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Село

ИЗНЕНАЂЕЊЕ ПРЕД КРАЈ ЗИМЕ

„СИБИРСКО” НЕВРЕМЕ ПАРАЛИСАЛО ГРАД
Градске улице готово
уопште нису биле чишћене
Саобраћај се одвијао
отежано, проблематично
је било и ходање
по тротоарима
Срећа што је невреме које је 26. фебруара у јутарњим часовима захватило
Панчево трајало само један дан, јер
је питање како би било да су вејавица
и јак ветар „дивљали” дуже.
Иако су надлежни у нашем граду
крајем прошле године пред новинарима локалних медија обећали да су
зимске службе спремне за чишћење
путева и саобраћајница у случају јаке
зиме, у понедељак се видело да баш и
није тако.
Саобраћај по граду одвијао се изузетно тешко с обзиром на то да нису
биле чишћене ни главне улице, а о
оним забаченим, у насељима попут
Мисе и Кудељарског насипа, да и не
говоримо.
Да су се путари и ове године руководили логиком да „прво сачекамо да
снег потпуно стане, па ћемо тек онда
да чистимо”, могао се уверити свако
ко је у понедељак у вечерњим часовима покушао да из центра града пешице дође до неког од градских насеља.
Оно што се дешавало у понедељак
у граду, може се најбоље описати као
саобраћајни колапс, о чему сведоче и
телефонски позиви нашој редакцији.
„Панчевцу” су се јављали суграђани
који су нас обавештавали да није
ништа боље ни на прилазним путевима околних села, ни у њима. Ове
информације су потврдили и надлежни у АТП-у, који су у изјавама за

неке интернет портале рекли да се
аутобуски саобраћај одвијао отежано, уз закашњења.
Да је „сибирска” снежна олуја која
је беснела у понедељак довела у питање нормално одвијање градског и приград ског сао бра ћа ја, потвр ђу ју и
информације које смо добили у „Такси петролу”, једном од највећих градских превозника.
Тамо нам је речено да су се возачи
те фирме жалили да су градске улице
биле готово непроходне, а да је ситуација била још тежа у приградским
насељима, попут Мисе и Кудељарског
насипа. Обавештени смо и да су грађани који су тражили такси били нервозни, јер су због невремена и тешкоћа такси возача да стигну с једног на
друго место морали да чекају дуже
него што је уобичајено.
Проблеме због непогоде су нам готово идентичним речима описали и у

другом великом градском такси превознику, „Голуб таксију”. На нашу
молбу да наведу неки пример где је
ситуација посебно била тешка, рекли
су да је њиховим возачима који су
ишли из Војловице до центра града
требало више од двадесет минута.
О размерама (не)спремности зимских служби за снег сведочи и то што
је у понедељак у вечерњим часовима
било тешко и ходање по тротоарима
у центру града. Ако су они били неочишћени, може се само претпоставити како је било у другим улицама.
Ситуација је почела да се нормализује тек у уторак, 27. фебруара, пре
подне, када је почело веће чишћење
путева и градских улица. Међутим,
чак и тада је на неким местима било
много снега. Доказ за то су фотографије нашег фото-репортера Милана
Шупице, снимљене у близини Зелене
пијаце и у насељу Тесла. Околност да

је прилаз Зеленој пијаци подсећао на
неко скијалиште због велике количине снега, по свему судећи, био је разлог што је наш фото-репортер затекао на пијаци само једног продавца.
С друге стране, када је реч о последицама снежне непогоде која нас је
погодила почетком прошле недеље,
надлежни у Панчеву имају потпуно
другачије мишљење. То се могло чути
на седници Градског штаба за ванредне ситуације која је одржана 27.
фебруара у седишту Градске управе.
Том приликом је саопштено да је,
изузев мањих проблема у граду, у
понедељак увече било све у реду.
Највише пажње привукло је излагање Ђурице Доловачког, директора Јавног предузећа „Урбанизам”, које је задужено за рад зимске службе. Говорећи о
томе да је у понедељак уведен четврти
степен дежурства зимске службе и да
су били ангажовани сви њени расположиви капацитети, он је као проблем
навео то што со која се баца на путеве и
улице делује само до температуре од
минус пет. Доловачки је додао да би,
ако је температура нижа, на путеве требало бацати калцијум-хлорид, али да
Панчево ту хемикалију нема!?
Доловачки је додао и да је у понеде љак при о ри тет има ло чишће ње
општинских путева, нарочито оног ка
Долову, као и пута који повезује Панчево, Старчево, Омољицу и Банатски
Брестовац, јер је оцењено да су они
најкритичнији. Према његовим речима, ти путеви су чишћени науштрб
улица у Панчеву.
– Ни данас, у уторак, око Зелене
пијаце још није очишћено, али са свим
расположивим возилима и службама
које имамо на располагању није могло
боље – додао је Доловачки.
М. Г.
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ИЛУСТРАЦИЈА: ДУШАН ЛУДВИГ

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА
Пише: Александар Живковић

Сензација у минусу
Србија одавно није безбедно место за живот. Увукао се
страх у људе, од некога или од нечега, па никако да излапи, да утихне. Да човек мало продише, да се посвети и
неким другим „делатностима”, поред оних у вези с пуким
преживљавањем. Испливао тако неки полусвет на површину, па што би рекао наш нобеловац Иво Андрић, дошло
оно време кад памет заћути...
Тако нас с трафика и места намењених за штампане
медије у трговинама или са интернет портала плаше јако
грозни, застрашујући наслови! Као да ти назовимедији
желе да још више потонемо, да се скроз изгубимо у безнађу животног решења, да у људима нестане и онај последњи пламичак оптимизма и вере у боље сутра.
„Ужас код Новог Пазара”, „Хорор код Јагодине”, „У Србију долази све више ’туриста’ из Ирана, али не да уживају у
лепотама наше земље”, „Општи курцшлус код Неготина”,
„Погледајте како тајкун у гаћама на минус двадесет плива у снегу”, „Снег завејао Србију преко ноћи – док неки
праве селфије, други шетају улицама умотани у ћебад”,
„Стиже ледена звер”, „Спремите се, у четвртак чак минус
седамнаест”...
То су само неки од наслова који се у последња два-три
дана шире друштвеним мрежама. Можеш мислити, у фебруару, усред зиме, температура у минусу! Пао снег! То можда
може да буде ударна вест у медијима у Аустралији или Индији, али у Србији... Ма, ајте молим вас! Много је јача вест да
су улице потпуно неочишћене, али што би их надлежни и
чистили кад ће се снег већ сам отопити за 72 сата... Што би
рекли старији, и није баш нека сензација када пас уједе
човека, то је некако нормална и природна ствар, о којој свакако треба писати, али да човек угризе пса, е то је већ тема
за рубрику „веровали или не”.
И да, притом нико не шета улицама умотан у ћебад, већ
људи носе шалове, тунике и осталу зимску гардеробу, која
би на први поглед можда и могла да изгледа као ћебе.
Али ваљда и неколико хладних дана треба претворити у
новинарску „ексклузиву”, у медијску бомбу, јер очигледно треба уплашити и застрашити, још више, још снажније... Ваљда је модерно слагати, обманути, или једноставно
привући што више кликова на свој портал.
Па шта нам онда преостаје? Најбоље је искључити се из
овог свеопштег хаоса. Бар колико се може. То, наравно,
не значи да на неким новим изборима не треба гласати,
али „затрпавати” ионако оптерећене главе свакојаким и
свакодневним медијским „сензацијама”, свакако је сувишна работа. Јер, бар по најавама метеоролога, та „ледена
звер” која је оковала нашу земљу ионако ће за који дан
отићи у историју. Као и сваке зиме, снег ће се отопити,
температура ће опет бити у плусу... Доћи ће пролеће! А
онда ће већ све бити много лакше. Без обзира на наслове
у медијима.

УСПУТ ЗАБЕЛЕЖЕНО

Хало, Пожега!
У послед ње вре ме вео ма често се
дебатује на тему колико је преостало
грађанске храбрости код нас (и у околини). Према многим показатељима,
та ствар прилично танко стоји. У преводу, биће да су у ово, како га неки
називају, неолиберално доба, многи
постали све, само не либе рални.

Првенствено када је у питању право
на мишљење.
И док неки о друштвеним приликама ћуте па све звони, други нешто,
као, уопштено гунђају, трећи су пак
потпуно одбацили морал и етику и
све раде само да зараде, слепо пратећи дискурс којим се крећу центри
моћи најширег спектра.
Ипак, постоје и они одважни (за
неке – луди!) који се не либе да изразе став и супротставе се неправди у
њеним разним појавним облицима.
А прва асоцијација на грађанску храброст некако се највише везује за слободно, истраживачко новинарство,
данас једну крајње рискантну и обезвређену делатност.
Колико је то опасно занимање,
говори и последње брутално убиство
у Словачкој, када је окрутно ликвидиран двадесетседмогодишњи журналиста Јан Кучијак. Овај свирепи
чин одиграо се у близини главног града те државе Европске уније, а није
поштеђена ни његова девојка. Оправдано се сумња да је повод за овако
гнусан злочин Кучијаков текст о сумњама у вези с пореским преварама
око једног луксузног стамбеног комплекса у Братислави. У наречене
мувачине су, по тим наводима, умешани и неки чланови владајуће партије, међу којима и сам министар
полиције.
И тако је млади храбри новинар
главом платио своју неустрашивост и
потребу да утиче на подизање нивоа
владавине права у својој земљи, неку
врсту синонима за друштво које већ
дуго незадрживо граби ка светлим
европским вредностима. Једном речју, страшно!

МИСАО ЗА ОВУ НЕДЕЉУ
ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

И они уживају у фебруарској идили.
У Градском парку, у понедељак, у подне
Снимио Милан Шупица

И шта онда у том погледу очекивати у много неразвијенијим системима, попут нашег, који још увек нису
честито преболели ни порођајне муке
на путу ка цивилизованој Европи.
Стога, нажалост, не треба да чуди
што бројна убиства новинара на овим
просторима нису ни надомак расветљења, а о томе колико су припадници „седме силе” (како то парадоксално звучи данас) изложени прогонима,
омаловажавањима и разним другим
гадостима, сувишно је потрошити и
слово. Све у свему, критичка мисао и
грађанска свест систематски су сабијене у мишју рупу, из које се тек понеко усуди да извири...
Ипак, да није све баш тако мрачно,
потврђују ретки светли примери. Баш
ових дана, због сличног марифетлука попут оног који је довео до крвавог исхода у Словачкој, спонтано је
устала повећа група грађана из Пожеге. Ови људи су зарад општег добра
скочили на ноге лагане и серијом
протеста успели да осујете локалну
власт у намери да откупи нелегални
објекат, који притом припада супругу једне од високих функционерки.
Од многих тамо изречених парола,
једна се издвојила (по свом симболичком значењу): „Ово је само грудва, али она може да изазове лавину”.
То је засад, очекивано, с друге стране
изазвало само лавину увреда, претњи и
чак једну тужбу за повреду личности.
Но наведено није уздрмало освешћене грађане слободарске Пожеге,
који су се, као одговор на наречена
застрашивања, окупили у завидном
броју чак и на минус 10, како би
наставили „грудвање” за опште добро.
Грудва по грудва...
Ј. Ф.

Хераклит

ЧОВЕК ПОСТАЈЕ НАЈБЛИЖИ СЕБИ КАД ПОСТИГНЕ ОНАКВУ
ОЗБИЉНОСТ КАКВУ ИМА ДЕТЕ ДОК СЕ ИГРА.
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ВИРУСОЛОШКА И ЕПИДЕМИОЛОШКА СИТУАЦИЈА

ЈЕДНА ОСОБА ПРЕМИНУЛА ОД ГРИПА А(Х1)
Потврђено пет
случајева инфекције
вирусом грипа Б

Број грипозних за
33% мањи него лани

СВАКЕ СУБОТЕ
У случају појаве симптома јавите се лекару

Цена: 3.000 дин
УЛТРАЗВУК СРЦА

регистрована стопа инциденције обољења сличних грипу на
нивоу спорадичних и изолованих случајева. Укупни интензитет активности вируса грипа је
испод прага средњег интензитета Ин-123,32, што је за 41% ниже
у односу на прошлу недељу посматрања (Ин-208,27).
– Тренд инциденције обољења
сличних грипу је у паду у Ковину, Ковачици и Панчеву. Не
бележи се у Алибунару, Вршцу
и Опову, док је у Белој Цркви
и Пландишту дошло до благог
пораста у односу на прошлу
недељу, али је свакако испод
прага средњег интензитета –
истакла је mr sc. dr Слађана
Томић, начелник Центра за
превенцију и контролу болести Завода за јавно здравље.
Анализом Популационог надзора пријава обољења сличних

грипу за 2017/2018. годину, од
1. октобра прошле године до
25. фебруара, међу целокупном популацијом Јужнобанатског округа, број пријављених
са обољењима сличним грипу
износи 3.968, што је 33% ниже
него у истом периоду посматрања у сезони 2016/17. године (5.873), док је у односу на
прошлу недељу посматрања у
паду (619:725). Инциденција је
испод прага средњег интензитета (210,73) са опадајућим
трендом. Највећа инциденција бележи се, као и прошле
недеље, у узрасној групи од пет
до четрнаест година (281,46) и
у оној 0–4 године (247,46).
У Заводу за јавно здравље подсећају да се у случају појаве симптома: повишене температуре преко 38 степени и сувог кашља,
отежаног дисања и болова у

мишићима и зглобовима, треба
јавити изабраном лекару. Обавезно одлежите и узимајте доста
течности: супа, негазираних сокова, лимунаде и чајева. Лекове
користите искључиво по савету
доктора. Ако имате симптоме
болести, избегавајте руковање,
грљење и љубљење. Уколико кијате и кашљете, покријте уста и
нос марамицом, а након што је
употребите, одмах је баците у
канту за отпатке. Редовно перите руке текућом водом и сапуном и често проветравајте просторије у којима боравите.
Старије особе и хронични
болесници посебно треба да
поведу рачуна о свом здрављу,
будући да због њиховог слабијег имунитета грип може донети озбиљније компликације и
последице.
Д. Кожан

Помозимо Лоли да прохода
У првој години живота код
Лоле су се јавили епилептични напади, инфантилни спазми и Вестов синдром, који се
данас држе под контролом уз
помоћ лекова. Лоли су дијагностиковане церебрална парализа и заосталост у интелектуалном развоју и говору. Девојчица не може да хода и нема
развијену моћ говора. Да би
проходала, неопходне су јој
разне вежбе и терапије, за које

су потребна велика месечна
финансијска издвајања.
Сви они који желе да помогну
Лоли, могу то учинити преко
фондације „Подржи живот”, тако
што ће послати СМС с било којим
садржајем на број 5757. Са сваком послатом поруком донирате износ од 100 динара. Новац се
може уплатити и на рачун Лолиног оца Драгутина Меденице, а
број је 160-5810200046633-03.
Д. К.

