

ВЕСНИ
ИДРИЗОВИЋ
1946–2019.

БОЛНО СЕЋАЊЕ

одржати четрдесетодневни помен у суботу,
1. јуна 2019, у 12 сати,
на војловачком гробљу.
Време које пролази не
може ублажити бол и
тугу за тобом.

НЕВЕНКИ ЦВЕТАНОВИЋ
1936–2019.
Драга мама, недостаје ми додир твоје нежне
мајчинске руке, и све твоје. Остаћеш вечно у
нашим срцима. Хвала ти за сву љубав коју си
нам пружила.
Ћерка ДУШИЦА и зет МИРКО ВУЈОВИЋ
(58/278111)

Последњи поздрав тетки, заови и баби

ДРАГИЦИ
ДУНДОВИЋ
од њене ВЕРИЦЕ
са породицом
(43/278049)

ДРАГИЦИ
ДУНДОВИЋ
ДРАШИ
Премало је речи а превише туге да искажем
моју бол. Увек ћу те се
сећати с љубављу, поносом и поштовањем.
МИКА

Твоји синови: САША
и СИНИША
(71/278170)

Прошла је година откако није са нама

(67/278143)

Последњи поздрав оцу и тасту

СРБИНКА
МАРИНКОВИЋ
1929 – 1. VI 2018.

НЕВЕНКИ ЦВЕТАНОВИЋ
Твоји: ДРАГАНА, ЗОРАН и ЦВЕТАНКА
са породицама

МИЛАДИНУ ЈОВАНОВИЋУ

(38/278035)

IN MEMORIAM
14. маја 2019. године
преминула а 19. маја сахрањена у Канади, наша драга

30. маја 2019. године
навршавају се три године откако нас је изненада напустио

ДЕЈАН МАЈЕР
9. VI 1976 – 4. VI 2014.
Вољени мој Дејо, душо теткина.
Дан за даном пролази и све је даљи дан када си
изненада отишао без повратка и поздрава.
Верујем да си отишао на неко лепше и мирније
место.
Заборав не постоји, утехе нема. У мом срцу и мојим мислима си стално присутан. Док живим живећеш и ти срце теткино. Много, много ми недостајеш.
Твоја заувек неутешна тетка АНКИЦА
са породицом
(65/278141)

Сећање на драге родитеље

Tвоји најмилији:
син ЖЕЉКО
са породицом

МЕДАН

(77/178206)

Откад те нема, све ми је исто, само што сунце
слабије греје. Ноћи су тужне и тихе, моје се срце више не смеје а моја душа више не блиста.
После тебе ја нисам иста,

3. јуна 2019. навршавају
се две године од смрти
нашег вољеног

Ћерка ГОРДАНА и зет ВЛАДАН
(47/278082)

МАКСА

СТАНКА

воскар и лицидер
1913–1994.

рођ. Пејић
1917–2004.

С поносом успомене на њих чувају њихове ћерке МИРЈАНА и ЗОРА с породицама

ЕСТЕР АПЦИ
рођ. Варга

НЕБОЈШЕ
МАРКОВИЋА

ЂОРЂИЈЕ
ГРУЈИЧИЋ

Иако смо километрима
јако далеко од тебе, у
нашим мислима и срцу
си заувек у нашој близини.
С љубављу у тугом
твоја сестра МАРГИТА,
ТИБОР, АНИЦА,
НАТАЛИЈА
и КАТАРИНА

Дан за даном иде, ни један без сећања на тебе.
Премало је речи а превише туге да ти кажемо
колико недостајеш!
Заувек у нашим срцима.

(76/1278200)

(72/278175)

Супруга ДРАГИЦА,
ћерка НАТАША
и унук САНДРО

НЕДЕЉКО МИШЉЕНОВИЋ
НЕЂА
1955–2017.
Прошле суд две пуне године откада ниси са нама.
ВрЕме пролази брзо а бол и даље остаје. Све што
осећам на папиру се не може написати.
Почивај умиру.
Воле те: мајка АНЂЕЛИЈА, ћерка СУНЧИЦА,
унуци АНДРЕЈ и ЂОРЂЕ и зет ПЕТАР
(70/278161)

9. IV 1973 – 3. VI 2017.
Нека те у тишини вечног мира прати наша
љубав јача од заборава.
Заувек остајеш у нашим
срцима, мислима и сећањима која не пролазе.
Твоји најмилији
(60/278119)

(34/1278023)

Навршава се десет година откако смо остали без своје
нане

ДЕСАНКЕ СТАМБОЛИЋ
Увек у нашим срцима.
Ћерка МИРЈАНА, унук ДАРКО и зет АДАМ
(74/278183)
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Петак, 31. мај 2019.

ТУЖНО СЕЋАЊЕ
31. маја 2019. године навршава се двадесет дугих и тешких година откада није са нама наш
драги

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

2. јуна 2019, у 10.45, на гробљу у Омољици дајемо трогодишњи помен нашем
анђелу

У суботу, 1. јуна, у 11 сати, на Старом православном гробљу обележавамо пола године откада нас је напустио наш вољени

МАРКО ИЛИЋ МАКИ
БРАНИСЛАВ
МИЛОШЕВСКИ БАНЕ

Утехе нема, заборав не постоји за оне који те искрено воле... Време које
пролази увећава тугу и бол... твоје име је био наш понос, твој одлазак наша
доживотна рана.
У вечној тузи мама БИЉА, брат ЦОЛЕ и деда НИКОЛА

ЖИВАН ВОДЕНИЧАР
1943–2018.

(46/278071)

Много нам недостајеш.

Сваког дана смо у мислима с тобом.
Гледајући другу децу, ми видимо тебе.
Почивај у миру и нека те анђели чувају!
Никада те неће прежалити твоји најмилији

Заувек у срцима и мислима твојих најмилијих: НЕВЕНЕ, ИГОРА, ДУШАНА, СРЂАНА,
САЊЕ и АНЂЕЛИЈЕ

(39/278037)

(26/278008)

IN MEMORIAM

5. јуна навршава се двадесет пет година од
смрти

Мили наш кумићу

Прошло је четрдесет тужних дана без мог
супруга

МАРКО
ИЛИЋ
Време као да је стало, а успомене и даље живе.
Баба СТОЈА
и ујак ЗДРАВКО
са породицом

БАНЕ
Двадесет година прође а ти си ту, с нама у
сећању заувек вољен
и незаборављен

ЂУРЂЕВКЕ
НИКОЛИЋ

Породица ПУТНИК

Успомену на тебе чува
твоја сестра ЉИЉА и
сестрић НЕША

(2/277951)

(62/278135)

МАРКО ИЛИЋ
Увек ћу те волети и памтити.
Деда ЉУБА, бака ЈОВАНКА
и тетка ЦАЦА са породицом
(69/278159)

(54/278103)

25. VI 1947 – 20. IV 2019.

У недељу, 2. јуна 2019. је шест месеци како није са нама

Хвала за проведене године, пажњу, тренутке
среће.
Твоја МАРИЈА
(16/277987)

1. јуна 2019. навршава се тринаест година откад
нас је напустила

МАРКО
ИЛИЋ

БОЖА МАРКОВ РОГАН
Дани пролази али ни један без празнине
и туге за тобом.

2006–2019.
Тринаестогодишњи помен обележећимо у суботу 1. јуна 2019, у 11 сати, на гробљу Котеж.
Не постоји време које може умањити бол и тугу.
Супруг МИЛОШ, син ЈОВАН,
снаја ДИЈАНА и унука ЈОВАНА

Био си наш ослонац и сигурност.
С поштовањем и љубављу живиш са нама.

ПОМЕН
нашем драгом оцу, свекру и деди

(61/1278123)

Навршава се четрдесет
дана од смрти

Твоји најмилији
(52/278101)

(55/278105)

Четрдесетодневни
помен

Четрдесетодневни
помен

МИЛЕТА
НЕШКОВИЋ
НЕЛЕ

МИЛЕТА
НЕШКОВИЋ
НЕЛЕ

1947–2019.

1947–2019.