ФОТОГРАФИЈЕ ДР РАДИВОЈА СИМОНОВИЋА

Записи у времену
У Народном музеју Панчево у
понедељак, 5. марта, у 19 сати,
биће отворена гостујућа изложба Музеја Војводине „Записи
у времену – фотографије др
Радивоја Симоновића”. Аутор
изложбе је Богдан Шекарић,
виши кустос – етнолог.
У Етнолошком одељењу
Музеја Војводине чува се више
од 1.400 стаклених негативплоча, од којих је за потребе
ове изложбе направљен избор
који илуструје сву разноврсност
етнолошких и културно-историјских мотива забележених у
Бачкој, Барањи, Славонији, Срему и Банату. Обраду и припрему фотографске грађе урадио
је академски сликар и фотограф Бранислав Марковић, који
је уједно и аутор идејног и
ликовног решења изложбе.
За потребе реализације изложбе коришћена је архивска грађа

Суботом специјалистичке
ОРЛ прегледе ради др Горан
Митев ски из пан че вач ке
Опште болнице, а уролошке
његов колега из исте установе др Небојша Тасић, док
је за прегледе из области
гине ко ло ги је заду жен др
Јован Рудић из ГАК „Народни фронт”.
Поред свега наведеног,
Завод „Панчевац” издваја се
и по томе што у хематолошко-биохемијској лабораторији те установе пацијенти већину верификованих,
контролисаних и сумираних резултата могу добити
за свега сат времена.
Стога не чуди чињеница
да све већи број Панчевки
и Пан че ва ца бира Завод
„Панчевац”, посебно онда
када је неопходно урадити

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕД
КАРДИОЛОГА И ЕКГ

АПЕЛ ЗА ПОМОЋ ЧЕТВОРОГОДИШЊОЈ ПАНЧЕВКИ

Нашој суграђанки, четворогодишњој Лоли Меденици, оболелој од церебралне парализе,
потребна је новчана помоћ за
лечење. Сестре близнакиње
Лола и Зоја су превремено рођене. Долазак на свет у 28. недељи трудноће на Зоју није оставио никакве последице, али је
код Лоле, нажалост, дошло до
оштећења централног нервног
система и, самим тим, успореног психомоторног развоја.

Завод „Панчевац”
први у свему
Завод за здравствену заштиту радника „Панчевац”, прва
и једина установа тог типа
у Вој во ди ни, кон стант но
ради на проширењу богатог
спектра својих услуга, због
чијег квалитета је већ постао
непревазиђен, и то не само
по мишљењу бројних Панчеваца и Панчевки већ и
становника читавог јужног
Баната.
Савремени уређаји, љубазно особље, пријатан амбијент, брза и професионална
услуга, све већи број прегледа који се у нашем граду не раде ни на једном другом месту – само су неке од
карак те ри сти ка које су
издвојили задовољни клијенти Завода „Панчевац”.
Настављајући мисију да
постане прва приватна кли-

Оболевање прошле
недеље у опадању

Од 1. октобра прошле године,
када је почео сентинел надзор
над обољењима сличним грипу и акутним респираторним
инфек ци ја ма на тери то ри ји
јужног Баната, па све до 25.
фебруара, панчевачки Завод за
јавно здравље послао је на анализу пет узорака: један сентинелни и четири узорка узета
од пацијената хоспитализованих у Општој болници, од којих
је троје из Панчева и један из
Алибунара. Од тога је лабораторијски потврђена инфекција вирусом грипа Б код три
пацијента, и то код једног сентинелног и два болничка пацијента. Сви су с територије Панчева. У случају пацијента из
Алибунара установљен је респираторни синцицијални вирус,
док је пети узорак био негативан на присуство вируса.
С друге стране, Инфективно
одељење Опште болнице Панчево послало је Институту за
вирусологију, вакцине и серуме „Торлак” четири узорка на
испитивање. Међу њима је један
био негативан, код два је установљена инфекција вирусом
грипа Б, а код једног инфекци ја виру сом гри па А(Х1).
Нажалост, пацијент оболео од
грипа А(Х1) није преживео, а
смртни исход се, како кажу у
Заводу, може повезати с претходним оболевањем од грипа.
Кад је реч о епидемиолошкој
ситуацији у Јужнобанатском округу, у Заводу за јавно здравље истичу да је током последње недеље
надзора, од 19. до 25. фебруара,

НОВЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ

сакупљена у Рукописном одељењу Матице српске, Галерији Матице српске, Музеју града Новог Сада и Покрајинском
заводу за заштиту природе.
Допунским теренским истра-

живањима, спроведеним с
циљем музеолошке обраде
Симоновићеве фотографске
збирке, обухваћена су насеља:
Лединци, Каменица, Раковац,
Беочин, Черевић, Баноштор,

Цена: 4.000 дин
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕД КАРДИОЛОГА
+ УЛТРАЗВУК СРЦА

Цена: 7.000 дин
Прегледе обавља

dr sc. med.
Слободан Томић
(Институт „Дедиње”)
Заказивање

радним данима 7–14

Телефон: 013/21-90-900
ника у Панчеву, Завод шири
и свој стручни тим, па су се
сада у њему нашли и неки
од најцењенијих стручњака
из Клиничког центра Србије и са Института „Дедиње”
у Београду.
Тако сада корисници услуга Завода „Панчевац” имају
прилику да суботом ураде
ултразвучни преглед абдомена и мале карлице, који
обавља радиолог др Љубица Лазић из Клиничког центра Србије. Довољно је рећи
да др Љубицу Лазић колеге
сматрају једним од најбољих дијагностичара у нашој
земљи. Ускоро ће, такође
субо том, заин те ре со ва ни
моћи да ураде и све врсте
ултразвучних прегледа срца,
рачунајући и преглед сондом преко једњака (ТЕЕ). И
за ову услугу ангажован је
један од водећих стручњака
у тој области – dr sc. med.
Слободан Томић, кардиолог, доктор медицинских
наука и магистар кардиологије са Института „Дедиње”.

прегледе и анализе на једном месту и добити резултате што пре. С тим у вези,
треба подсетити и на то да
се у Заводу, примера ради,
све врсте лекарских уверења издају за максимално
два сата.
Као и увек до сада, и овог
месеца су у Заводу за клијенте осмишљени и нови
пакети услуга по изузетно
повољним ценама, а више
о томе, као и о додатним
погодностима које остварују сви они који посе ду ју
лојалти картице Ауто-центра „Зоки”, погледајте на
рекламним странама актуелног броја нашег листа.
Додатне информације
можете добити путем телефона Завода „Панчевац”
013/21-90-900 и 013/21-90903, а ово су уједно и бројеви
путем којих се заказују прегледи. Новости можете пратити и на сајту www.zavodpancevac.rs, као и на „Фејсбук” страници Завода.
Д. К.

ЗА ВИКЕНД У „АПОЛУ”
Врдник, Ириг, Ривица, Бешеново, Бешеновачки Прњавор,
Буковачки салаши, Бач и Гложан, као и манастири: Крушедол, Велика Ремета, Беочин,
Ново Хопово, Јазак, Бешеново, и Раковац. Истраживања је
својом фотографском камером
документовао фотограф Илија Рамић. Један део етнолошке
грађе сакупљен током ових
истраживања дат је упоредо са
Симоновићевим фотографијама, с циљем праћења промена
насталих у материјалној и
духовној култури после више
од једног века. Своје место на
изложби нашла је и етнографска грађа коју је током 1995.
године, у неколико крашованских насеља, сакупила др Мирјана Малуцков.
Изложба ће бити отворена
до 26. марта, а улаз је слободан.
М. М. В.

Концерт састава
„Битипатиби”
Београдски поп бенд „Битипатиби” наступиће први пут
у Панчеву у петак, 2. марта,
у дворани „Аполо” Дома
омладине. Том приликом
представиће свој нови албум
„Лешници дивљи 2”.

„Битипатиби” су настали у
Београду 2009. године, а публику су освојили албумом „Лешници дивљи”. Четири године након
албума „Лешници дивљи”

настављају своју причу новим
албумом. Бенд је до сада имао
успешне наступе широм региона (Љубљана, Скопље, Загреб,
Сплит, Мостар, Шибеник, Ријека, Паг, Корчула, Хвар). У
Љубљани су били и предгрупа
саставу „King Krule”.
Свирали су на фестивалима: „Егзит”, „Шакан” у месту
Брела, „Миксер” у Београду,
„Ambush” у Суботици, „Прво
па женско” у Скопљу и на
Фестивалу уличних свирача
у Новом Саду.
Тренутну поставу бенда
чине Уна Гашић (вокал),
Душан Петровић (саксофон),
Тодор Живковић (гитара),
Срђан Попов (бас-гитара) и
Ернест Џанановић (бубњеви).
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КАКО ЋЕ БЕОГРАДСКИ ИЗБОРИ УТИЦАТИ НА ПАНЧЕВО?

ОПОЗИЦИЈА О ОЧАЈНОМ СТАЊУ,
ВЛАСТ О СВОЈИМ ОДЛИЧНИМ РЕЗУЛТАТИМА
Локални избори у нашем главном граду су све, само нису
локални. Београд је највећи
град с нај ви ше ста нов ни ка,
политичка дешавања у њему
увек се одра жа ва ју на целу
земљу, а не једном су из престонице кретали процеси који
су доводили до општих избора. За изборе заказане за 4.
март верификоване су 24 листе.
Како је Панчево наслоњено на
Београд и по много чему од
њега зависи (школе, студије,
послови, култура...), питали смо
локалне предводнике, по нашем
мишљењу, странака чији кандидати на изборима у главном
граду имају највеће шансе за
успех, да ли и како ће политичка воља Београђанки и Београђана утицати на живот у
нашем граду.
Пред вама су, поређени по
азбучном реду назива политичких организација, њихови одговори на то питање.
ШАНДОР ЂЕРФИ (ДЈБ)
– Панчево одавно, природно-географски, инфраструктурно, пословно и на многе друге
начине гравитира ка Београду,
а постоји и одређен степен узајамности у овоме, па је очеки-

вано да ће нове одговорне градске власти, и у Панчеву и у
Београду, ако имају слуха за
захтеве грађана, управо њима
дати већу важност у односу на
крупни капитал и тајкуне и да
ће пре по зна ти број не, већ
постојеће могућности, али и
потребе за сарадњу којом би се
унапредио живот људи у оба
града.
Такав приступ ће бити разлика у односу на тренутно стање, када се уназађују услуге, на
пример, превоза (кроз укидање аутобуских станица за АТП
у Београду, прекид путничког
железничког превоза између
два града), али и у односу на
наја вље но, што се огле да у
неинформисању Панчеваца и
неукључивању комшијске локалне самоуправе у разговоре
о могућим решењима за сметлиште у Винчи, које је, с обзиром на величину и позицију,
на самом ободу нашег града и
директно угрожава јужна села.
Избори који се одржавају у
недељу подигли су тензију у
политичком и јавном животу
целе земље, тематске емисије
се приказују на медијима националне покривености, те и наша
стран ка, која нај ви ше трпи

КОНЦЕПТ
Нема ниједне добре ствари која се десила у Београду и у
Србији да у томе није учествовала или то предводила Демократска странка. Ако смо и направили неку грешку из намере да помогнемо неразвијеним општинама, ми од тога не
бежимо. Сагледали смо све своје пропусте из прошлости и
можемо да кажемо да је све што раде напредњаци грешка.
(Драган Шутановац, председник Демократске странке,
у интервјуу за „Политику”)

***
Листа број један, „Александар Вучић – Зато што волимо
Београд!”, заправо је листа људи који су направили одличне
резултате. Грађани нам на сваком месту дају подршку и признање за све што смо до сада урадили. На првом месту су
нам и даље велики инвестициони пројекти, брига о људима
и уштеде у буџету. Грађани препознају такву политику.
(Марија Обрадовић, потпредседница Главног одбора
Српске напредне странке)
***
Покрет слободних грађана осуђује привођење активисте организације „Не давимо Београд” Радомира Лазовића и солидарише се с њим. Он је приведен само због тога што је исписао
графит „Место злочина” у Херцеговачкој улици, у делу Београда у коме су људи под фантомкама пре две године срушили правни систем и права грађана и починили злочин под
окриљем ноћи.
(Из саопштења Покрета слободних грађана)
***
Кад се сви удружимо, вратићемо осмехе на лица Београђанки и Београђана. Вратићемо осмехе и у Београд и то ће опет
бити град у којем желимо да живимо. Касно је за песимизам,
будимо оптимисти. Верујем да можемо да победимо јер нас
има више.
(Драган Ђилас, кандидат за градоначелника Београда)
***
Изношењем нових неистина Драган Ђилас је наставио с
кампањом лагања Београђана. Не само да их лаже о прошлости него и о будућности, обећавајући им бесплатне вртиће. Вероватно мисли да су грађани заборавили да је у време
његове владавине цена вртића била 9.700 динара, а да је
данас 5.590 и да је уписано чак 20.000 малишана више него
у време док је он водио Београд.
(Небојша Стефановић, члан Председништва
Српске напредне странке)
***
Србија мора да ради много више да би до 2023. године затворила сва преговарачка поглавља и до 2025. постала чланица
Европске уније.
(Сузана Грубјешић, генерални секретар Европског
покрета у Србији)
***
Муче ме нека будаласта питања: кад неко као садашњи градоначелник Београда има 45 рачуна у банкама, колико онда
има картица? Како памти све пин-кодове? Има ли дозвољени минус?
(Антонела Риха, новинарка, на „Твитеру”)
***
Марко Ђурић на преговорима с представницима Косова у
Бриселу? То мора да је неки други Марко. Онај наш је обећао на РТС-у да неће поново седати за преговарачки сто с
њима док не открију убицу Оливера Ивановића.
(Славиша Лекић, председник НУНС-а, на „Твитеру”)

кој мери може да помогне граду Панчеву, што се и доказало
неколико година уназад по преузимању одговорности за Град
Београд од стране СНС-а. Сигуран сам да су Београђани препознали труд и рад СНС-а, да
су својим оком видели радове
на новим путевима, трговима,
фасадама, фонтанама, железничким станицама, „Београду на води”... Празне приче и
политички програм тзв. опозиције „мрзимо Вучића” толико је огољен и смешан да ми је
жао тајкуна који су уложили,
а у суштини бацили велики
новац у агресивне, мржњом и
лажима испуњене разне Ђиласе, Шапиће, Јеремиће, Радуловиће, Обрадовиће и „згрчене” Јанковиће, којима ништа
није свето. Само новац, али за
себе...

медијску цензуру, добија простор за представљање. Ова орочена могућност, али и ДЈБ колцентар у локалном одбору, чији
је један од циљева и представља ње наше орга ни за ци је,
нашег програма и доступности, зајед но дају резул та те
који се огледају у позитивном
пријему и повећаном интересовању грађана за наш рад и
дово де до учла ње ња нових,
будућих кандидата на првим
следећим изборима за одборнике у Панчеву.
ДЕЈАН ПАНДУРОВ (ДС)
Сматрам да Панчево и његове
установе већ месецима уназад
носе двоструки терет београдске предизборне кампање.
Грађани Панчева су окренути ка Београду, најчешће због
посла и школовања. Након укидања „Беовоза” и забране коришћења београдских стајалишта
АТП-овим аутобусима Панчевци имају немали проблем у
свакодневном саобраћају ка
Београду. На све побројане проблеме и потребе, актуелна панчевачка власт се не оглашава,
јер не жели да квари односе са
страначким колегама у Београду. Радије жртвује свој град,
његове ресурсе и људе, што ће
се и наставити ако Београђани
4. марта не буду гласали за
демократске промене, за транспарентну, одговорну и добру
управу која брине о грађанима
и негује добре комшијске везе
с Панчевом.
Резултати избора у Београду јесу битни за Панчево. С
победом демократских снага у
Београд се враћају социјалдемократска политика, слобода
медија, аутономност науке, културе и спорта, као и развојна
концепција града. Такав процес се неминовно преноси на
живот у Панчеву. Коначно би
дошло до пуне реконструкције Панчевачког моста и изградње моста код Винче, што је
веома битно за Панчево и цели
јужни Банат. Измене у систему аутобуског превоза, као и у
систему превоза „Беовозом”
умногоме би олакшале свакодневну миграцију Панчеваца.
Стратегија економског развоја главног града коју промовише коалиција окупљена око
ДС-а између осталог има као
циљ интен зив ни ји пре нос
пољопривредне и индустријске производње на леву обалу
Дунава, што доноси нова радна места и нове могућности у
близини Панчева.
Сменом актуелне београдске власти демократске промене из Београда ће се пренети и на остале градове у
Србији, те тако и на наш град,
јер не тре ба забо ра ви ти да

НИКОЛА ЋУРЧИН (ПСГ)
– Покрет слободних грађана Панчева сматра да су београд ски избо ри врло важна
тема за Панчево. Због тога смо
и организовали трибину „Како
београдски избори утичу на
Панчево?”, најављену у претходном броју „Панчевца”. Теме
које се намећу јесу нереализована интеграција аутобуског
и железничког превоза, чување изворишта воде, укључивање Панчева у туристичку и
културну понуду главног града, трасе за кретање опасног
отпада, спалионица отпада у
Винчи уместо у Панчеву и друге локалнокомуналне теме. С
друге стране, владајућа странка је изборе у Београду поставила као „бити или не бити”
свог легитимитета да управља
чита вом земљом, па самим
тим и нашим градом. Промена у Београду ће неминовно
довести до почетка краја катастрофалног управљања Србијом и Панчевом. Што пре, то
боље.
ЖЕЉКО СУШЕЦ (СНС)
– Резул та ти бео град ских
избора и те како могу да имају
утицај не само на Панчево него
на целу Србију, с обзиром на

стоница Србије заслужује овако велелепно здање.
У Београду је урађено много
километара путева, реконструисани су тргови и фасаде, сређена је инфраструктура, што је
више него за време ових уједињених за пропаст. Сада они који
би да поново „ставе шапу” на
београдску касу продају лажна
обећања народу, најављујући да
ће спровести научнофантастичне приче, а на жалост грађана,
не само Београда него и целе
Србије, имали су прилику да
се докажу, а остали су упамћени по разбијању државе.
Када је Панчево у питању,
резултати београдских избора
су важни, јер смо наслоњени
једни на друге и не можемо без
уске сарадње; спровођењем развојних пројеката у Београду нормално је да ће се то проширити
и на Панчево. Грађани Панчева
немају амнезију и нису никако
заборавили на проблеме које
смо имали као грађани док је
Ђилас са својом свитом владао.
Пример за то је приступ фабрици за пијаћу воду која се територијално налази у општини
Палилула; молбе тадашњих челника града за разне дозволе и
папире завршавале су код Ђиласових портира. За време мандата Синише Малог сарадња
Панчева и Београда је учвршћена. Управо се то видело на при-

то да је Београд главни град и
да има буџет око ког се пљачкаши из бившег режима боре.
СНС је изашао с јасним развојним планом за Београд, пројектима који ће се реализовати, као што је на пример метро,
као и с резултатима досадашњег рада Синише Малог и
његовог тима. Многи од критизера су се смејали пројекту
„Београд на води”, који, као
што грађани својим оком могу
да виде, из дана у дан напредује и сматрам, а верујем да се
и остали грађани слажу с мојим
мишљењем, да Београд као пре-

меру те исте фабрике за пијаћу
воду: када је Панчево имало
проблем, градоначелник Београда Синиша Мали брзо је реаговао и изашао у сусрет грађанима Панчева пруживши им сву
потребну помоћ. Најсвежији
пример је с краја прошле године: увелико се ради на студији
изводљивости да Панчево буде
део система „Бус плус”.
Понављам да су београдски
избори јако битни за Панчевце и грађане Србије. Одговорна власт у Београду с јасним
програмом размишља о будућности својих грађана и у вели-

Панчевци и Панчевке имају
дугогодишњу политичку културу.

НИКОЛА ДАНГУБИЋ (СПС)
– Мислим да ће београдски
избори, односно њихов завршетак, свакако имати огроман утицај и на наш град; он ће се у
првом реду огледати у томе што
ће градски оци и руководиоци
моћи мало да се одморе и посвете се проблемима Панчева, а
не потрази за сигурним гласовима од врата до врата по беспућима главног града! Свакако
значајно, а не мање битно, јесте
и ангажовање како материјалних, тако и људских ресурса
наших јавних предузећа, које
ће након избора, надам се, бити
окончано. Ми Панчевци ћемо
са завршетком избора у Београду много уштедети!
До победе!
СРЂАН ГЛАМОЧАНИН (СРС)
– Свакако ће утицати на целу
Србију, а поготово на грађане
Панчева. Ја сам у политици од
почетка вишестраначја, од 1990.
године, и из искуства знам да
београдски избори кључно утичу на целу државу у не тако кратком року. Због тога ми очекујемо двоцифрен резултат на тим
изборима, који би иницирао промену спољнополитичког курса
Србије ка интеграцији с Русијом, за шта се једино СРС недвосмислено залаже. Ова политика
је и једини реалан излаз и спас
за Србију, која пропада под прозападним политикама.
На гра ђа не Пан че ва бео град ски избо ри ути чу више

него на остатак Србије. Многи Панчевци раде и послују у
Београду, као и Београђани у
Пан че ву. И у овом сми слу
политика СРС-а, која је против било каквих подела и граница унутар Србије, практично је најкориснија за грађане
Панчева.

Страну
припремио

Синиша
Трајковић
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НА СЕДНИЦИ ГРАДСКОГ ВЕЋА

ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА

ПРАВИЛНИЦИ, ИЗВЕШТАЈИ
И ПОСЛОВАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА

Градска власт изненађена
снегом

Примарна здравствена
заштита, мртвозорство и
гинеколошка и педијатријска
заштита најважнији Дому
здравља
Градски већници су на седници одржаној 27. фебруара имали 23 тачке
дневног реда. Најпре је донет закључак да је незнатна измена Одлуке о
обра зо ва њу Коми си је за пла но ве
пожељна и да материјал треба проследити одборницима.
Њима ће отићи и аргументи за измену Одлуке о платама, накнадама и
другим примањима изабраних и постављених лица и запослених у органима Града Панчева и накнадама одборника Скупштине града, на основу које
ће одборницима припадати месечни
износ од 16 одсто месечне нето плате
председника Скупштине.
О визији Панчева
Потом је прошао предлог програма
коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине Панчева за 2018.
Већници су закључили да одборници треба да усвоје финансијски извештај Дома здравља Панчево о утрошеним средствима из буџета Града
за 2017. Ради се о позицијама функционисања установа примарне здравствене заштите, мртвозорства, гинеколошке и педијатријске заштите у
насељеним местима и едукације у основним и средњим школама из области
здравства. План и програм трошења
новца из истог извора исте установе
за 2018. предвиђа да уз три првопоменуте позиције не иде и последњенаведена за 2017.
Према мишљењу градских отаца,
Извештај о раду Савета за здравље
Града Панчева за 2017. годину у форми упитника о раду Савета треба да
буде усвојен. С тим треба да се сложи

и локални парламент. Исто се односи
и на План јавног здравља Града за
2018, који је предложио Савет за здравље Панчева. У њему се говори о визији Панчева као безбедне и здраве средине, тј. места где млади желе да
остану.
О активностима Заштитника грађана града Панчева у 2017, као и ономе што та институција иначе ради,
опширно смо писали недавно; на овој
седници Градско веће је дало мишљење да одборници треба да усвоје њен
годишњи извештај. Анализа пословања јавних предузећа за 2017. годину
чији је оснивач Град исувише је широка тема да бисмо се у неколико редова њој и посветили. Законска обавеза
Скупштине града је да достави ову
анализу Министарству привреде РС,
с предузетим мерама за отклањање
поремећаја у пословању јавних предузећа. Зато су већници дали мишљење да представници грађана то могу
да учине овим документом.
Измене планова, опет
Потом су на ред дошле измене финансијских планова и програма рада неко-

У ОБЛАСТИ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ

Потписан споразум између
УНДП-а и Града
Меморандум о сарадњи између Програма Уједињених нација за развој
(UNDP) и Града Панчева свечано је
потписан 26. фебруара у малој сали
Градске управе. Сарадња се односи
на унапређење система енергетског
менаџмента у Панчеву, а спроводи се
кроз имплементацију пројекта енергетске ефикасности (EE) у Србији у
сарадњи с Министарством рударства
и енергетике Републике Србије.
Основни циљ пројекта је да подржи увођење система енергетског
менаџмента у општинама, укључујући информациони систем енергетског менаџмента широм Србије, како
би се повећао ниво инвестиција у ЕЕ
у јавним зградама и комуналним услугама и њихова енергетска и трошковна ефикасност.
Меморандум су потписали Стелијана Недера, заменица сталног представника UNDP, и Предраг Живковић, заменик градоначелника Панчева. Догађају су присуствовали помоћник министра у Министарству рударства и енергетика др Милош Бањац,
као и Маја Матејић, портфолио менаџер за енергетику UNDP.
У свом обраћању гђа Недера је
нагласила важност и добробит овакве сарадње.
– Министарство рударства и енергетике и UNDP заједнички раде на спровођењу двају пројеката укупне вредности преко 45 милиона долара, који су
усмерени на повећање енергетске ефикасности у градовима и општинама
Србије и повећање употребе обновљивих извора енергије, конкретније, биомасе. Надамо се да ће данашње потписивање споразума о сарадњи и предстојеће обуке омогућити Панчеву да
побољша своју енергетску ефикасност,
оствари уштеде и донесе економске, еколошке и друштвене користи за локалну

заједницу. Нашим заједничким активностима у овој области доприносимо и
остварењу глобалних циљева одрживог
развоја – објаснила је заменица сталног представника UNDP-а.
Предраг Живковић је захвалио на
позиву за сарадњу и рекао:
– Веома ценимо што сте наш град
уврстили у најнапредније градове по
питању енергетске и комуналне
инфраструктуре, али и кадровских
капацитета за спровођење овакве
сарадње. Увођење система енергетског менаџмента је комплексан и захтеван посао, који подразумева различите активности, обуке, учешће у
пилот-пројекту за развој и интеграцију система за аутоматску размену
података, уз учешће јавних комуналних предузећа, као и даљу едукацију
и размену искустава за енергетског
менаџера и остале релевантне стручњаке. Ово је за Панчево јединствена
прилика.
Др Милош Бањац је казао да је
Град Панчево потписао овај споразум као град за који је оцењено да
има најбоље резултате у области енергетске ефикасности и додао:
– Главни циљ овог пројекта је да
унапредимо постојећи оквир система енергетског менаџмента, да се омогући такозвано масовно прикупљање
података, да градска топлана својим
системом електронски попуњава одређене базе података које су потребне
министарству, а и граду Панчеву, с
циљем унапређења енергетске ефикасности. Без квалитетних и брзопреносних података то је немогуће.
Он је на крају рекао да очекује да
ће резултат овог пројекта касније бити
копиран и да ће панчевачка искуства
приликом реализације овог пројекта
бити примењена на друге градове у
Србији.
С. Т.