Твоје комшије БОРИСЛАВ ТОПАЛОВИЋ с
породицом (17/277987)

Кумица МАРИНА
ПЕТРОВИЋ са породицом из Добоја

Четрдесетодневни
помен

31. маја 2019. навршава
се осам година откад
нас је напустио наш

МИЛЕТА
НЕШКОВИЋ
НЕЛЕ

НАКО
ТРАЈКОВИЋ

Буди звезда на небу и
сијај за нас...
Заувек у нашим мислима и срцу.
Твоје ЕМА и МАЈА

МАРИЈА ГРАБУНЏИЈА

МИЛЕТА НЕШКОВИЋА НЕЛЕ

2. јуна 2019. године навршава се шест месеци од
како нас је напустио наш вољени брат

(18/277987)

ДРАГАНА
ВУЧКОВИЋА
1947–2019.
Помен ћемо одржати у
петак, 31. маја, у 11.30,
на Новом гробљу.
Породица

РАДЕТУ СТОЈКОВУ

БОЖИДАР МАРКОВ РОГАН

1996–2019.
Радо га се сећамо, са захвалношћу спомињемо, и
увек у срцу носимо.
Његови: син СТЕВА, снаја ЉИЉА,
унуке НИНА и САНДРА

Већ четрдесет дана
ниси са нама

Време пролази, сећање и туга остају.

1947–2019.

Његове сестре ЗОРА и ВЕРА

ВЛАДА и ВЕРА
са породицом

(51/278101)

(19/277987)

(5/277962)

Драги наш

(4/277956)

6. X 1939 – 31. V 2011.
С поносом чувамо успомену на тебе.
Супруга ОЛИВЕРА и синови НИКОЛА и СИНИША
(29/278015)

Сећање на наше драге родитеље

Прошло је шест месеци откако није с нама

БОГДАНОВИЋ

КИРА
СТОЈАНОВСКИ
МИЋО
Недостајеш.

Увек ћу се радо сећати твог лика.

БОЖИДАР МАРКОВ

2016–2019.
Породица БРАЈКОВИЋ
(49/278086)

Голубари из клуба „Панчевац”

Друг ВИКТОР

(75/278190)

(8/277960)

ДАНИЦА

МИЛЕНКО

1999–2019.
2006–2019.
Недостајете...
МИОМИРА и СВЕТЛАНА са породицама
(37/278032)

Петак, 31. мај 2019.

30. маја 2019. навршава се пола године откада није с нама наш вољени

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
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Прошле су две године откако није са нама наша најдража

3. јуна навршава се дванаест година откако није
с нама наш драги

РАЈКО МАЛЕК
1940–2018.
Увек ћеш бити у нашим мислима и срцима.

ЗОРИЦА ЉЕШЊАК АВРАМОВИЋ

Супруга САРА, син ГОРДАН,
унук АЉОША, праунук ВИКТОР,
снаје КАРОЛИНА и МИЛЕНА

ДИМИТРИЈЕ РОКСИЋ МИТА

(3/277952)

Вечно ожалошћени: супруг МИЛАН, син ПЕТАР ВУК,
ћерка ЈЕЛЕНА и зет НАБИЛ

IN MEMORIAM

Сећање на тебе је део нашег живота.
С љубављу и поштовањем: супруга СЛОБОДАНКА,
МИРА, МОША, МАРИНА, ЕМИЛ, МОМИР и
МАРКО

(23/277994)

(21/277933)

Сећање на наше драге родитеље

СЕЋАЊЕ

БЕЛИЋ

на драге родитеље и брата

ИЛИЈА ВОЈВОДИЋ
дипл. физикохемичар
2009–2019.

ЛАЦКОВИЋ

ШМИТ

Вечни му мир и светао помен.
С љубављу у сећању.
Супруга ЉИЉАНА, кћери МАРИЈА и ЈЕЛЕНА
са породицама
(7/277964)

1. јуна 2019. навршавају се три године откада
није с нама наш вољени

НИКОЛА

РУЖИЦА

8. XII 2015.

31. V 1999 – 31. V 2019.
из Идвора

Волећу вас до краја живота јер били сте јединствени, несебични, били сте
моје све.
Ваша ћерка СВЕТЛАНА и зет ДРАГАН
(14/

2. јуна 2019. је седам
година од смрти драгог и вољеног сина,
брата, стрица и девера

ЖИВОЈИН ГЕРАТОВИЋ

МИЛАН

МАРИЈА

МАРЈАН

1930–2017.

1938–2015.

6 месеци

3. јуна 2019. навршава се шест година откада није с нама наш драги

Породица ЛАЦКОВИЋ
(15/277988)

2016–2019.
Само је време прошло, љубав, бол и празнина
остају, а ти нам тако недостајеш.
Твоји најмилији: супруга НАДА, синови ДЕЈАН и
ДУШАН, снаје ЗОРА и ТАЊА и унуци ВУК,
ЈОВАН и ЛУКА

ДРАГАНА
ТОМИЋА
Драги Драгане, вољени никад не умиру
док живе они који их
воле.

НАСТА КРСМАНОВИЋ НАДА
Бескрајно смо тужни без тебе. Почивај у миру. Волимо
те.
Твоји најмилији
(6/277963)

IN MEMORIAM

31. маја 2019. је пет година откако ниси с нама

СЕЋАЊЕ
2008–2019.

ЉУБИЦА
РАПАЈИЋ

СНЕЖАНА
МИХАЈЛОВ

ИЛИЈА РАДИВОЈША

(27/278013)

5. јуна навршава се четрдесет дана откако нас је напустила наша драга

1. јуна биће шест година откада ниси с нама

2013–2019.
Хвала ти за све. Увек ћеш бити у нашим срцима.
Супруга МИЛКА, син НЕБОЈША ,
унук ИЛИЈА и снаја ЗОРА
(41/278041)

рођ. Вучић

Четрдесет дана наше сузе квасе твоје ране

Вечно ожалошћени:
СТОЈА, МИЋА,
КАТАРИНА и МАЈА

Супруг СЛОБОДАН,
син ЖАРКО, кћи РАДА,
зет МИТАР и унуци
МАРКО и МИЛИЦА

(44/278064)

(30/278616)

Сећање на

Њени најмилији
(9/277971)

У суботу, 1. јуна 2019.
године, у 10 сати, на
Старом православном
гробљу, даваћемо четрдесетодневни помен

ДРАГОСЛАВ ВЕЉКОВИЋ
25. IV 2019 – 4. VI 2019.
За тобом тугују породице ВЕЉКОВИЋ, МАРИНКОВИЋ
и НЕСТОРОВ
(42/278447)

КРЧАДИНАЦ

МИЛАДИН
ПЕТРОВИЋ
1932–2009–2019.
Туга не престаје. Заувек у срцу.
ДАНИЦА и ИВАНА
ПЕТРОВИЋ
(13/277981)

РАДОИЦА
МУНИЋ
Заувек ћеш остати у нашим срцима.
Супруга РАДОЈКА и син
БРАНКО са породицом
(10/

МИРКА
ДРАКУЛИЋА

ЈОВАН
БОРОЈЕВИЋ

Девет година туге, бола
и самоће.
На лицу нема осмеха,
лажне радости, остаје
само сећање на срећне
дана проведене заједно
Супруга ВИДА

Увек ћеш бити у нашим сећањима и срцу.
Брат МИЛОШ
с породицом

(1/277677)

ЛЕПА

ЖИВА

2001–2019.

2016–2019.

Заувек у наши мислима.

Породица КОСТИЋ
(50/278095)

(20/277990)

РАДОСАВУ
ВУЧИЋУ
Породица
(22/277996)
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ФОТО-РЕПОРТАЖА

Петак, 31. мај 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

НА МОТОЦИКЛУ ПО ЕВРОПИ, СВИМА ДОСТУПНО

ВЕЛИКИ ПУТ
На два точка
кроз 11 држава и
27 градова у Европи
без огреботине
Ништа ми се није десило! Ништа ружно. Нисам погинуо, нисам ништа сломио, нисам се
угрувао, исекао или не знам
шта, а прешао сам седам хиља да ки ло ме та ра. Тач ни је:
7.015,7 за две недеље.
Е, тек кад сам се вратио с
пута кроз 11 држава и кроз чак
27 градова (можда сам се и забројао, ал’ рецимо да сам у толико градова пио, јео и спавао), ударио ме човек „аудијем” у Београду. Јбг... телефонирао док је возио и тако ме
угрозио! Обалио ме као дрво,
мало ми раздрндао мотор и повредио сам пету. И шта да му
радим? У Европи нико и нигде
не телефонира за воланом. Тачка. Мало васпитање, мало више камере које ти на кућну
адресу пошаљу казну, и то је
то. И, заправо, то је једино страшно ружно што ми се десило
на Путу. Велико П је намерно,
јер ово је за мене заиста био
Велики Пут.
А почео је из Борче, ту ми је
полазна тачка већ неколико
година.

Словенија
Дакле, сео сам на „јамаху фејзер С2 600” у недељу 4. јуна. За
тај дан и то јутро знао сам још

сладолед. Срећа је, дакле, што
сам стигао на време.

Италија
Сутрадан кренем за – Верону.
Власници хотела ми пожеле
срећан пут, газда је иначе опчињен људима из Србије и редовно, сваке године, долази код
нас и каже да боље људе од
Срба није упознао. Пита: зар
није много то до Вероне, има
више од четиристо километара? Реко’, то четиристо ми је
ситница.
Седнем и кренем! Мало кроз
Аустрију, па у Италију, па без
муке стигнем у Верону. Реко’
ај и ја да видим тај балкон, тог
Ромеа, ту Јулију, тог Шекспира (којег никад разумео нисам)
и све те силне људе којима је
циљ да пипну Јулију за дојку.
Да је помазе. Ја је мазио нисам, само сам се сликао. Кад
путујеш сам (најбоље се путује
кад путујеш сам, Брејерси), онда мораш сам и да се сликаш.
То је тај селфи. И онда ја те
селфије – право на „Твитер”.
Видео сам, значи, легендарни балкон, отишао на кафу,
блејао мало по тој Верони (ту
је и Пиксију био први инострани клуб) и кренем за Ла
Специју.
Ла Специја је једно... Чекај,
полако! Пре него што сам стигао до те Ла Специје, ухватила
ме је највећа олуја у најновијој историји мог човечанства
(ово је цитат још једног фуд-

Кан, Музеј наутике
све с мотором купао у базену и
после једно три сата то мало
утихне (онај пумпаџија замало
није био побего и оставио пумпу коме год) и ја као кренем.
Кроз кишу. Мокар до гаћа, али
знам да ће, кад буде синуло сунце, све то на мени да се осуши.
Као и сваки пут кад кренем на
пут а рокне киша. Али то ти је

Манарола
у фебруару ове године; рекао
сам: крећем тад, па макар и
секире падале. Испоставило се
да су други дан и падале, ал’
ево ме, жив сам се вратио. Што
је добро. Али о томе ћу кад дође тај дан, сад ћу ка Логарској
долини, Словенија.
Ло гар ска до ли на је јед но
прелепо место. Нарочито кад
видиш слике на интернету, па
се одушевиш и кажеш: е, овде
ћу да одем! А онда кад дођеш,
видиш да то баш и није као на
сликама. Још је лепше, ал’ како ја то да опишем?! Лепше
је, ето!
Тај први дан сам возио 644
километра. Досадно је кроз
Хрватску, кроз Славонију; све
онај равни ауто-пут, нигде кривине, нигде људи, нигде ничега. Ал’ ту досаду кад савладаш, онда си цар. Питају ме
људи: како можеш да возиш
шестсто километара дневно?
Зар ти није много? Није, навикао сам.
Елем, само што сам распаковао кофере и мало растеретио мотор и себе, љуљнуо је такав летњи пљусак да смо и газда хотела и газдарица и ћерка
и ја констатовали да баш имам
среће. Е, имам је баш, јер сам
пре него што сам дошао у Логарску, свратио до Птуја на сладолед и како је грунула киша,
тако сам и ја грунуо у WC јер –
ово никако да запамтим! – ја
не смем да је дем млеч ни

балера; није Пикси но је Ђани
Ћурчић)!
Е, негде код Модене станем
на пумпу да наточим у себе кафу, а у мотор најскупљи бензин
у Европи (у Италији су бензин
и путарина безобразно скупи и
у Италију више никад нећу!) и
тог момента крене таква олуја
да... Ма, шта да причам – кида
грање, одваљује лимене рекламе, струја на пумпи нестаје сваки час, лете кровови, аутомобили стају, не могу да иду, сакрио сам се под неку стреху и
био мокар као да сам се онако

Борча

тако кад идеш мотором, није
све идеално.
Скоро сув стигнем у ту Ла
Специју. Увече. Ту сам отишао
јер је тамо најјефтинији хотел
у околини. А кад си на мотору,
онда ти је сто километара укруг
ближа околина. Е, одатле сам
могао и у Манаролу и у Ђенову и где год сам замислио.
А замислио сам да сутрадан
кренем за Ђенову, али не аутопутем, него неким локалним,
па да, као, мало разгледам околину. Има шта да се види, није
да нема: мало кроз планине,
мало кроз кривине, мало кроз
тунеле, мало буде десет степени, па мало касније, уз море,
тридесет, па буде магла да не
видиш више од пет метара, па
те удари сунце у главу, мислиш
сад ће срчка да те стрефи, па...
па видиш плажу! Ај на купање! Ај и на кафу од четири
евра, једном се овако путује
кроз Италију.
А и једном се у дану вози
761 километар. Толико сам дан
раније, од Логарске долине до
Ла Специје, возио и ништа ми
није било (осим оне олујетине,
али се нисам уморио).
Све у свему, искобељам се
из тог кривудавог пута до Ђенове (кренуо сам да видим кућу оног радозналог Колумба)
и коначно – пре-у-мо-ран! –
стигнем. Ено паркинга за моторе! Вааау! Само да станем и
да се одморим, не могу више.

Е, али где да паркирам кад ни
за моторе нема места?! Једно
две хиљаде комада начичкани
један до другог. Где?! Нађем
некако неко место (мало на
пут, ал’ ја стварно не могу више!) и станем поред неке велике „хонде”.
Станем и устанем с мотора.
Ал’ не лези враже! Како сам
устао с мотора, тако он паде,
па на ону „хонду”, па она „хонда” на неки скутер, па тај скутер на други, па тај други на
трећи, па тај трећи... Да не дужим, пообарам као домине једно седам комада! Ау, човече!
Нисам спустио ножицу, то се
дешава и искуснијим мотористима од мене – тренутак деконцентрације, и он рокнуо са
свих сво јих две ста ки ла на
остале колеге моторе. И ништа, подигнем свих осам мотора, лепо их вратим на место, а на мом, видим, сломио
се леви ретровизор. Пази, без
десног још и некако можеш
да возиш, али без левог је...
опасно. Није пријатно, не видиш ко ти иде иза и тешко је
да тако претичеш.
Ту толико попиздим, што се
каже, да једва нађем неки нормалан ресторан. И ту платим
више од десет евра шачицу
оних макарона што их ја овде
купим за педесет динара пола
киле и јооош више попиздим!
План је био да испред Колумбове куће изговорим ону чувену „’бем те радозналог”, да једем, пијем и наставим ка Шамонију. Е, али. Морао сам да
на пумпи купим изолир-траку
да њоме како-тако залепим ретровизор, морао сам Италијану на пумпи да објашњавам на
енглеском и српском и рукама
и очима да ми треба – тееееејп! Тејп, трака, изолир, човече! Како, бре, не разумеш, мајку му! Ааааа, викне он и на
италијанском ми рече нешто и
споразумесмо се некако за два
евра. Онај Грунф не би боље
направио ретровизор! Залепио
сам га, не питај!