лико градских и сеоских установа и
месних заједница у насељеним местима.
Када се ради о Културном центру
Панчева, одређено је тачно колико
која од пет манифестација у његовој
организацији треба да добије новца,
има ту речи и о куповини опреме за
дигитални биоскоп... Историјски архив
не мења знатно сачињене обимне планове. Исто важи и за домове културе
у Старчеву и Банатском Новом Селу.
О томе, као и о изменама финансијских планова у тим местима, те у Глогоњу, читаћете опширније наредне
недеље на страни посвећеној селу.
Донета је одлука о покретању поступка за отуђење неизграђеног грађевинског земљишта, а зелено светло добио
је и предлог закључка у вези са истом
тематиком и јавним надметањем. Утврђен је Правилник о ближем уређивању поступака јавних набавки, одобрена је пријава предлога за суфинансирање важног пројекта Завода за заштиту споменика културе и донет је закључак у вези са учешћем Града на конкурсу за доделу средстава Покрајинског секретаријата за финансије за
пројекат „Уз малу помоћ пријатеља”.
На крају, донета су решења о образовању двеју комисија у вези с такси
превозом.
С. Трајковић

Желећи да се осврну на (не)чињење
одговорних лица у нашем граду када
се ради о невремену праћеном снегом, неколико чланова ГО ДС-а обратило се нашем листу. Између осталог, рекли су следеће:
„Ово је шеста зима власти СНС-а
у Панчеву, а улице су прекривене
снегом и ледом, кад год се забели, у
континуитету. Зашто зимска служба
Града Панчева не ради свој посао?
Да ли су обезбеђени довољан број
људи и механизација за чишћење
снега на улицама?
„У октобру прошле године Градски штаб за ванредне ситуације обавестио је грађане Панчева да спремно дочекују зиму, а пре само неколико дана су изјавили да су у приправности због најављеног хладног
таласа и спремни за ледене дане.
Слике и прилике с панчевачких улица говоре да је снег ипак изненадио
и штаб и зимску службу.
„С друге стране, градска власт обавештава јавност да су све екипе на

терену и да је бачена со, а улице су
нам ипак прекривене утабаним снегом и ледом. Закључак је да се штаб
за ванредне ситуације, с градоначелником Сашом Павловим на челу,
није адекватно припремио за хладне дане. Организација служби је на
веома ниском нивоу. Иако је много
мање снега пало, чак ни саобраћајнице првог приоритета нису очишћене.
„Улице у насељеним местима су
тешко проходне. Градски и међуградски јавни превоз касни, паркинг-места су под снегом, што додатно отежава саобраћај у граду, а истовремено наноси и финансијску штету ЈКП-у ’Хигијена’, јер се паркинг
не наплаћује. Заказали су сви у комуналном ланцу, јер градска власт, као
надлежни организатор, није урадила свој посао. Приоритет сваке локалне власти треба да буде сигурност и
безбедност грађана. Стање на панчевачким улицама ових дана не говори у прилог томе.”

НАША АНКЕТА
ЗАШТО ЈЕ ДОБРО ДА ЗИМИ БУДЕ ХЛАДНО?

Хладноћа корисна за земљиште

Ј. ГЕСЕНБЕРГЕР

К. МОТИКА

Најхладније годишње доба одавно је
почело, али праве зиме није било све
до ове недеље. С првим радним даном
дошли су и нагли пад температуре,
ледени ваздух, ветар и снег. Иако је
очекивано да буде хладно, некако се
увек изненадимо. Кад падне снег,
настане хаос у саобраћају, људи се
ускомешају, ставе капе на главе и
ужурбано иду ка жељеном циљу. Ипак,
колико год нам се чинило да је зима
окрутна, она има и своје чари. Пружа
лепе призоре, повољна је за земљу и
има моћ да прочисти ваздух.
Питали смо наше суграђане да ли
су очекивали нагли пад температуре
и зашто је уопште добро да зими буде
хладно.
ЈОЦА ГАСЕНБЕРГЕР,
пољопривредник:
– Изненадило ме је нагло захлађење, али ми не смета. Трактори су
напуњени антифризом и немам о
чему да бринем. Ова хладноћа вреди
за земљу. Штета што није било још
више снега, али добро ће и ово доћи.

С. РАПАЈИЋ

И. ЂОРЂЕВИЋ

Помоћи ће нам да се изборимо с глодарима.
КРИСТИНА МОТИКА, пензионерка:
– Очекивала сам да ће ипак до краја зиме бити и неки хладнији талас.
Када је зима, и треба да буде хладно.
То је потребно да би се мало уништиле бактерије.
СРБОЉУБ РАПАЈИЋ, пензионер:
– Мени уопште није хладно. Можда
је онима који нису навикли. Некада
су биле јаче зиме и дуже су трајале,
ово сада је сасвим подношљиво. Сећам
се да је некада умео да напада снег
да не видите комшију преко пута.
Било је снега и преко главе. Добро је
да буде температура мало и у минусу
због вируса, да се прочисти ваздух.
ИВАНА ЂОРЂЕВИЋ,
рендген техничар:
– И треба да буде хладно. Ово је
први пут да је овако хладно ове зиме.
Ако је уопште могла да се назове
тако, због високих температура за ово

Б. ДАВИДОВИЋ Б. АНЂЕЛКОВИЋ
доба године. Рачунам да хладноћа
уништи вирусе и бактерије, а и здраво је бити мало на хладнијем ваздуху. Прија кад мало назебу образи.
БРАНКА ДАВИДОВИЋ, учитељица:
– Обрадовала сам се снегу. Била
сам пре две недеље са ђацима на Дивчибарама и тамо је било много снега,
па су ми утисци још увек свежи. Веома је добро што ће се уништити та
мала гамад од којих сви болујемо.
Лепо је да буде мало и хладно.
БРАНИСЛАВ АНЂЕЛКОВИЋ,
пензионер:
– Зима није зима ако нема хладноће. Ово су први ледени дани и кажу да
их више неће бити. Добро је када је
хладно да би се прочистила атмосфера, да буде здравија средина, али није
добро јер се троши више енергената, а
људи се разболевају јер морају да се
крећу – иду на посао, деца у школу.
Анкетирала Мирјана Марић
Величковић
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ДОДЕЛА БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА ОТВАРАЊЕ НОВИХ РАДНИХ МЕСТА И КУПОВИНУ ОПРЕМЕ

ПОКРАЈИНА РАСПИСАЛА ДВА КОНКУРСА
Рок за достављање
документације
2. април

Др Владан Угреновић

Др Владимир Филиповић

Састрица, сикирица,
јарић
У исхра ни се састри ца
(Lathyrus sp.) користи за
припремање варива и пецива. Безопасна је за људе у
малим количинама, али ако
се користи у исхрани током
тромесечног периода, може
дове сти до неу ро ло шких
поремећаја. Према оцени
Кон сул та тив не гру пе за
међународна истраживања
у пољопривреди (CGIAR),
нај ма ње 100.000 људи у
земљама у развоју пати од
парализе изазване деловањем неуротоксина. Такође,
састрица служи као свежа
или сува сточна храна.

Састрица је једногодишња
биљка, дугог дана, пролећни усев који се сеје на растојању 50 x 5 центиметара и
дубини од четири до шест
центиметара. Дубље се сеје
на лакшим, а плиће на хладнијим и тежим земљиштима. По хектару је потребно
од 60 до 80 килограма семена, добре клијавости. Обавезна је квалитетна и правовремена инокулација семена („нитрагин”, „азотофиксин”...). Коренов систем је
вретенаст, с највећом масом
коренова у ораничном слоју
земљишта, али је велике усисне моћи јер усваја воду и
минералне соли и из теже
приступачног облика. Стабло је чланковито, полуполегљи во или поле гљи во,
висине до 100 цм, разгранато и на попречном пресеку
округло. Листови су парно
перасти с једним до два пара
дугих, копљастих лиски и
већим бројем витица. Цветови се појављују у пазуси-

ма листова појединачно или
по 2-3. Круница је бела, плава, љубичаста или вишебојна. Плод је кратка пљосната
махуна са два до три семена, лако пуца у зрелом стању. Семе је полу овал ног
облика, по боковима пљоснато, на пупчаној страни
благо и јаче на супротној,
изгледом подсећа на зуб секутић. Семењача је глатка сјајна или мутна, бела или жута
у сортама које се користе у
исхрани људи или тамна у
крмних сор ти. Крупноћа
семена веома зависи од сорте и услова успевања, па и
апсолутна маса варира, 50–
80 грама, док је запреминска маса 65–72 кг. Зрно
састрице садржи 18,2–34,6%
укупних протеина, 58,2%
укупних угљених хидрата
(око 39% скроба, 6,8% целулозе и 3,4% пектина), 1,6%
уља, 2,7% минералних соли
и 14% воде. Богато је витаминима као што су: тијамин,
рибофлавин, нијацин и бета-каротен. Аминокиселински
састав преовлађујућих беланчевина глобулина, албумина, глутелина и проламина
је повољан, јер има веће
количине ЕАК, осим метионина и триптофана.
Температурни минимум
за правилно клијање и ницање је од 12 до 15 степени.
Прва међуредна обрада (култивирање или окопавање)
обавља се када усев формира редове, а следећа на размаку од 10 до 15 дана. У
зависности од сорте и варијетета, берба је могућа за 90
до 130 дана после сетве. Убире се у јутарњим часовима,
када су махуне зреле, а садржај влаге у семену достигне
од 16 до 20 процената. У
том моменту најчешће су и
ста бљи ка и маху на суве.
Такво семе се највише користи за људску исхрану, најчешће као веома добро вариво (као пасуљ), али и за справљање осталих укусних јела.
Од ње се може добити брашно које се користи за производњу разних пецива.

Покрајински секретаријат за
регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу расписао је два конкурса за привредне субјекте на територији АП Војводине. Циљ конкурса за доделу бесповратних
средстава јесте отварање нових
радних места у малим, средњим и великим привредним друштвима повезаним с реализацијом инвестиционих пројеката на територији АП Војводине.
Њиме је предвиђено отварање
најмање десет, а највише сто
радних места у року од три године од дана закључења уговора,
која ће бити задржана у наредних тридесет шест месеци за
мала и средња привредна друштва односно шездесет месеци
за велика привредна друштва.
Право учешћа на конкурсу
имају сви привредни субјекти
који испунe услове предвиђене самим конкурсом, а то су:
да је привредно друштво заведено у Регистру привредних
субјеката са седиштем у Републици Србији, да против привредног субјекта није покренут
претходни стечајни поступак,
реор га ни за ци ја, сте чај или
ликвидацаји у складу с прописима којима се уређују стечај
и ликвидација, да привредно
друштво није у тешкоћама у
смислу прописа којима се уређују правила државне помоћи,
да привредно друштво нема
доспеле, а неизмирене порезе
и доприносе, као и обавезе по
основу изворних локалних прихода, да привредно друштво
није смањило број запослених
у просеку за 10% и више током
дванаест месеци пре подношења пријаве, да Република Србија, аутономна покрајина или

јединица локалне самоуправе
немају учешће у власништву
привредног друштва, да нису у
обавези повраћаја недозвољене државне помоћи, да с привредним друштвом није био
раскинут уговор о додели средста ва из буџе та Ауто ном не
Покрајине Војводине, да се против привредног друштва не води
парнични односно кривични
посту пак по осно ву рани је
остварених подстицаја, субвенција или кредита, да привредни субјект не обавља делатност
у секторима челика, угља и синтетичких влакана.
Укупан износ подстицајних
средстава који се додељује по
конкурсу је 250.000.000 динара.
Другим конкурсом је предви ђе на доде ла сред ста ва за

куповину опреме за мала и
средња привредна друштва –
опреме за почетак, повећање
или унапређење производње
чија набав на (про фак тур на/предрачунска /предуговорна) вредност не може бити нижа
од четири милиона динарa без
урачунатог ПДВ-а, зависних
трошкова набавке, трошкова
монтаже, пуштања у рад, трошкова обуке за коришћење, трошкова царињења и других зависних трошкова.
Опрема за чију куповину се
средства одобравају мора да
буде нова. Укупан износ подстицајних средстава који се
доде љу је по кон кур су је
100.000.000 динара.
Корисници подстицајних средстава су мала и средња привредна

друштва, у складу с прописима
којима се уређује додела државне помоћи, а могу им бити одобрена средства до 50% вредности опреме, а у висини од
2.000.000 до 10.000.000 динара.
Конкурси су отворени од дана
објављивања до 2. априла 2018.
године. Пријаве с потребном
документацијом могу се доставити на адресу: Покрајински
секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и
локалну самоуправу, Булевар
Михајла Пупина 16, 21000 Нови
Сад. Више о условима конкурса пише на сајту Покрајинског
секретаријата за регионални
развој, међурегионалну сарадњу и локалну само управу
www.region.vojvodina.gov.rs/Konkursi_cirilica.