(машином). Ја стиснуо, а оно
– неће! Не ради! Било је близу
тридесет степени, ал’ ја сам се
смрзо! Питају ме људи често:
је л’ се плашиш тако кад возиш кроз град ил’ негде где је
гужва и то? Наравно да се плашим. А онда ме питају: па што
возиш? Па зато што волим. А
то на Алпима сам се, признајем, уплашио.
Да скратим причу (ову вожњу): некако се дочепам хотела у Шамонију, возио сам као
по јајима, накачим се на интернет и нађем сервис на 40
километара и одем сутрадан у
неки прелеп град, ваљда се Саланчес зове, немам тачно појма, нисам туристички водич, а
и нико ме не води, нико ми
ништа не објашњава, нико са
мном не прича.

планине – а преко Гренобла –
ка Азурној обали. План је био
да одем у Солеи Пон (е, то никако нисам успео да изговорим и ваљда се овако каже!).
Ту наиђем на Најљубазније Власнике Хотела откад идем у хотеле. Газдарица ми помогне да
унесем ствари у собу, а каже
ми да мотор паркирам у њихову приватну гаражу.
Онда ме одведе код мужа, он
старији господин, а бајкер, вози неки велики BМW, посади
ме поред себе и све ми лепо
објасни помоћу „Гугл мапа”:
куда да идем, где да пијем, где
да једем, где да се купам, где
да... Углавном, два Прељубазна
Створења. Захваљујући њима у
Ментону сам ручао и купао се,
у Монаку блејао по оним чувеним богатим улицама, у Фре-

Француска
С тим и таквим ретровизором
кренем ка Француским Алпима, ка чувеном Шамонију и
кроз чувени тунел кроз Монблан. То ми није жао што сам
платио скоро тридесет евра, јер
то сам и желео: да прођем кроз
тунел.
То тамо је један прелеп пут
и прелеп је призор и ј...ш ретровизор и – милина једна колико је тај тамо пут леп! Ето.
Уживао сам.
Уживао сам све док на некој
низбрдици нисам стиснуо задњу кочницу. То је тамо толико
стрмо да мораш да кочиш и
предњом и задњом и мотором

Аутор текста у Шамонију
Говоре на француском, ја
млатим рукама и некако се
споразумех с мајстором да ја
лепо идем на кафу, а он ће за
то време да ми поправи кочницу. Коштала ме та поправка
скоро педесет евра, ал’ боље и
то него да негде, далеко било,
звекнем.
Пошто ми је то у прелепим
пределима око Шамонија мало пресело (није што је било
седам степени, него је мало нелагодан осећај кад ти се хиљадама километара од куће деси
пех), кренем, по плану, низ

жусу сам јео палачинке (или је
то било у Антибу?), а у Ницу
нисам ишао. Тамо је велика гужва, велики је град и било је
будалаштина с тероризмом и
боље вам је да обиђете ова мала места. Тако ми је рекао. Е,
једино нисам стигао да видим
ту неку њихову Малу Венецију
и Сен Тропе. Али и ово ми је у
два дана било таман.
Бранислав Бјелица
(Крај у следећем броју:
Шпанија, Андора,
опет Француска, Немачка...
и на крају Борча)
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СИМ КАРАВАН ПОСЕТИО ЈУЖНИ БАНАТ

НАША ДЕЦА ПИШУ ИСТИНИТУ СПОРТСКУ БАЈКУ
Када је пре двадесет три године тада осамнаестогодишњи
Здравко Марић у Сплиту ентузијастично покренуо манифестацију Спортске игре младих,
с циљем да усрећи децу и промовише дружење, спорт, ферплеј и здрав живот, сигурно није ни сањао да ће Игре прерасти у највећу манифестацију
аматерског спорта у Европи,
кроз коју ће за две деценије
проћи више од милион и по
учесника и која ће се одвијати
у три државе. А управо то се
десило: Игре у Хрватској усрећују децу већ двадесет три године, у Босни и Херцеговини
девет, а у Србији шест година.
Част да буде домаћин регионалног отварања Игара за цео
регион, и ове године је припала Србији, а та велика церемонија приређена је 15. маја у
Новом Саду. Овог викенда Караван радости и пријатељства
„Дунав осигурање” Спортских
игара младих Србије посетио
је Панчево, Омољицу и Банатско Ново Село, па се у овом делу јужног Баната 24, 25. и 26.
маја прослављао прави празник
спорта, игре и другарства!
Разиграни СИМ караван стигао је у јужни Банат у петак,

КАКВА СУ ПРАВИЛА

Маскота Виктор и креативни предшколци
рални секретар Спортског савеза Панчева, и други.

Тренуци за памћење
Ова манифестација је посебно
занимљива и по томе што је

својих саиграчица и ученица
панчевачких основних школа
„Васа Живковић” и „Мирослав
Мика Антић”.
Посебно изненађење представницима „Дунав осигурање”

државном првенству у Београду овог јула.
Тај списак озбиљно је продужен наредног дана, у суботу, 25.
маја, када је Караван радости и
пријатељства посетио Омољицу да и тамо пронађе најталентованије младе спортисте. Пространо сунцем окупано двориште тамошње Основне школе
„Доситеј Обрадовић” било је тог
јутра препуно деце и њихових
учитеља, наставника, тренера,
родитеља и пријатеља.

Олимпијска села

Бакља пријатељства
24. маја, и усидрио се најпре
на Спортском центру „Младост”
у Панчеву. Игре младих се у
нашем граду одржавају већ три
го ди не, па ма ли СИМ-ов ци
са одушевљењем дочекују своје старе знанце.
И овог пута они су испунили трибине Спортског центра
до последњег места, а све их
је поздравила Ивана Јовановић, председница „Дунав осигурање” Спортских игара младих, иначе наша суграђанка,
која није крила да су јој осећања посебно узбуркана због
тога што је у свом родном граду. Она је овом приликом уручила специјално признање за
допринос развоју Игара Саши
Па вло ву, гра до на чел ни ку
Панчева.
– Велико ми је задовољство
што Игре већ трећу годину заредом долазе у Панчево, а највећу захвалност за то дугујемо
нашој Панчевки Ивани Јовановић, као и Ивану Крговићу и
Ненаду Марину, координаторима Игара у Панчеву. Једна
од највећих вредности Игара
је у томе што наша деца, такмичећи се, дружећи се и играјући се, савладавају основне постулате живота, а то су: разумевање, поштовање, уважавање различитости, солидарност
и фер-плеј – истакао је Павлов.
Свечаној церемонији отварања Игара у Панчеву присуствовали су и Татјана Божић,
чланица Градског већа задужена за образовање, Данијела Ђаковић, директорка ПУ „Дечја
радост”, Дејан Перић, гене-

конципирана по узору на праве олимпијске игре, па свечану церемонију отварања у сваком граду обавезно пропрате
полагање заклетве пријатељства, уношење бакље и паљење
пламена пријатељства. На овај
начин деца имају могућност да
осете прави доживљај великих
олимпијских игара, о којима
сањају сви спортисти.
У Панчеву је заклетву пријатељства у име деце положила
млада одбојкашица Ленка Васић, а у име судија то је учинио Ду шан Јо вић. Ба кљу је
унела Александра Гаћеша, капитен пионирске екипе одбојкашица из Панчева, које су
освојиле сребрну медаљу на првенству Војводине, уз пратњу

Спортских игара младих приредили су малишани из вртића „Бамби” са својом васпитачицом Снежаном Мирић. Они
су, наиме, на отварање Игара
дошли у специјалним мајицама које су за ову прилику сами
осликали. Наравно, нису могли проћи непримећени, а свакоме ко их је сусрео, измамили су бар по један осмех.
Након што је пламен пријатељства засијао и у Панчеву, деца су похрлила ка спортским борилиштима како би
показала своје умеће у различи тим ди сци пли на ма. А
на крају дана, након неизвесних и узбудљивих надметања, био је формиран и списак
оних за које ћемо навијати на

Одбојка у Банатском Новом Селу

Поред директора школе, Владимира Ристића, међу гостима на отварању били су и Душан Лукић, председник Месне
заједнице Омољица и председник Савеза за школски спорт
Панчева, Сања Симић Мијатовић, директорка ОШ „Моша
Пијаде” из Иванова, Марија
Пољак, директорка ОШ „Свети Сава” из Панчева, Петра Долен, ди рек тор ка ОШ „Мај шперк” из истоименог града у
Словенији, и други.
Отварање су својим наступом увеличали најмлађи члано ви фол клор ног ан сам бла
омољичког Културно-уметничког друштва „Жисел”, као и
плесачи из састава „I am Blue”.
Заклетву је у име деце спортиста у Омољици положила одбојкашица Ана Живановић, док
је у име судијске организације
то учинила Драгана Дивац.
– Препознали смо омољичку школу „Доситеј Обрадовић”
као свог партнера у развоју и
промоцији Игара из много разлога. Један од њих је и тај што
је то ведра и весела школа, у
којој се с децом изузетно добро ради. Неке од ђака смо већ
имали прилику да упознамо,
будући да су они већ били учесници великог међународног
финала у Сплиту. Уз то, школа
из Омољице је и партнер Игара у великом двогодишњем међународном ERASMUS+ пројекту усмереном против насиља, у коме учествује десет школа из седам земаља – истакла
је Ивана Јовановић, која је потом Владимиру Ристићу, директору школе у Омољици, уручила специјалну плакету у знак
захвалности за допринос развоју Игара у том месту.
Бакљу је унео Милош Јовановић, успешан спортиста и
освајач многобројних медаља
у каратеу, који је до публике
дошао у фијакеру са два прелепа липицанера. А као претходница, у двориште школе
увезао се лавић Виктор, маскота Игара, и то у олдтајмеру којим се пре само неколико месеци возио чувени глумац Џони Деп током снимања филма
„Минамата”.
Након још једног сјајног такмичарског дана, током којег

су и Омољчани изборили прегршт медаља, СИМ караван је
појурио даље, па је у недељу,
26. маја, освануо у Банатском
Новом Селу. О томе колико
су Игре популарне у овом делу света, сведочи и чињеница
да су се новосељанским младим спортистима тог дана придружили и клинци из Алибунара, Николинаца, Банатског
Карловца и других околних
села. Нико од њих није желео
да про пу сти при ли ку да се
игра, дружи и ужива у чаролији Игара.
На отварању су били и Недељко Топић, председник Месне заједнице Банатско Ново
Село, и Маринел Блаж, директор но во се љан ске Основ не
школе „Жарко Зрењанин”. Заклетву пријатељства положили су одбојкашица Марија Марић и судија Слободан Маринков. Част да унесе бакљу пријатељства, припала је Јовани
Кљајић, одбојкашици која је
освојила сребрну медаљу на

У Спортским играма младих учествују деца од седам
до петнаест година која не
морају да буду активни
спортисти. Довољно је само
да воле дружење и здрав
начин живота, а могу се
такмичити у овим дисциплинама: малом фудбалу,
одбојци на песку, уличној
кошарци, рукомету, одбојци, игри Лино између две
ватре, стоном тенису, тенису, атлетици и шаху.
Они који се најбоље пласирају у свом граду стичу
право да се у јулу надмећу
на државном првенству у
Београду, а победници потом у августу путују у Сплит
на регионално суперфинале
и мини-летовање. Наравно,
за децу је све бесплатно.
пионирском првенству Војводине, а она је на сцену стигла
у пратњи ученица ОШ „Жарко Зрењанин”. Уз бурне аплаузе и овације присутних пламен пријатељства је обасјао и
Банатско Ново Село, а након
тога су и у том месту оживели
спортски терени.
Већ наредног јутра Караван
је отпловио даље, како би до
средине јуна стигао да обиђе
свих двадесет пет градова у Србији, у колико их се ове године реализује најлепша спортска бајка. Нама преостаје да
чекамо јул, када ћемо бодрити
клинце из Панчева, Омољице
и Банатског Новог Села с трибина на Ади Циганлији, где ће
бити одржано државно финале. Не сумњамо да ће међу њима бити и финалиста који ће
нам крајем августа донети и
медаље са суперфинала у Сплиту. Држимо им палчеве да буде баш тако!
Текст: Драгана Кожан
Фото: СИМ Србија

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.

Напуштенци
Још једна у низу тужних прича у којој је неки (не)човек
само избацио пет штенаца. По
свему што се може видети, биће сред њег раста, а за сад
немају кожне болести, нити
крпеље.
Ови лепотани тренутно се
налазе близу основне школе на
новој Миси, а на том месту су
кучићи већ остављани и сви су страдали од кола.
Стога су овој преслаткој петорци хитно потребни дом и
смештај, а додатне информације могу се добити на телефон
060/037-69-81.

Чупка
Прелепа женка сиво-црне длаке пронађена је без микрочипа или огр ли це, а сада се
налази у градском прихватилишту у Власинској 1.
Власник се није јављао нити
се неко други распитивао за њу,
па уколико је неко препозна
или жели да је удоми, може да
се јави.

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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ЈОШ ЈЕДАН УСПЕХ ИЛИЈЕ СЕРАФИМОВИЋА

ИЗМЕЂУ ДВА ГОЛА

НОРМА ЗА ФИДЕ МАЈСТОРА

ДО КРАЈА ЈОШ ДВЕ РУНДЕ

Машински факултет и Шаховски клуб Београд били су
од 24. до 26. маја домаћини
14. међународног фестивала
проблемског шаха.
Централна манифестација
било је Отворено првенство
Србије у решавању шаховских
проблема, на коме су, поред
наших најбољих решавача, наступили и представници Пољске, Румуније, Бразила, Словеније, као и комплетна репрезентација Русије, која је пре
три недеље у Атини освојила
титулу европског првака.
У овој, изузетно јакој конкуренцији заблистао је млади Панчевац Илија Серафимовић, освојивши 45,5 поена
од 60 могућих, што му је донело пето место у укупном
пласману и треће међу решавачима из Србије.
Оно што је још важније од
бронзе с државног шампионата, јесте чињеница да је
наш четрнаестогодишњи сугра ђа нин оства рио пре ко
2.500 рејтинг поена, чиме је
испунио норму за ФИДЕ мај-

Динамо 1945
дочекује ЧСК
Железничар гостује
у Суботици

стора решавача шаховских
проблема.
Последњег дана фестивала
одржан је решавачки турнир
у оквиру Отвореног првенства
Израела, које се симултано
одржава у више земаља, а код
нас се бодује као треће коло
Лиге решавача Србије за 2019.
На том такмичењу Илија
је био други међу решавачима из Србије и тако задржао
вођство у генералном пласману за ову годину.

КУП СРБИЈЕ У ВЕСЛАЊУ

СРЕБРО И БРОНЗА ЗА ТАМИШ

И првенство у Српској лиги група „Војводина” полако се ближи крају. Љубитељи најважније споредне ствари на свету у
нашем граду ипак могу да буду
задовољни развојем ситуације
у трећем рангу такмичења, јер
су и Динамо 1945 и Железничар одавно обезбедили опстанак и, што је најважније, заузеће место у врху табеле. За разлику од навијача чак осам или
девет клубова који ће до самог
краја шампионата стрепети за
исход првенствене трке.
„Брзи воз” је прошлог викенда путовао у Бачки Јарак, где
се састао с последњепласираном Младошћу. Тај сусрет је
домаћину био од велике важности, јер је само тријумфом
могао да ухвати сламку спаса
за опстанак. На крају, домаћин је до важних бодова и велике радости стигао голом с
пенала у последњем минуту
утакмице: Младост – Динамо
1945 2:1 (0:0).
После првих 45 минута, када није било погодака, борба
се распламсала у другом полувремену. Домаћи су стигли до
вођства у 63. минуту, али само
360 секунди касније Славен Јуриша је изједначио резултат.
И када се учинило да ће меч у
Бачком Јарку бити завршен без

победника, у последњем минуту је досуђен једанаестерац
за Младост, после кога су домаћи фудбалери дошли до сва
три бода.
Шеф стручног штаба Динама 1945 Душан Ђокић поверење за овај меч поклонио је екипи у саставу: Томић, Терзић,
Булатовић, Рашић, Јавор, Петровић, Симоновић, Војиновић, Текијашки, Америјан и Јаковљевић, а прилику су добили и Јуриша, Марковић и Дашић.
У претпоследњем колу, у суботу, 1. јуна, „брзи воз” на свом
терену дочекује екипу ЧСК Пиваре, која се такође грчевито
бори за опстанак.