ПРЕДСТАВЉАЊЕ НА 40. МЕЂУНАРОДНОМ САЈМУ ТУРИЗМА

Еко Тамиш – нови туристички производ
На Међународном сајму туризма, који је одржан од 22. до
25. фебруара у Београду, Привредна комора Србије – Регио нал на при вред на комо ра
Јужнобанатског управног округа, у оквиру наступа на штанду Туристичке организације
Војводине, представила је пројекат „Еко Тамиш – нови туристички производ”, који финансира ЕУ у оквиру INTERREG
IPA програма прекограничне
сарадње Румунија–Србија.
Том приликом представљени
су циљеви и очекивани резултати пројекта и активности. Током
сајма на штанду су били представници свих партнера који
реализују овај пројекат, а то су:
Покрет горана и центар волон-

тера из Панчева, Привредна
комора Србије – Регионална привредна комора Јужнобанатског
управног округа, асоцијација
„Милтонија“ из Темишвара и
Асоцијација за промоцију туризма и развој из Темишвара.
Одржане су и кратке презентације на штандовима ТОО
Зрењанин и ТОО Ковачица,
где је емитован кратак филм
о пројекту који је урађен за
потребе сајамског наступа и
про мо ви сан про па ганд ни
материјал, посебно урађен за
ову прилику на српском и на
енглеском језику, као и остали про мо тив ни мате ри ја ли
који су досад реализовани у
виду бро шу ра, лифле та и
мапа.

ТРЕЋА СЕДНИЦА ПАРЛАМЕНТА ПРИВРЕДНИКА

Усвојен план рада за 2018. годину
У четвртак, 22. фебруара, одржана је, прва у овој години,
седница Парламента привредника Привредне коморе Србије – Реги о нал не при вред не
коморе Јужнобанатског управног округа.
Том приликом су представљене информације о привредним кретањима у Јужнобанатском управном округу и Привредној комори Србије, а затим
је усвојен извештај о раду РПК
Јужнобанатског управног округа за 2017. годину, као и план
рада за 2018. годину.
Сед ни ци је пред се да ва ла
председница Парламента привредника Оливера Беуковић,

која је отворила скуп, поздравила присутне чланове Парламента привредника и констатовала да постоји кворум за
одржавање седнице. Најпре је
све присутне упознала са именовањем новог директора РПК
Јужнобанатског управног округа, Марка Ћулибрка. Посебно
је поздравила госте на седници: Данијелу Лончар, начелницу Јужнобанатског управног
округа, и Ђорђа Лукача, директора НСЗ – филијала Панчево.
Испред Привредне коморе
Србије говорила је Нермина
Љубовић, саветник председника ПКС-а. Она је истакла значај
реформе коморског система, где

је непосреднији контакт с привредом. У свом излагању акценат је ставила на иницијативе
привредника које сада долазе
до изражаја, где Привредна
комора Србије успешно заступа интересе када су у питању
закон ска реше ња и њихо ве
измене. То већ показује одређене резултате, јер формиране
радне групе из више области
реагују по упућеним захтевима привреде.
Присутнима се обратио и
Марко Ћулибрк, директор Привредне коморе Србије – Регионалне привредне коморе Јужноба нат ског управ ног окру га.
Говорио је о резултатима рада

у претходној години, али истовремено и о планираним активностима за 2018. годину по сегментима како је у самом извештају, што је добило посебну
фор му ради упо ре ди во сти.
Посебан акценат у свом излагању ставио је на активности
које се реализују, истакавши
да су интензивиране посете
привредним субјектима, у којима се отворено разговара о проблемима с којима се привредници сусрећу.
Нагласио је да се за наредну
годину планира још већи број
посета привредним друштвима. Навео је низ активности у
погледу сајамских манифеста-

ција и билатералних сусрета.
Доста активности било је и по
питању дуалног образовања,
што је наишло на одобравање
привреде. Речено је да је велики број привредних друштава
из нашег региона укључен у
рад органа ПКС. Када је у питању сарадња у локалу, он је истакао споразум с Регионалном
развојном агенцијом и најавио
пот пи си ва ње спо ра зу ма о
сарадњи с начелницом Јужнобанатског управног округа, који
ће обухватити свих осам локалних самоуправа.
У оквиру тачке разно, директор НСЗ – филијала Панчево
Ђорђе Лукач упознао је при-

сутне с расположивим конкурсима и позивима и позвао привреднике на сарадњу. Неколико дискусија било је баш на ту
тему, са објашњењем да су поједини позиви ограничавајући и
да нису доступни свим привредним друштвима. Договорено је да се покрене иницијатива у НСЗ и омогући свима
доступност при коришћењу тих
средстава.

Страну припремила

Мирјана Марић
Величковић
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pancevac@pancevac-online.rs

ПРОГРАМ УНАПРЕЂИВАЊА КОНКУРЕНТНОСТИ БУДУЋИХ ГЕНЕРАЦИЈА

ДОНАЦИЈА ЈАПАНА

АФИРМАЦИЈА АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ
ЗАПОШЉАВАЊА

Подршка локалним
заједницама

Локална заједница
помаже панчевачким
средњим школама
Осавремењена настава
у седам установа
Презентација пројеката реализованих у средњим школама
током 2017. године у оквиру
локалног конкурса за доделу
средстава „Програм за унапређење конкурентности средњих
школа путем побољшања услова за извођење практичне наставе” одржана је у уторак, 27.
фебруара, у малој сали Градске управе.
Представници панчевачких
средњих школа приказали су
моделе унапређивања наставе
у образовним установама, тј.
про гра ме оса вре ме ња ва ња
наставног процеса реализоване уз финансијску подршку
локалне самоуправе. Реч је о
новцу из буџета Града Панчева намењеном за афирмацију
активне политике запошљавања, предвиђеном у Локалном
акционом плану за запошљавање Града Панчева за 2017.
годину.
Дуална настава
Директорима и професорима
панчевачких школа и заинтересованој јавности обратио се
члан Градског већа Миленко
Чучковић, задужен за подручје рада, запошљавања и социјалне политике. Како је рекао,
ове године помоћ је добило
седам школа.
– Одобрен је износ од 1,4
милиона динара. Укупно седам
средњих школа добило је средства и данас смо имали прилику да видимо презентацију тих
пројеката поменутих школа у
вези са опремањем кабинета.
Оно што је врло важно, јесте да
се иде у смеру дуалног образовања, тако да, као град, желимо

да побољшамо практичну наставу у средњим школама града
Панчева. Могу да најавим да је
у оквиру Локалног акционог
плана Града Панчева за 2018.
годи ну предви ђено укупно
1.500.000 динара управо за опремање кабинета средњих школа.
Руководства и наставно особље средњих школа истичу да
захваљујући опремању кабинета и побољшању услова за извођење практичне наставе уче-

Машин ска шко ла Пан че во
купила је савремену мултимедијалну опрему за будући медијатеку (240.000). У Техничкој
школи „23. мај” набављена су
неопходна учила у кабинету за
наставу архитектуре и геодезије (204.000). Захваљујући донацији од 200.000 динара Медицинска школа „Стевица Јовановић” добила је савремене
кабинете за микробиологију,
фармакологију и инфектологи-

тичан ни савремен. У нашем
граду представници власти већ
неколико година реализују овај,
за школе веома важан програм
унапређивања конкурентности
средњих школа путем побољшања услова за извођење практичне наставе. Мимо редовних
средстава која припадају школама, из градског буџета се образовним институцијама на овакав начин редовно помаже како
би обезбедиле додатна средства

Директор Илић презентује могућности Машинске школе
ници већ у средњој школи стичу неопходно искуство и да су
након завршетка школе припремљени за рад у струци. Они
су похвалили ову иницијативу
локалне самоуправе.
Нова опрема
Школа за основно и средње
обра зо ва ње „Мара Ман дић”
опремила је кабинет за шиваче
текстила (87.805 динара) и набавила машине за подручје рада
пољопривредне производње и
обраде биља (79.980 динара).

ју. Гимназија „Урош Предић”
је захваљујући донацији Града
Панчева (198.000) купила рачунарску опрему, а Економскотрговинска школа „Паја Маргановић” је новцем који је обезбеђен овим програмом (389.748
динара) опремила рачунарски
кабинет.
Цела прича о смањењу броја
незапослених и о унапређењу
квалитета радне снаге везана је
за образовање и неретко се провлаче тезе да наш систем образовања није довољно ни прак-

неопходна за куповину савремених учила.
Наша локална заједница је
једна од ретких самоуправа које
имају могућности и воље да на
овакав начин помогну школама. Запосленима у просвети
оваква помоћ и подршка много значе, јер образовне установе немају могућности да зараде велики новац који је неопходан за опремање учионица и
кабинета за савремену наставу, нарочито практичну.
З. Станижан

У Амбасади Јапана у понедељак, 26. фебруара, потписан је уговор о бесповратном
финансирању дванаест локалних пројеката у Србији, у вредности од 880.045 евра, које је
Влада Јапана доделила као
помоћ нашој земљи. Церемонији је у име Владе Јапана
присуствовао Ђунићи Марујама, амбасадор Јапана у Републици Србији, а поред представника локалних организација, били су присутни и представници ресорних државних
органа Републике Србије.
Донација Јапана за дванаест локалних организација у
Србији намењена је за основне потребе становништва и
пред ста вља финан сиј ску
подршку за решавање животних питања становништва и
свеукупан социјални развој
земље. Заштита животне средине је, поред здравствене
заштите, образовања и социјалне заштите, сагледана као
једна од главних области интере со ва ња Вла де Јапа на. У
складу с тим, у оквиру ове
помоћи, Љиг, Младеновац и
Тител добили су савремена
возила за превоз отпада, чиме

је учињен конкретан корак ка
унапређењу животне средине у тим локалним заједницама.
Иван Карић, државни секретар Министарства заштите
животне средине, изражавајући захвалност Влади Јапана за доследну помоћ нашој
земљи у области животне средине, истакао је да је решавање питања управљања отпадом у локалним самоуправама значајно са становишта
остваривања квалитетнијег и
здра ви јег живо та њихо вих
становника, али и пример и
под сти цај за уна пре ђе ње
животне средине на глобалном плану.
Да подсетимо, у Србији је
од 1999. године реализовано
207 оваквих пројеката уз подршку јапанског народа. Укључујући ове грантове, укупан
износ јапанске помоћи кроз
пројекте за основне потребе
становништва у Србији од
1999. године износи преко
13,2 милиона евра. Укупан
износ јапанске помоћи Србији током истог периода премашује 507 милиона евра.
З. С.

ИЗЛОЖБА СИТНИХ ЖИВОТИЊА

Панука и перикери у првом плану
Дру штво одга ји ва ча расне
живине, голубова, кунића и
птица из Панчева приредило
је у недељу, 25. фебруара, своју традиционалну берзу са изложбом ситних животиња. Најважнији догађај тог прохладног фебруарског дана ипак је
била „специјалка” перикера и
панчевачког голуба.
Као и сваке године, место
дешавања било је двориште
Пољопривредне школе „Јосиф
Панчић”, а посета је и овог пута
била изузетна, јер су дошли
бројни одгајивачи из свих градова Србије, али и из околних
земаља. Поред берзе ситних
животиња и изложбе готово свих
врста живине, зечева и птица,
на овој манифестацији су учествовали и бројни произвођачи
хране за животиње, али и пратеће опреме за њихов одгој.
– Све је протекло у најбољем реду. Имамо жељу да наш

панчевачки голуб, панука, кога
смо „тра жи ли” укр шта њем
разних раса двадесетак година, а који је сада уврштен у
породицу признатих српских

раса. постане још популарнији. Захваљујем свим учесницима, а посебно желим да истакнем одличну сарадњу са ученицима ветеринарског смера

наше пољопривредне школе –
рекао је председник Друштва
одгајивача расне живине, голубова, кунића и птица Панчево
Ленхард Вереш.
На „специјалки” перикера
најуспешнији одгајивач био је
Јонел Царан из Банатског Новог
Села. Прва резерва је наш суграђанин Лазар Станчул, а друга
Вукашин Мијуцић из Неготина. Високу позицију заузео је и
голуб Манојла Љубичића из
Лаћарка.
Када је у питању специјална
изложба панчевачког голуба,
поново премца није имао одгаји вач из Стар че ва Милош
Филиповић. Друго место је припало Огњену Ракиџићу, а треће Јелисавети Турковић.
Наредна изложба у организацији панчевачког друштва
биће одржана последњег викенда у октобру.
А. Ж.

АКТИВНОСТ НИС-а

Људски ресурси

Пред став ни ци ком па ни је
НИС учествовали су прошле
недеље на престижном скупу
посвећеном управљању људским ресурсима. HRM конгрес Србија 2018. одржан је у
Београду, а реализована су
укупно четири панела. Наташа Стаменковић, HR директор НИС-а, представљала је
руско-српског нафтног гиганта на панелу посвећеном односу синдиката и послодаваца,
као и значају синдикалних
организација у компанијама.
Основни закључак дискусије био је да је за успешан
развој компаније веома важно
обезбедити добар однос између синдиката и послодаваца.
Наташа Стаменковић говорила је о HR пракси НИС-а,
социјалном дијалогу као начину решавања проблема или
спорних питања и квалитет-

ним колективним уговорима
у НИС-у. Према њеним речима, колек тив ни уго во ри у
НИС-у су спој традиције коју
носе колективни уговори и
најмодерније HR праксе.
Поред НИС-а, на овом панелу сво ја виђе ња и ста во ве
поделили су и представници
компанија „Телеком Србија”,
„Елек тро мре жа
Срби је”,
„ДДОР Нови Сад”, „Ер Србија”, „Атлантик група”, као и
представник Савеза самосталних синдиката Србије.
Овогодишњи HRM конгрес
Срби ја оку пио је два де сет
воде ћих HR дирек то ра из
Србије, као и више од двеста
професионалаца из ове области, који су кроз панел-дискусије размењивали искуства и
изналазили решења из области упра вља ња људ ским
ресурсима.
З. С.
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Последице мобинга

Пише:
др Мирослав Тепшић
Мобинг, узне ми ра ва ње и
шиканирање на послу представљају психичко злостављање и понижавање друге
особе с циљем угрожавања
њеног угледа, части, људског
достојанства и интегритета,
све до елиминације с радног
места.
Ако припадате категоријама одговорних, вредних,
енергичних, креативних и
моралних људи, који промовишу нове идеје и тимски
рад, велика је вероватноћа
да ћете бити жртва мобинга
на послу. Ви сте запра во
„реметилачки фактор” за оне
који долазе на функције и
одговорна радна места по
прин ци пу послу шно сти,
непо ти зма и нега тив не
кадров ске селек ци је. У
таквим околностима напредак и опстанак колектива
престају да буду приоритети, а правила по којима се
вреднују запослени бивају
зама гље на неким дру гим
вредносним нормама, оговара њем, исме ва њем, изми шљањем прича о жртви и
њеном приватном животу,
игнорисањем и одбијањем
комуникације с њом, изолацијом и понашањем као да

жртва не постоји. Она се не
позива на заједничке састанке или дружења колега. Њен
рад је стално предмет критике, омаловажавања, претеране контроле и кажњавања.
Од жртве се захтевају способности које она не поседује, а одређивањем кратких
рокова наводи се на грешку
и излаже стресу. Шиканирање иде до те мере да се запослени присиљава да обавља
посло ве који нару ша ва ју
његово здравље, прети му се
физички, не допушта му се
коришћење годишњег одмора и слободних дана.
После ди це по здра вље
мобинговане особе су вишеструке и веома штетне. Од
физичких поремећаја најчешћи су хро нич ни умор,
мршављење или претерано
гоје ње, про бав не смет ње,
несаница, смањен имунитет,
повећана потреба за алкохолом, седативима, цигаретама... Психички поремећаји
мани фе сту ју се поја вом
депре си је, анк си о зно сти,
губитка мотивације и ентузи ја зма. Жртва мобин га
постаје иритабилна, заборавна, експлозивна, с губитком
концентрације и некритичним понашањем. Јављају се
породични и брачни проблеми, суи ци дал не иде је.
Мобинг у осам процената
доводи до посттрауматског
стресног догађаја, а у великом броју здравствене сметње прелазе у хроничну болест,
доводе до трајног инвалидите та, напу шта ња рад ног
места, па чак и до самоубиства.
О светлим примерима борбе против мобинга и могућностима да се изборимо са
овим злом биће више речи
за две недеље.