Један од дербија прошлог
викенда одигран је на СЦ-у
„Младост”, где је Железничар
угостио другопласирани Хајдук 1912 из Куле. Око 300 гледалаца присуствовало је правом првенственом окршају, с
много добрих акција и лепих
потеза, а недостајали су само
голови: Железничар – Хајдук
1912 0:0.
Данило Ковачевић и његови
саиграчи надиграли су ривала
из Куле и били много бољи
такмац, али нису имали довољно концентрације да савладају голмана Куљана, који је у
неколико наврата, сјајним интервенцијама, свој тим сачувао од пораза.

Први тренер популарне „дизелке” Небојша Петровић извео је следећи састав: Катанић, Јанкулов, Ђорђевић, Спасков ски, Ани чић, Ру ња ић,
Трипковић, Шобат, Ковачевић,
Ман дић и Ра ди са вље вић, а
играли су и Кемењи, Милекић
и Павловић.
Како се шампионат ближи
крају, Железничар игра све
боље, а с неколико позитивних резултата у финишу првенства поправљен је блед утисак из ове пролећне сезоне.
„Дизелка” је сада на седмом
месту на табели, са 42 бода, а
у претпоследњем колу иде у
Суботицу на мегдан с Бачком
1901.

одличјем окитио
се Александар Дугић, сребрне медаље су зарадили
Исидора Павловић и Дамјан Чикић, а бронзом се
оки ти ла Ни на
Штркаљ.
Атлетски клуб
Тамиш је после
надметања у Темишвару богатији за два трофеја.
Златне медаље у
својим дисциплинама освојили су
Сте фан и Са ња
Марић.
Чланови тог клуба били су
успешни и на Првенству Србије за ветеране, одржаном прошлог викенда у Београду. Сава
Живанов се с тог такмичења

вратио окићен сребром и бронзом, док су у трци штафета слободних састава Александар Вучковић и Сава Живанов освојили најсјајније одличје.

АТЛЕТСКИ МИТИНГ У РУМУНИЈИ

ПАНЧЕВЦИ „ПРЕТРЧАЛИ” ТЕМИШВАР
На регатној стази на Ади Циганлији у суботу, 25. маја, одржана је друга регата Купа Србије у организацији ВСС-а. За
медаље се борило преко 250
веслача и веслачица из седамнаест српских клубова у
свим узрасним категоријама.
Наступом на овој регати ВК
Тамиш је наставио успешно
започету такмичарску сезону
освајањем нових медаља.
Док се Милош Станојевић,
репрезентативац Србије у скифу за лаке веслаче, припрема
да следеће недеље наступи на
Европском првенству у швајцарском граду Луцерну, заблистали су јуниори ВК-а Тамиш.

Дубл-скул у коме су веслали Лука Анђелковић и Игњат
Радовановић после успешних
квалификационих трка у финалу је освојио бронзану медаљу.
С обзиром на то да ће ускоро бити одржано и Првенство
Србије у веслању, тренер ВК-а
Тамиш Милан Смилић испробао је још једну комбинацију.
Заједно с Милошем Бошковим
и Немањом Бадрљицом, Лука
Анђелковић и Игњат Радовановић сели су у четверац-скул
и показали да се на ову посаду
може озбиљно рачунати.
У финалној трци четверац-скул Тамиша окитио се титулом вицешампиона.

Млади атлетичари из нашег
града учествовали су прошлог
викенда на међународном митингу „Први јуниор” у Темишвару, где су постигли запажене резултате.
АК Динамо се представио са
шест такмичара.

Златне медаље су освојили:
Миљана Тодоровић, Страхиња Стевшић, Анастасија Мркела (две) и Марија Мркела, а
Ксенија Мркела се окитила
сребром.
Успешни су били и чланови АК-а Панонија. Златним

МЕЂУНАРОДНИ ТУРНИР У БАДМИНТОНУ

ТРОФЕЈИ И ИЗ ЧАКОВЦА

ИГРА С ЈАЈАСТОМ ЛОПТОМ

ДИВНИ УТИСЦИ ИЗ ЗЕНИЦЕ
У хрватском граду Чаковцу у
суботу, 25. маја, одржан је
међународни турнир у бадминтону, на коме су запажене резултате остварили и наши суграђани.
У категорији млађих кадета
Марија Самарџија била је најуспешнија такмичарка, освојивши сребрне медаље у синглу, али и у пару с клупском
другарицом Катарином Виг.
– Изузетно сам задовољан
игром и залагањем наших
такмичара, као и понашањем
ван те ре на. Же лео бих да

захвалим БК-у Међумурје, нашим драгим пријатељима за
сјајну организацију турнира.
Надам се да ћемо и наредних
година одлазити у Чаковец по
медаље. Међународни турнири овог типа су сјајна прилика да наши такмичари играју
против нових противника, стичу нова искуства и упознају
нове спортске пријатеље – рекао је први човек БК-а Динамо Горан Јелесијевић.
Иако су играли добро, Михајило Виг и Вања Бокан су
овог пута остали без трофеја.

На дечјем међународном фестивалу рагбија, одржаном у
Зеници, окупило се 500 младих рагбиста из Италије, Србије, Хрватске и БиХ. Рагбисти старчевачког Борца наступили су у конкуренцији петлића и пионира и остварили
запажене резултате.
Петлићи су против домаћег Челика играли нерешено 25:25, потом су с 15:10
савладали Дубровник, а на
крају су изгубили од сплитске Наде с 10:5 и тако заузели четврто место у укупном
пласману. Треба рећи да је
стар че вач ка еки па је ди на

имала и три девојчице у свом
саставу.
Пионири Борца су у првом
мечу у групи изгубили од Наде из Сплита с 15:10, а онда су
са две убедљиве победе, против београдског Рада (15:0) и
екипе Сиња (20:0), изборили
пласман у полуфинале, у којем су убедљиво тријумфовали над Дубровником с 15:0. У
борби за злато Старчевци су
изгубили од Челика из Зенице с 15:10, па им је припала
вицешампионска титула.
Рагбисте борца предводили
су тренери Радивој Ћосић и
Игор Томашић.
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ВЕСТ ПО ВЕСТ

ДЕШАВАЊА ПОД ОБРУЧЕВИМА

СЈАЈНА МЛАДОСТ

ВРЕМЕ ЈЕ ЗА ОДМОР

Каратисткиње КК-а Младост
учествовале су прошлог викенда на турниру у Бајиној
Башти, где су у јакој конкурен ци ји по сти гле од лич не
резултате.

Анђелина Јаредић је освојила злато, Тамара Гавриловић
сребро, а бронзама су се окитиле Лара Печеница и Катарина Петровић.
На Балканском шампионату за децу до четрнаест година, који ће бити одржан од
30. маја до 2. јуна у Бањалуци, учествоваће и четири такмичарке Младости: Тара Ђурђевић, Сара Жунић, Тамара
Гавриловић и Софија Стефановић. Један од тренера репрезентације Србије, задужен
за такмичаре у борбама, биће
и тренер КК-а Младост Тихомир Макитан.