РАЗГОВОР С ПОВОДОМ: СЛОБОДАН ТОМИЋ, ДОКТОР МЕДИЦИНСКИХ НАУКА

УСКОРО ПРЕГЛЕДИ СРЦА ГУТАЊЕМ СОНДЕ
Завод за здравствену заштиту
радника „Панчевац” ускоро ће
бити највероватније једина приватна установа у Србији у којој
ће се, поред стандардних метода прегледа срца ултразвуком,
обављати и трансезофагеална
ехокардиографија (ТЕЕ), тачније ултразвучни преглед срца
преко једњака. Ову врсту прегледа радиће dr sc. med. Слободан Томић, који у Заводу
„Панчевац” суботом већ обавља специјалистичке прегледе
и ултразвук срца преко грудног коша.
Овај врсни кардиолог је доктор
медицинских наука и магистар
наука из области кардиологије.
Он нешто више од двадесет пет
година ради на Одељењу неинва зив не дијагностике срца
Института за кардиоваскуларне болести „Дедиње” у Београду. Током своје каријере обавио је више од 4.000 трансезофагеалних прегледа и бар пет
пута више оних, условно речено, „обичних” – трансторакалних, односно прегледа ултразвуком преко грудног коша.
Доктор Слободан Томић је
виши истраживач и бави се
научноистраживачким радом,
а његови радови објављени су
у водећим светским и домаћим медицинским часописима. Аутор је монографије о
перикардним изливима код
пацијената код којих се врше
операције на срцу, a занимљиво
је да је један његов рад уврштен у престижни светски уџбеник „Браунвалдова кардиологија” („Braunwald’s Heart Disease”). Про шле годи не је из
штампе изашла његова књига
„Практична трансезофагеална
ехокардиографија”, којом је
крунисан целокупан његов рад.
Књигу је Медицински факул-

КОЗМЕТИЧАРСКО ЋОШЕ

Заблуде о вечној младости

Пише: Бојана Ћорлука,
козметичар
Сведочимо времену када жене
и мушкарци могу изгледати
и по двадесет година млађи,
и то без хирургије. Операције су сада замениле антиејџинг медицинска козметика
и процедуре, као што су: филери, ботокси, мезонити, мезотерапије, PRP…
Ове медицинске процедуре су мање инвазивне, период опоравка је знатно краћи
него код хируршких метода,
а и цена им је много нижа.
Оно што ствара заблуду, јесте
да не можете урадити само
једну процедуру и мислити
да сте све урадили за неколико стотина евра. Овакве
методе захтевају синергију
више процедура. Хијалуронским филерима можете попунити назолабијалне боре или
их можете користити испод

очи ју због под оч ња ка (на
годину дана); ботоксом можете исправити боре на челу и
око очију (на три до четири
месеца); мезонитима можете ура ди ти лиф тинг доње
регије вилице и побољшати
изглед врата и деколтеа (на
годину дана); мезотерапијом
можете вратити кожи хијалурон, витамине и минерале
(на месец до два); PRP (крвна плазма) третман можете
користити за стварање колагена (на три до четири месеца се понавља)… Ретко када
је довољно урадити само једну процедуру, већ свака захтева следећу да бисмо били
задовољни резултатима.
Често се козметичари сусрећу с питањем шта је урадила
та и та јавна личност да би
изгледала тако младо. Одговор је да је урадила све што
су јој доктори препоручили –
пуно поменутих метода, као
и да их редовно одржава. То
све много кошта, али ако је с
мером, исплати се. Заблуда
је да можете само једну процедуру урадити једном и надати се резултатима какве имају познате личности.
На крају, да би се резултати свих тих процедура приказали у пуном сјају, потребно
је одржавати лице козметичким третманима за негу, јер
нега, пре свега она на дуге
стазе, даје најбоље резултате.
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Прегледи се обављају
суботом, а заказују
се радним данима од
7 до 14 сати путем
телефона
013/21-90-900 и
013/21-90-903.
тет већ прихватио као уџбеник
за постдипломско усавршавање. Иако наведена у најкраћим
цртама, ова импресивна биографија довољно говори о томе
каквог стручњака у Панчеву
имају на располагању сви они
којима је неопходна било која
врста прегледа срца.
Завод „Панчевац” располаже савременим ултразвучним
апаратом на коме се срце може
прегледати применом низа различитих техника. Ипак, пажњу
посебно привлачи могућност
прегледа „гутањем сонде”, јер
се он до сада није могао обавити нигде у Панчеву.
ПАН ЧЕ ВАЦ: По чему се
трансезофагеална ехокардиографија разликује од осталих
техника ултразвучног прегледа срца?
СЛОБОДАН ТОМИЋ: У већини здравствених установа у Србији уобичајена је трансторaкална
ехокардиографија, тачније ултразвучни преглед срца наслањањем
посебне сонде на грудни кош
пацијента. У оквиру трансторакалног ултразвука постоји низ
различитих техника, а која од

Страну
припремила
Драгана

Кожан

њих ће се применити, зависи од
дела срца који се посматра и од
онога што је самим прегледом
потребно установити. У случајевима када је немогуће поставити дијагнозу обичним, трансторакалним ултразвуком, ради се
трансезофагеална ехокардиографија, која подразумева да срце
посматрамо преко једњака, након
што пацијент прогута сонду. Ова
метода ради се на само неколико великих клиника у Србији,
тако да ће Панчевцима сигурно
много значити то што ће ускоро
имати могућност да такав преглед обаве у свом граду.
• Које индикације упућују на
то да треба обавити трансезофагеални преглед?
– Ова метода је индикована
у ситуацијама када налаз трансто ра кал ног пре гле да није
довољно јасан да би се прецизно одредиле дијагноза и терапија или у случајевима када је
приказивање одређених срчаних структура непотпуно. Има
делова срца који се не могу
видети трансторакалном ехокардиографијом, као што су,
рецимо, аурикула леве преткоморе или унутрашњи слој грудне аорте. Исто тако, овај преглед је неопходно урадити у
случају одређених поремећаја,
попут митралне инсуфицијенције, дисекције аорте, инфективног ендокардитиса, као и
код великог броја урођених
срчаних мана. Њена примена
је веома важна и током оперативних захвата на срцу.
• Како се при пре ми ти за
трансезофагеалну ехокардиографију?
– Овај преглед спада у полуинвазивне дијагностичке методе и ако га изводи обучен ехокардиографер, безбедан је, што
значи да се не очекују компликације. Захтева да пацијент не
узима храну и течност четири
до шест сати пре прегледа, да
мора да добије ксилокаинску
локалну анестезију у грло, налик
оној коју дају стоматолози, као
и благу седацију преко вене,
која се даје само да би се пацијент опустио. Једна од предности ове методе јесте у томе што
она није скупа, за разлику од,
рецимо, скенера, магнетне резонанце и других радиоизотопских метода које изискују не
само више средстава већ и више
времена и компликованије су
за пацијента.
• Како изгледа сам преглед?
– Метода је веома лагана.
Провери се да пацијент нема
или није имао обољење једњака или да нема проблема с гутањем хране. Такође, у случају
да пацијенти узимају лекове

против згрушавања крви, обавезно је лабораторијски установити да им случајно није разређена крв. Уколико су ти критеријуми задовољени, прелази
се на преглед. Пацијент лежи
на левом боку и потребно је да
загризе мали пластични штитник, кроз који се потом уводи
танко савитљиво црево дужине 110 центиметара. Када врх
сонде пређе преко базе језика
и дође до задњег зида ждрела,
пацијент треба да направи акт
гутања како би се сонда убацила у једњак. У том тренутку
може само да се осети блага
мучнина, мањи нагон на повраћање или недостатак ваздуха,
што траје свега неколико секунди. Пацијент наставља да лежи
у истом положају дишући на

нос. Преглед, зависно од обољења, не траје дуже од пет до
десет минута. Резултат је одмах
доступан.
• Када се обављају прегледи
у Заводу „Панчевац”?
– Специјалистички прегледи и ЕКГ или ултразвук преко
грудног коша се већ обављају
суботом, а ускоро ће пацијенти
моћи да ураде и трансезофагеалну ехокардиографију. О тачном термину почетка обављања
ових прегледа заинтересовани
ће моћи да се инфор ми шу
путем телефона Завода 013/2190-900 и 013/21-90-903 радним данима од 7 до 14 и суботом од 7 до 12 сати. Ово су
уједно и бројеви телефона путем
којих се већ сада могу заказати
остале врсте прегледа срца.

ЛАНИНА КУХИЊИЦА
Пише: Лана Белић

Штрудлице с вишњама

Састојци: 375 г брашна, 250 г маслаца, једно јаје, мало соли, нарибана
лимунова корица, кашика воћног сирћета и две кашике хладне воде.
За надев: 300 г очишћених вишања, три кашике шећера, 1,5
кашика густина.
Припрема: Замесити прхко тесто од наведених састојака, па
оставити да стоји 30 минута у фрижидеру. У међувремену припремити надев: вишње заједно са соком који су пустиле кратко прокувати, додати шећер и густин размућен у мало хладне воде. Све
кратко кувати док се не згусне и охладити.
Тесто поделити на два дела и танко развити. На једну половину
теста распоредити надев од вишања у виду трачица, а простор
између њих премазати с мало хладне воде. Прекрити другом половином теста, утиснути између фила и исећи штрудлице.
Сваку ивицу теста још мало притиснути да фил не би исцурио
приликом печења и направити неколико кратких зареза по горњој
површини штрудлица. Пећи око 35 минута у рерни загрејаној на
180 степени и пазити да остану светле боје. Пре служења посути
шећером у праху.
Напомена: штрудлице се могу замотати и као ролнице. У том случају тесто треба развити и распоредити фил дуж ивице, преклопити
и исећи вишак теста, па затим сећи на мање парчиће дужине 4-5
центиметара.
За посну варијанту: маслац заменити маргарином и изоставити јаје.
Овај, као и многе друге сјајне рецепте можете пронаћи на блогу
„La cuisine creative”, који се налази на адреси kuhinjica-mignone.blogspot.rs.
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ДРЖАВНИ ШАМПИОНАТ У ВЕСЛАЊУ НА ЕРГОМЕТРИМА

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

СТАНОЈЕВИЋ НАЈБОЉИ У СРБИЈИ

„Јулијин одговор” Глена Диксона

После жестоких
припрема у Француској,
успео је први тест
У Хали спортова „Ранко Жеравица” на Новом Београду у суботу, 24. фебруара, одржано је
прво званично веслачко такмичење у овој години – Првенство Србије у веслању на ергометрима. Преко 500 учесника
свих категорија, од сениора до
пионира, покушало је да оствари свој најбољи резултат на
ергометру и да се домогне титуле шампиона Србије.
Еки па Веслач ког клу ба
Тамиш, предвођена својим најбољим такмичаром Милошем
Станојевићем, наступила је са
24 веслача у свим категоријама. После жестоких припрема
које је репрезентативац Србије
Милош Станојевић обавио у у
Француској, уз асистенцију свог
тре не ра Седри ка Тоу бла на,
његов први тест било је управо
суботње надметање.
У жесто кој кон ку рен ци ји
репрезентативаца и олимпијаца Србије популарни Станче
био је најбољи у категорији
лаких веслача.
– Врло сам задовољан оствареним резултатом; шест минута и 11 секунди на 2.000 метара показује да се у припремном периоду добро и жестоко
радило. Овај резултат је за три
секунде бољи од досадашњег

државног рекорда, који сам
поставио 2015. године. Следећа етапа у припремном периоду почи ње већ 28. фебруара,
када одлазим у Мајами, где
посто је изван редни климатски услови за весла ње. Циљ
је да брзи ну са ерго ме тра

„пребацим” у чамац и да извеслам што више киломе тара
до првих веслач ких регата у
апри лу – први је комен тар
Мило ша Ста но је ви ћа после
освојене шампионске титуле.
Мотивисани добрим наступом свог капи те на, мла ди

весла чи Тами ша оства ри ли
су своје најбоље резултате на
ергометрима.
Највећи напредак показали су Игњат Радо вановић и
Лазар Мла де нов, који ма је
ово прва јуни ор ска годи на.
Коста Нова ко вић, веслач,
мла ди тренер Тамиша и студент ДИФ-а, дао је сво јим
пуле ни ма одли чан при мер
како се весла осваја њем сре брне медаље у категорији студената. Колико је његов резултат добар, пока зу је и то што
је испред њега био само
репре зен та ти вац Срби је у
весла њу Душан Славнић.
– Задовољан сам постигнутим резултатима. Остварили смо
оно што смо планирали, титулу
у сениорској конкуренцији и
учешће већег броја младих такмичара, који су извеслали своје
личне рекорде, што нам је донело пето место у укупној конкуренцији веслачких клубова из
Србије, а прво место у Војводини – истакао је тренер веслача
Тамиша Милан Смилић.
Посебну пажњу на такмичењу привукли су ветерани Тамиша, који су измамили многобројне аплаузе публике. Јован
Опачић, Александар Вучковић,
Алек сан дар Цве тић, Милан
Лазаров и Гордана Крстић освојили су најсјајније медаље у
својим групама.
А. Живковић

ЈУНИОРСКИ КУП – ПАНЧЕВО 2018.