СКУП ТЕНИСЕРА

СПОРТСКИ
ВОДИЧ

Овог викенда
Кошарка

Последња утакмица
ове сезоне у четвртак,
30. маја
Утакмицама деветог кола Суперлиге овогодишња кошаркашка сезона у Србији ушла је у
сам финиш. Тамиш је још једном показао и потврдио да спада у ред најорганизованијих
спортских колектива, и то не
само у нашем граду. Панчевачки колектив је најуспешнији у Војводини, а у самом је
врху и када су српски кошаркашки клубови у питању.
У претпоследњој рунди Суперлиге Тамиш је у недељу, 26.
маја, гостовао у Ужицу. Био је
то дуел двају равноправних ривала, без посебног резултатског
значаја, у коме је победу извојевао нешто концентрисанији
тим: Слобода–Тамиш 86:76, по
четвртинама 17:22, 20:15, 24:26
и 25:13.
Панчевци су боље отворили
дуел у дворани „Велики парк”.
Душан Кнежевић и његови саи гра чи дик ти ра ли су тем по
утакмице, мада је било приметно да су уморни од играња
утакмица у ритму четвртак–недеља. Други период меча протекао је у изједначеној партији, а домаћини су били за нијансу успешнији, па се на одмор отишло с нерешеним резултатом – 37:37.
После одмора разиграли су
се шутери, па је малобројна
публика на почетку треће четвртине могла да види чак четири „тројке”. Кошаркаши Слободе били су прецизни једном,
а момци из Тамиша чак три

СУПЕРЛИГА
Панчево: ТАМИШ–МЕГА
четвртак, 30. мај, 19.30

Рукомет
ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене
Јабука: ЈАБУКА–ПЕТРОВАРАДИН
субота, 19 сати
мушкарци
Нови Сад: СЛАВИЈА – ОРК ПАНЧЕВО

Фудбал
СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Суботица: БАЧКА – ЖЕЛЕЗНИЧАР
Панчево: ДИНАМО 1945 – ЧСК
субота, 17 сати
ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Пландиште: СЛОГА–МЛАДОСТ
ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Павлиш: Ц. ЗВЕЗДА – СЛОГА
Иваново: СТРЕЛА – ЈЕДИНСТВО (К)
Баранда: РАДНИЧКИ–ЈУГОСЛАВИЈА
све утакмице у недељу, од 17.30

Прошлонедељни
резултати
Рукомет
пута. Умор играча обају тимова све више је узимао данак,
па је било и много грешака на
обе стране терена. Најпре је
Слобода направили лепу серију поена и повела с 58:50,
да би потом Тамиш узвратио
још убедљивије и серијом од
10:0 преокренуо резултат у своју корист.
Победник је одлучен у последњој четвртини. Тамиш је
имао проблема, јер су центри
Кнежевић и Чабрило морали
да напусте игру због пет личних грешака, што су Ужичани

искористили и на крају заслужено тријумфовали.
– Утакмица је до самог краја била неизвесна, а превагу је
донео искусни Никола Оташевић, који се на овој утакмици
опростио од кошарке. Било како било, не могу мојим играчима ништа да замерим. Очигледно их је стигао умор због
предуге сезоне и једноставно
више не можемо да извучемо
из њих. Можда превише очекујемо у овим завршним утакмицама. Све у свему, има времена за анализу оног што је

урађено, али јасно је да је иза
нашег клуба још једна успешна сезона – рекао је први тренер Тамиша Бојан Јовичић.
До краја суперлигашке трке,
пред почетак плеј-офа, остало
је још једно коло. Сви ви који
сте овај број „Панчевца” купили код колпортера у четвртак,
30. маја, имате времена да одете до Хале спортова на Стрелишту и присуствујете мечу последњег кола, у коме ће Тамиш
угостити Мегу, другопласирани тим на табели Б-групе. Утакмица почиње у 19.30.

ЕВРОПСКИ TCR ШАМПИОНАТ

„ЧУДНЕ” СТВАРИ У НЕМАЧКОЈ

СУПЕРЛИГА
Н. Пазар: Н. ПАЗАР – ДИНАМО

30:30

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
Јабука: ЈАБУКА–ХЕРЦЕГОВИНА
Б. Карловац: Б. КАРЛОВАЦ – ДОЛОВО

36:27
30:23

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене
Петроварадин: ПЕТРОВАРАДИН–ЈАБУКА 25:22
мушкарци
Панчево: ОРК ПАНЧЕВО – РАДНИЧКИ 26:23

Фудбал
СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Б. Јарак: МЛАДОСТ – ДИНАМО 1945
Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР – ХАЈДУК 1912

2:1
0:0

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Омољица: МЛАДОСТ–БАК

4:0

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Падина: ДОЛИНА–СЛОГА
Иваново: СТРЕЛА – ПАРТИЗАН (Г)
Баранда: РАДНИЧКИ–БОРАЦ
Б. Паланка: ДУНАВ – ЈЕДИНСТВО (К)
Уљма: ПАРТИЗАН–ЈУГОСЛАВИЈА

2:0
2:1
1:3
4:1
1:2

ВЕСТ ПО ВЕСТ

Невероватне одлуке
судија
Редовна скупштина Тениског
клуба Динамо биће одржана у
среду, 12. јуна.
Састанку највишег органа
тог успешног спортског колектива могу присуствовати сви
чланови ТК-а Динамо, а говориће се о плановима за будућност и биће сумирани резултати свега урађеног у протеклој години.
Скупштина ТК-а Динамо биће одржана у сали Спортског
савеза Панчева, у 18 сати.

СТЕФАН МЕЂУ
ЕЛИТОМ
Трећа фаза Светског купа у
стреличарству одржана је у
турском граду Анталији. У конкуренцији најбољих такмичара из 43 државе надметао се
и члан СК-а Панчево Стефан
Жикић.

Он је у категорији стреличара који су гађали сложеним
луком заузео 57. место. Нашу
земљу је представљао и Никола Стефановић из Ниша, који
се у гађању олимпијским луком такође пласирао на 57.
место.

Стране припремио

Александар
Живковић

ПАВЛЕ
ШАМПИОН

Следи надметање
у Белгији
Наш суграђанин и најбољи српски аутомобилиста Душан Борковић завршио је трећу трку у
Европском TCR шампионату,
која је одржана на стази „Хокенхајм” у Немачкој, само један круг пре циља због великих проблема са аутомобилом,
који су настали као последица
неколико ударања током трке.
Возач „НИС–Петрол” тима,
у сарадњи с тимом „Target Competition”, у свом аутомобилу
„хјундаи” у квалификацијама
је заузео четрнаесто место, што
му је донело четрнаесту стартну позицију на оба надметања
дру гог тр кач ког ви кен да у
Немачкој.
У изузетно јакој конкуренцији од 32 возача наш ас је само један круг до краја држао
тринаесту позицију, а онда је
услед проблема са аутомобилом завршио трку надомак циља. Борковић је више од половине трке возио с полуподигнутом хаубом, оштећеним сплитером, полупаном шофершајбном и разним поломљеним деловима аутомобила, који су га

знатно успоравали од самог
старта. Када је било извесно да
ће уз изузетну пожртвованост
узети прве бодове на „Хокенхајму”, аутомобил је у потпуности отказао после ударца колеге Џона Филипија.
– Све је кренуло од квалификација којима нисам био
задовољан. Нисам пронашао
прави ритам, а колико је јака
конкуренција, најбоље говори
то што се чак четрнаест возача
„спаковало” у пола секунде,
што значи да су ме стотинке
делиле од другог дела квали-

фикација и боље стартне позиције. Али то заиста само сведочи о изузетној конкурентности шампионата. Иако је ова
стаза за мене потпуно нова и
знао сам да неће бити лако,
ипак нисам очекивао овакво
понашање возача. Оволико удараца колико сам добио на овој
трци, у животу нисам добио.
Нема дела на аутомобилу који
ми није ударен. Због свих тих
оштећења ишао сам чак петнаест километара на сат спорије од других, па су ме на
правцима сви обилазили – рекао је Борковић после прве трке у Немачкој.
Друго надметање на „Хокенхајму” неће остати у лепом сећању поклоницима аутомобилизма у Србији.
Борковић је трку завршио
пре времена, након што су га
судије казниле проласком кроз
бокс без објашњења. Претпоставља се да је казну добио због
дуела с Паулсеном. Норвежанин је већ на самом старту трке ушао у дуел с Борковићем и
оштетио му аутомобил отпозади. Након тога уследила су још
два напада Паулсена на нашег
возача и несвакидашња одлука

судија да казне Душана проласком кроз бокс, где је остао до
краја трке због штете на аутомобилу коју је начинио управо
Норвежанин.
– Желим да заборавим овај
тркачки викенд што пре. И даље не верујем у овакву одлуку
судија, ово заиста само нама
може да се деси. Ја због Паулсена изгубим пет позиција и
поред тога сам био феноменално брз, успео да обиђем
Нађа, Морбиделија и Лојда.
Почео сам да нападам и Коронела, а онда мене казне. Аутомобил ми је скроз уништен од
ударања и после свега уследи
та нечувена казна. Јако се лоше осећам због оваквог односа
организатора – резигнирано је
после трке причао наш ас.
Пошто је утврђена велика
грешка мерача времена, Душан је по накнадним званичним резултатима прву трку завршио на четрнаестом месту и
освојио три бода, па сада у генералном пласману заузима десето место, с 57 поена.
Трећи тркачки викенд биће
на програму 8. и 9. јуна на
ста зи „Спа Фран ко шамп” у
Белгији.