Бадминтон освојио град
Око 60 такмичара и такмичарки из девет српских клубова надметало се на осмом турниру у бадминтону који носи
назив „Јуниорски куп – Панчево 2018”. Такмичење је одржано у сали ОШ „Јован Јовано вић Змај” у неде љу, 25.
фебруара, а организатори су
били БК Панчево и Бадминтон савез Србије, под покровитељством Министарства омладине и спорта Републике Србије, Спортског савеза Панчева и
Града Панчева.
– Презадовољан сам што смо
у Панчеву имали још један својеврсни празник бадминтона.
Турнир је био сјајан, с много
квалитетних мечева. Жао ми

је што је ове године учествовао мањи број играча и играчица него прошле. Овом при-

ликом захваљујем свима који
су несебично помогли да се
овај турнир одржи – рекао је

Иван Ковачевић, председник
БК-а Панчево.
Као и увек, запажене резултате остварили су и наши млади
суграђани. Медаље су освојили: Петар Радонић (БК Панчево), Михајило Виг (БК Динамо), Миона Филиповић (БК
Панчево), Маша Алексић (БК
Панчево), Марија Самарџија
(БК Динамо), Вања Бокан и
Михајило Виг (БК Динамо),
Маша Алексић и Миона Филиповић (БК Панчево), Марија
Самарџија и Катарина Виг (БК
Динамо), Стефан Мијатовић
(БК Панчево), Михајло Борка
(БК Панчево) и Александар
Јовичић и Стефан Мијатовић
(БК Панчево).
A. Ж.

НОВА КЊИГА ЗОРАНА Т. ПОПОВИЋА

Афоризми о мушко-женским односима
Сатиричар Зоран Т. Поповић
објавио је нову књигу афоризама, под насловом „Ситно,
калуђерски!”, у издању Удружења књижевника и књижевних преводилаца Панчева.
У њој се налазе афоризми
који говоре о проблемима који
произлазе из мушко-женских
односа, као на пример: „Жене
се са мном осећају сигурно. Не
сме ништа да им деси”; „Ја сам
мојој жени испунио све снове.
Отад не може да спава”; „Мојој
жени није важно да је музика
грчка. Она разбија тањире по

кући увек кад је ја доведем у
севдах”; „И кроз шпијунку моја
комшиница прати ситуацију,
као они из сателита”.
Поповић је до сада објавио
десет збирки афоризама, заступљен је у више домаћих и страних антологија и зборника сатире и превођен је на многе стране језике. Добитник је Новембарске награде Града Панчева
за 2011. годину у области културе, као и бројних признања
на домаћим и регионалним,
али и међународним фестивалима. За књигу „Даће бог, ако

бог да” награђен је други пут
наградом „Радоје Домановић”,
наградом „Типар“ на највећем
регионалном фестивалу „Вуко
Безаревић” и наградом Београдског афористичарског круга за најбољу књигу афоризама
у 2015. години. У септембру
2016. године освојио је прву
награду у категорији афоризми
на изворном језику за стране
ауторе на такмичењу „Торино
укратко”, коју додељује Италијанско удружење афористичара и Културна асоцијација „Свет
идеја” из Италије.
М. М. В.

Када му љубав презриво
окрене леђа, Глен Диксон
учини нешто необично. Отпутује у Верону. Када се тамо
нађе, добровољно се јавља да
одговара на хиљаде писама
која стижу Шекспировој Јулији, писама напуштених
љубавника из свих крајева
света који жуде да проникну
у тајне људског срца.
У заносној Верони Глен учи
обичаје њених житеља и почиње да се бави откривањем
истине о Ромеу и Јулији. Јесу
ли ти љубавници заиста постојали? Јесу ли живели у Верони? Зашто већ вековима живе
у нашим срцима? И чему могу
да нас науче о љубави? Истовремено он нам прича о Клер
и њеној неузвраћеној љубави. Да ли је она истински
била његова сродна душа, или
је, попут Розалинде из Шекспировог класика, пуки предмет заљубљености који избледи чим му у живот уђе његова права Јулија?

Када се врати кући у Канаду и поново преузме дужности наставника енглеског језика, Глен се подухвата читања
„Ромеа и Јулије” са својим ученицима, које суочава са идеалом љубави. Али у занимљивом преокрету судбине и среће његови ученици – заједно с
једном старом пријатељицом
– подучавају га правом значењу љубави и губитка.

Два читаоца који до среде, 7. марта, у 12 сати, СМС-ом на број
1201 пошаљу најинспиративнији одговор на питање: „Како вам се
допала серија ’Немањићи – рађање краљевине’?”, наградићемо по
једним примерком књиге „Јулијин одговор” Глена Диксона. Најбоље одговоре ћемо објавити у наредном броју „Панчевца”, а награде
се могу преузети у књижари „Делфи”.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Лагуна (размак) текст поруке и пошаљите на 1201. Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у ВИП мрежи, 39,60 динара у Теленор мрежи и
38,64 динара у мт:с мрежи.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

„Кад ме не буде” Емили Бликер
Након што је изгубио вољену супругу, Лук је остао сам
с тугом и троје деце. Али
сачекало га је нешто што није
очекивао – на поду је пронашао плаву коверту с нажврљаним његовим именом.
Било је то писмо написано
пре скоро годину дана, само
прво од многих која ће добити. Уверен је да их је написала његова жена, али ко их
доставља? Како његова опседнутост писмима расте, Лук
открива давно заборављене
тајне због којих ће преиспитати све што је мислио да
зна о Натали.
„Кад ме не буде” поставља
важна питања с којима се
суочавају сви они који изгубе драге особе: шта сада и

како даље? Али љубав је вечна – у писаним речима и
сећањима, у обећањима за
која никада није прекасно да
их испунимо.

Два читаоца који до среде, 7. марта, у 12 сати, СМС-ом на број 1201
пошаљу најинспиративнији одговор на питање: „Колико често купујете обућу?”, наградићемо по једним примерком књиге „Кад ме не
буде” Емили Бликер. Најбоље одговоре ћемо објавити у наредном
броју „Панчевца”, а награде се могу преузети у књижари „Вулкан”.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Алнари (размак) текст поруке и пошаљите на 1201. Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у ВИП мрежи, 39,60 динара у Теленор
мрежи и 38,64 динара у мт:с мрежи.

НАГРАДЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА

Време је новац
У прошлом броју нашег листа
питали смо вас колико времена проводите у куповини
намир ни ца. „Пан че вац” и
издавачка кућа „Вулкан издаваштво” припремили су по
један примерак књиге „Срећне тридесете” Луси Вајн за
два наша читаоца или читатељке који су најкреативније одговорили на то питање.
Награђени су читаоци који
су послали следеће СМС-ове:
„У куповини намирница
потро шим тач но оно ли ко
времена колико имам новца
у новчанику.” 063/8434...
„Увек се у тржном центру
задржим дуго. Најпре разгле дам шта све нећу да
купим, па онда бацим поглед
да видим шта је на акцији и
на крају купим векну хлеба
и сто грама саламе и правац
кући на гозбу.” 064/3626...
Награде се могу преузети
у књижари „Вулкан” у „Авив
парку”.

Издавачка кућа „Лагуна”
наградиће два аутора најкреативнијих одговора на питање колико често гледају представе. Они ће освојити по
један примерак књиге „Алеф”
Паула Коеља. То издање моћи
ће да у књижари „Исидора
Секулић” у „Авив парку”, од
наред ног утор ка, пре у зму
аутори следећих одговора:
„Сваки пут кад су на ТВ-у
вести! Врхунска трагикомедија!” 063/1012...
„Кад год колегиница закасни на посао, а шеф је пита
због чега није стигла на време. То треба да чујете! Промашила је занимање, требало је да пише сценарије и да
режира!” 064/3110...
С добитницима ћемо контактирати наредних дана,
како бисмо њихове податке
про сле ди ли спон зо ри ма.
Нова наградна питања потражите на страницама овог броја „Панчевца”.
Д. К.
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УСПЕШНО ЗАВРШЕНЕ АКЦИЈЕ

ПОЧИЊЕ ПРИМЕНА ВАЖНОГ ЗАКОНА

Ухапшени препродавци
дроге с Косова

ДРЖАВА ИНТЕНЗИВИРА БОРБУ
ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ
Посебна судска
одељења истраживаће
све случајеве у којима
се сумња
на махинације

Припадници Министарства
унутрашњих послова у Панчеву, у сарадњи са Безбедносно-информативном агенцијом, запленили су три килограма и осамсто грама марихуане и ухапсили В. К. (1992),
А. А. (1998), С. К. (1997) и
једног малолетника (сви из
Поду је ва) због посто ја ња
основа сумње да су извршили кривично дело неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога.
Полицајци су их зауставили у једном комбију у Белој
Цркви приликом контроле
саобраћаја и током претреса
тог вози ла про на шли су
марихуану сакривену у бункеру товарног сандука.
По налогу Вишег јавног
тужилаштва у Панчеву, тро-

јици осумњичених одређен
је 48-часов ни при твор, а
након тога ће уз кривичну
пријаву бити приведени надлежном тужиоцу. Четврти
ухапшени, малолетник, приведен је судији за малолетнике Вишег суда у Панчеву.
Полицијска управа у нашем
граду саопштила је и да ће
поднети кривичну пријаву
против четрдесеттрогодишњег
мушкарца из околине Смедерева због постојања основа сумње да је извршио кривично дело недозвољен промет акцизних производа.
Током контроле саобраћаја у Ковину 27. фебруара у
путничком возилу којим је
осумњичени управљао, пронађено је више од педесет
килограма сушеног дувана.

ОТВОРЕНЕ ПРОСТОРИЈЕ
ПОКРЕТА ВЕТЕРАНА

Помажу ветеранима и
њиховим породицама
У Улици генерала Петра Арачића 2 (у пасажу преко пута
зграде Градске управе) прошле суботе су и званично
отво ре не нове про сто ри је
Покрета ветерана Војводине.
У при су ству чла но ва те
организације, бораца, ратних
војних инвалида, породица
палих бораца, представника
организације Свесрпски отаџбински сабор из Београда, с
којом Покрет ветерана Војводине добро сарађује, као и
приватника из нашег града
који пома жу актив но сти
Покрета, просторије су отворили панчевачки предузетник Слободан Вујовић и председник Покрета Бранислав
Михајловић.
Након тога Бра ни слав
Михајловић je уручио захвалнице Слободану Вујовићу,
Зорану Пешевском, Joсипу
Кирхофу, Милету Грујићу,
Пау Попову и другима који
су допринели раду Покрета.
Обра ћа ју ћи се гости ма,
Михајловић је рекао да ће
Покрет ветерана Војводине и
убудуће радити у корист својих чланова тако што ће се
бавити заштитом њихових

борачко-инвалидских права
и пру жа ти им бес плат ну
правну помоћ.
Он је најавио да ће Покрет
и ове године, као и до сада,
слати ратне војне инвалиде
бесплатно у бање, као и да

ће наставити да спроводи
предавања о превенцији насиља у сред њим шко ла ма у
оквиру акције „Ветерани у
превенцији насиља код младих”, која се одвија у више
градова и општина широм
Војводине.
Михај ло вић је упо знао
госте и с тим да су чланови
Покрета ветерана Војводине
сами, без помоћи других,
изградили еколошко-едукативни камп у месту Лисовић.

У њима ће радити
судије и форензичари
који су прошли
посебну обуку и све
безбедносне провере
Од 1. марта у вишим судовима
у Београду, Новом Саду, Нишу
и Кра ље ву почи њу да раде
посебна одељења за сузбијање
корупције. То је једна од најважнијих новина у Закону о
организацији и надлежности
државних органа у сузбијању
организованог криминала, тероризма и корупције који почиње да се примењује од овог
месеца.
Како је известила Радио-телевизија Србије, највише посла
има ће Посеб но оде ље ње за
сузбијање корупције у Вишем
суду у Београду. Запослени у
њему ће испитивати коруптивна кривична дела на територији Апелационог суда у престо ни ци, где живи око три
милиона људи.
Алек сан дар Сте па но вић,
председник Вишег суда у Београду, објаснио је да ће ново
одељење у том суду процесуирати кривична дела као што су
превара у обављању привредне
делатности, проневера у обављању привредне делатности,
злоупотреба положаја одговор-

ног лица, злоупотреба у вези с
јавном набавком, као и друга
кривична дела која су уведена
након измена и допуна Кривичног законика од 24. новембра 2016. године.
У надлежности Посебног одељења у Вишем суду у Београду
биће и спорни поступци јавних набавки, како они мање
вредности, тако и други.
У Посебном одељењу радиће седам судија које имају дугогодишње искуство у процесуирању кривичних дела и испуњавају све прописане законске
услове. Они су прошли специјалну обуку, као и све предвиђене безбедносне провере како
би се утврдило постоје ли неке
сметње у вези са заштитом јав-

ног порет ка и без бед но шћу
Србије.
Новим законом о борби против корупције, који почиње да
се примењује од 1. марта, предвиђено је и да судије у посебним одељењима у вишим судовима, у складу са европском
праксом, интензивно сарађују
с полицијом и другим репресивним државним органима.
За то ће бити задужени „службеници за везу”, а биће формиране и „ударне групе” које
ће бити састављене од стручњака различитих профила, у
првом реду финан сиј ских
форензичара. Њихов задатак
ће бити пру жа ње помо ћи
тужиоцу и судијама у анализи новчаних трансакција осум-

њичених ради њиховог кривичног гоњења. Тиме ће давати конкретан допринос борби против корупције, што је
један од кључних услова за
улазак наше земље у Европску унију.
Истичемо и то да од 1. марта више неће бити „крупних” и
мање важних случајева корупције. Новоформирана посебна
одељења при вишим судовима
истраживаће све случајеве у
којима се осумњичени терете
за стицање противправне имовинске користи до 200 милиона динара, а случајеви високе
корупције, у којима је реч о
већим износима, биће у надлежности Тужилаштва за организовани криминал.