Прошлог викенда у Пироту је
одржано Првенство Србије у
шаху за кадете, на коме је
учествовало 980 такмичара из
целе земље.
Павле Милановић, ученик
првог разреда ОШ „Стевица
Јовановић”, одлично је одиграо
овај турнир, јер је у седам
партија освојио шест поена.
Тако је у своју школу и град
Панчево донео златну медаљу
с Првенства Србије.

ШАХОВСКИ КУТАК
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Сд5)
Избор Р. Радојевић

С РУКОМЕТНИХ ТЕРЕНА

СЕЗОНА ЗАВРШЕНА РЕМИЈЕМ

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Бескорисно

Узбудљив дуел у
Новом Пазару
Спуштена је завеса на још једну сезону
у рукометној Суперлиги наше земље.
Рукометаши Динама окончали су тешко и врло исцрпљујуће такмичење гостовањем у Новом Пазару, у 10. колу
плеј-офа. Био је то врло узбудљив и неизвестан меч, који се завршио без победника: Нови Пазар – Динамо 30:30
(15:16).
Тренер панчевачког тима Иван Петковић није имао много играча на располагању пред последње гостовање у
сезони, па су жуто-црни дрес у Новом
Пазару носили: Милошевић (четири гола), Пилиповић, Стојановић (три), Савић (пет), Јездимировић (четири), Јовановић, Павловић, Златановић, Дистол (четири), Миленковић, Баруџић (четири), Радовановић и Костадиновић
(шест голова).
Иако се у дворани „Пендик” окупило
тек не што ви ше од 200 гле да ла ца,
Новопазарци су бучним скандирањем

бодрили своје миљенике, а освојени бод
против фаворизованог Динама бурно су
прославили и навијачи и играчи Новог
Пазара.
Ипак, почетак утакмице није наговештавао радост присталица домаћег тима. Иван Дистол и његови саиграчи били су готово током целог првог полувремена тим који доминира и држи ритам утакмице у својим рукама. Динамо
је водио са 8:3, у 23. минуту било је и
14:8 за Панчевце, а онда је финиш првог дела меча припао Новопазарцима,
који су у последњем минуту успели да
постигну два поготка, па су на одмор
отишли с минусом од само једног гола
– 15:16.
Наставак утакмице донео је нова велика узбуђења. Поготком Вељка Милошевића „жуто-црни” су у 37. минуту успели да се поново „одлепе” (17:20), али
су потом иницијативу препустили домаћину, који је полако али сигурно топио предност гостију. Последњи тренуци овог сусрета били су само за оне с
најдебљим нервима. Динамо је повео с
30:29, Пазарци су изједначили, а онда

је досуђен и седмерац за госте. Одговорност је поново преузео Милошевић,
али је овог пута голман Новог Пазара
био успешнији. Одбранио је пенал и тако покренуо ерупцију одушевљења у
„Пендику”...
Динамо је после десет утакмица у
плеј-офу на крају заузео четврто место
у Суперлиги, са скором од пет победа,
једног ремија и четири пораза. Титулу
је и ове сезоне освојила новосадска Војводина, седми пут заредом, која је у последњем колу такође ремизирала, с Металопластиком, омогућивши тако Шапчанима да заузму друго место и пласирају се у СЕХА лигу. Трећи је нишки
Железничар, Нови Пазар је пети, а Партизан је заузео шесто место.
Пред стручним штабом и управом
РК-а Динамо је анализа свега урађеног,
али и прављење планова и осмишљавање тима за наредну сезону. Не треба заборавити да је Динамо у лигашком делу Суперлиге остварио импозантан учинак од деветнаест узастопних победа, а
играо је и у финалу Купа Србије...
А. Живковић

ВОЈВОЂАНСКИ ЏУДО-ШАМПИОНАТ

ДИНАМО НАЈБОЉИ У ПОКРАЈИНИ
На Првенству Војводине у џуду за старије пионире, које је одржано у Степановићеву, најуспешнији колектив био
је ЏК Динамо. Чланови тог клуба освојили су седам медаља.
Најсјајнија одличја заслужили су: Милица Секуловић, Филип Француз, Урош
Ћућа и Огњен Ђуришић. Сребром су се
окитили Јелена Стојановски и Ђорђе
Јакимовски, а бронзу је зарадио Владимир Богдановски. На државно првенство пласирали су се и Матеја Зубовић
и Марија Кличарић.

Шта је сад то бескорисно, какво је то бескорисно.
Добро је то, добро је све, све што је скроз неупотребљиво.
Какво је то бескорисно, шта ће нам то бескорисно.
Треба нам то, треба нам све,
све што је скроз неупотребљиво.
Какви смо то бескорисни, зашто да смо бескорисни.
Добри смо ми, добри су сви,
сви који су скроз неупотребљиви.

Подршка је важна
Сад је све у реду, ваљда напуштам празнину.
Истерао своје, а испао сам глупав.
Важно је, а мора да се реши на брзину.
Ноћу је пусто, ја клизим кроз тишину, километри точка,
километри града.
Брзо је, а морам да исечем ту кривину.
Тражили смо ђавола и плесали са њим,
присутан је увек и у свакоме систему.
Подршка је важна да се изборимо с тим.

У суботу, 25. маја, мали динамовци
били су успешни и на турниру у Београду.
Злато је зарадио Урош Ђуришић, сребром су се окитили Никола Раданов и
Никола Мирковић, а бронзама Гаврило
Бошковић, Душан Станковић и Лазар
Стојановић.

На истим такмичењима надметали
су се и чланови ЏК-а Панчево. Нина
Албијанић и Вук Бабић освојили су
бронзе у Степановићеву и тако се пласирали на Првенство Србије, као и петопласирани Филип Паланачки.

Лазар Албијанић, кадетски репрезентативац Србије, тријумфовао је на турниру „Радомир Ковачевић Џиги” у Београду.
На Првенству Војводине ЏК Јединство из Качарева заузео је треће место.
Златне медаље су освојили Марта Пешић, Андријана Кртенић и Немања Нишић. Александра Димитровски и Ана
Ковач зарадиле су бронзе, а пласман на
државни шампионат обезбедила је и
Николина Тошић.
Кристијан Лехни је заслужио злато, а
Алекса Лехни бронзу на такмичењу у
Београду.
А. Ж.

Главу горе
Увек између злог и лошег, тако бирамо председнике.
Зато људи одавде беже и све је теже да сачувамо пријатељства.
Увек између гажења и сувише нежног мажења.
Ми тако бирамо једни друге,
после ђаво је крив кад све се распада.
Све се види на лицима, те очи уморне, празне,
то су лица која о себи кажу –
ми смо ту да нас лажу, да нас користе.
Текст и музика: „Јарболи”

µМ. Шупица ?С. Трајковић

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?
Сара Билбашић,
средњошколка:

Давор Мирков,
средњошколац:

Никола Долић,
студент:

– Овог викенда ћу
прославити свој
рођендан. Провешћу
цео викенд
с другарицама и
породицом.

– У суботу имам
осамнаести рођендан,
а у недељу идем на још
једну прославу. Цео
викенд ћу провести
напољу.

– У суботу идем
на журку у „Хангар”.
У недељу ћу ићи
с девојком
до Београда.
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