ОДРЖАН МЕМОРИЈАЛНИ ТУРНИР У ХАЛИ СПОРТОВА

Почаст страдалим полицајцима
Пре двадесет година шиптарски терористи су током сукоба
с нашом полицијом на Косову
и Метохији убили петорицу
припадника Полицијске управе Панчево: Мирослава Вујковића, Горана Радојчића, Драгољуба Шуковића, Петра Рајковића и Жељка Кирхнера.
Иако је прошло много времена откако су страдали на
дужности, сећање на њих не
бледи и они нису заборављени.
О томе воде рачуна како њихове колеге у панчевачкој полицијској управи, тако и чланови
Синдиката српске полиције, који
су и ове године у Хали спортова на Стрелишту организовали
меморијални фудбалски турнир „Јужнобанатски хероји”.
Позиву ССП-а да присуствују овом догађају, приређеном

ради сећа ња на настра да ле
колеге, одазвале су се све полицијске управе у Србији и послале су своје фудбалске екипе,
што показује да сматрају турнир важним. Отварање су својим присуством увеличали чланови породица погинулих припадника ПУ Панчево, као и
Саша Павлов, градоначелник,
Нико ла Попо вац, начел ник

Полицијске управе у нашем
граду, Лазар Ранитовић, председник ССП-а, и Бранислав
Симо но вић,
пред став ник
Дирекције полиције.
Обраћајући се присутнима,
Саша Павлов је рекао да Градска управа Панчева подржава
одржавање овог турнира, јер
ниједна држава није права ако
нема историју и сећање на њу.

Небојша Ристић, председник
Регионалног центра ССП-а у
Панчеву, рекао је да настрадали полицајци никада неће бити
заборављени, а да ће чланови
њихових породица увек моћи
да рачунају на помоћ.
– Иако је овај турнир посвећен настрадалим полицајцима
из Полицијске управе Панчево, он је прилика да се сетимо
и других колега широм Србије
који су страдали док су били на
дужности. Они су дали животе
ради безбедности свих грађана
Србије – истакао је Лазар Ранитовић, председник ССП-а.
Након отва ра ња тур ни ра
пред став ни ци син ди ка та и
Полицијске управе су са члановима породица настрадалих
полицајаца положили венце на
њихове гробове.

ЂАЦИ И ПРОФЕСОРИ ИЗ ФРАНЦУСКЕ ПОСЕТИЛИ НАШ ГРАД

Сећање на погром Јевреја

ПОЗИВ МИНИСТАРСТВА ПРАВДЕ

Конкуришите за
новац од опортунитета
Здравствене, социјалне,
образовне и хуманитарне
организације, као и појединци који имају пројекте од
ширег друштвеног значаја и
ове године могу конкурисати за новац добијен од починилаца кривичних дела који
су се плаћањем спасли кривичног гоњења.
Конкурс за ова средства од
тзв. опортунитета расписало
је Министарство правде
Србије на основу члана 283
Законика о кривичном
поступку и он траје до краја
марта. Обезбеђено је укупно
445 милиона динара или 100

милиона динара више него
претходне две године. Детаљније информације могу се
наћи на интернет страници
Министарства
правде
www.mpravde.gov.rs.
Подсећамо, из Панчева су
прошле године новац од опортунитета добили Дом здравља за пројекат „Унапређење
доступности здравствене
заштите пацијената на дијализи” (4.500.000 динара) и
Основна школа „Јован Јовановић Змај” за пројекат
„Реконструкција старе фискултурне сале у вишенаменски
простор” (7.320.000 динара).

Страдање Јевреја током Другог
светског рата и Холокауста не
сме да се заборави – гесло је
којим се руководе бројне средње
школе у Француској. У име тога,
оне за своје ђаке и професоре
сваке године организују путовања током којих обилазе споменике на местима нацистичких
логора широм Европе и друга
места јеврејског страдања. Захваљујући томе њих шездесеторо из
француског града Кутанса посетило је прошле суботе наш град.
Посета Панчеву била је део
њиховог путовања по Европи,
које су започели у Софији, а
завршиће га обиласком некадашњег нацистичког концентрационог логора Аушвиц.
Током боравка у Панчеву они
су у пратњи домаћина из Јевреј-

ске општине Панчево и Милана Јакшића, бившег директора Историјског архива у нашем
гра ду, оби шли нека да шњи
нацистички логор Свилара и
споменик Стратиште, места где
су нацисти у Другом светском
рату мучили и стрељали велики број Јевреја и људи других
националности.
Председник Јеврејске општине Панчево Давид Монтијас
изјавио је раније за „Панчевац” да је у Свилари током
1941. године био затворен велики број Јевреја. Према његовим речима, то место је тада
било сабирни логор из кога су
немач ки вој ни ци одво ди ли
мушкарце у логор Топовске
шупе, а жене и децу у логор
Старо сајмиште у Београду.

Монтијас је рекао и да су у
ноћи између 14. и 15. августа
1941. године немачки војници
похапсили готово све Јевреје
који су живели у Панчеву и у
другим местима у јужном Банату, након чега су их затворили
у Свилару.
– На основу прикупљених
података може се рећи да су
Јевреји који су пре почетка
Другог светског рата живели у
Србији највише страдали у Панчеву и у јужном Банату. Више
од шест хиљада њих стрељано
је на месту где се данас налази
споменик Стратиште, на Јабучком путу, заједно с још неколико хиљада Срба и Рома –
рекао је Монтијас.
Пово дом посе те ђака из
Француске Панчеву реаговао

је Роберт Сабадош, председник Савеза јеврејских општина Србије. Он је изјавио да
јеврејска заједница у нашој
држави подржава организовање таквих акција, јер је важно
да нове генерације на Западу
разумеју шта се током Другог
свет ског рата деша ва ло на
нашим просторима. Он је додао
да сећање на жртве Другог светског рата све више бледи, што
није добро, због чега евоцирање успомена на трагичне догађаје из прошлости помаже да
се они више никад не понове.

Страну припремио

Михајло
Глигорић
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ЗАКАСНЕЛА ЗИМА У ПАНЧЕВАЧКИМ СЕЛИМА

УКРОЋЕН (ПРЕТ)ПРОЛЕЋНИ СНЕГ
Комунална предузећа
упркос свему на
нивоу задатка
Таман кад смо је ожалили, зима
је показала своју моћ. Боље
рећи – делић, будући да ће овај
први прави овогодишњи снег
тешко потрајати више од неколико дана. Ипак, пало га је у
довољној мери да направи проблеме, пре свега, на коловозима и у пешачким зонама.
Када је реч о панчевачким
селима, при таквим временским приликама најоптерећенија су јавна комунална предузећа. Познато је да једва састављају крај с крајем, али су, без
обзира на све, била на нивоу
задатка, па иако овај каснофебруарски талас није нимало
наиван, на њихове адресе није
упућена готово ниједна примедба.
Ипак, жалили су се Качарев ци када је у уто рак, 27.
фебруара, освануо бели покривач, на то што није била очишћена главна траса ка излазу
из насеља. Многима је било
чудно да раоник фирме овлашћене за одржавање категорисаних путева није благовремено прошао, што је изазвало
спорије кретање возила.
Према речима Зорана Марковића, директора локалног
комуналног предузећа, које није
надлежно за главне трасе, само
је бачена со, након чега се снег
разредио па је било неупоредиво клизавије. Он додаје и да
су, насупрот томе, његови радници максималном брзином,
што ручно, што механизацијом попут трактора YТО454 и
скипа с плугом „беларус”, најпре темељно очистили центар,
а потом и друге улице.

Месне актуелности
Банатски Брестовац: Почели
су радови на уређењу свечане сале. Месна зајед ни ца
сагледава могућности у вези
са изласком у сусрет грађанима заинтересованим за нове
гасне прикључке, а проблем
је то што се управљач мреже
„Мегапројект” налази у стечају. Чим временски услови
дозволе, ЈКП „Комбрест” започеће пролећну садњу дрвећа
и другог биља.

У Новом Селу је стање било
под контролом и када је реч о
главној магистрали, јер су службе правовремено реаговале,
знајући да се ради о европском
коридору ка Румунији. Први
човек тамошњег предузећа Дејан
Гонди каже да су посао око
остатка села обавили запослени подељени у четири екипе, а
служили су се ултом „ханомаг”,
који је, иако стар тридесетак
година, потпуно функционалан,
јер је релативно недавно ремонтован, као и са два пик-апа, па
је комплетно чишћење завршено још пре подне.
Глогоњско предузеће је, према речима директорке Љиљане Станковић, већ 26. фебруара увече почело да чисти снег
у центру села, после поноћи и
да крчи улице првог приори-

тета, а до ујутро су све биле
про ход не. Исто важи и за
пешачке зоне. Ангажовано је
свих пет запослених радника,
који су могли да рачунају и на
трактор са краксном.
С друге стране, на југу није
било наро чи тих про бле ма.
Главни пут који та места спаја
с градом брзо је доведен у ред.
Поред тога, рецимо, Брестовац
су очистила четворица радника ЈКП-а „Комбрест”, помоћу
скипа с даском и трактора, а
стазе у самом центру лопатама и дуваљкама.
У Иванову, једином месту без
предузећа, за коловозе је ангажовано приватно лице с трактором, а тројица комуналних
радника су ручно очистили простор око институција и стајалишта.

ЈКП „Старчевац” је одржавао у проходном стању педесет километара пута, од чега
је, према речима директора
Милана Бачујкова, половина
пређена двапут, као и пешачке
стазе, плато, пијаца. Чистила
су петорица радника, помоћу
трактора „Тома Винковић” и
малог „беларуса”, који су недавно комплетно репарирани. У
приправности је чекао камион
„фап 1921”. Бачујков истиче да
то возило чувају искључиво да
би чистило снег, иако је прилично старо, а само регистрација кошта око 120.000, као и
да, с друге стране, последњих
неколико година нису добили
ни динар за зимске службе.
Таква је била „снежна” ситуација у појединим селима ових
претпролећних дана.

Банатско Ново Село: Комунално предузеће је од ЈКП-а „Грејање” добило на поклон камион скип стар десет година, који
ће му бити од велике користи
приликом уклањања дивљих
депонија. Удружење жена
„Новосељанке/Boboacele” приредиће у недељу, 4. марта, од
12 сати, у Дому културе, четврту изложбу ручних радова „У
сусрет Осмом марту”.
Доло во: Жур ка наме ње на
љубитељима музике разних
жанрова одржана је у петак,
23. фебруара, у дискотеци
Дома кул ту ре, а на истом
месту наредног петка, 2. марта, биће уприличена још једна у организацији женског
рукометног клуба, који ће тако
покушати да прикупи новац
за набавку опреме. Превентивни центар Дома здравља
Панчево спровео је у четвртак, 1. марта, прегледе за запослене у школи.
Глогоњ: Састанак представника румунских културно-уметничких друштава из Вој-

НАКОН ТРИДЕСЕТ ГОДИНА У ЈАБУЦИ

Сећање на „Знање – имање”
Ради евоцирања успомена на
једно лепо дружење, Јабуку је
у недељу, 25. фебруара, поново посетила делегација села
Парменац. Наиме, житељи тог
места у близини Чачка су пре
равно тридесет година са својим домаћинима у наведеном
пан че вач ком селу сни ма ли
некад изузетно популарну емисију „Знање – имање”.
Након дирљивог дочека сви
они су заједно погледали компилацију пробраних снимака
у трајању од сат и по у препуној сали Дома кул ту ре, уз
коментаре тадашњег директора те установе Милорада Мак-

симовића, који је био и родоначелник овог окупљања.
– Помислио сам да би било
интересантно да прикажемо како
је то изгледало када је 21. фебруара 1988. у нашем селу снимано
„Знање – имање”. За то је веома
заслужан наш суграђанин Сребре Мицковски, који је својом
камером забележио све што се
тада догађало. Занимљиво је да
је првобитно требало да ми гостујемо у неком словеначком селу,
али је у последњем тренутку
одлучено да ипак ми будемо
домаћини Парменцу, који је,
симболике ради, добио име по
јабуци парменци. Само да напо-

менем да је у оквиру емисије
„Знање – имање” жири оцењивао села када је реч о спорту,
култури, економији, а у циклусу
те године Јабука је заузела друго
место – наводи Максимовић.
Током емитовања поменуте
компилације он је коментарисао поједине сцене, а одата је
и пошта онима који су преминули, као што су координатор
тада шњег дру же ња Стој мен
Велич ков ски и пред сед ник
јабучког извршног одбора Бранко Вујасиновић.
Међу близу двеста људи у
публици највише је било некадашњих локалних фолклораша

и музичара, док су у првим
редовима, поред осталих, седели ондашњи и садашњи председници Месне заједнице Парменац, као и Слободан Илић,
актуелни први човек јабучке
скупштине, и Цветко Целевски
и Благоје Наумовски, председник и секретар поменутог органа из 1988. године. Свему је
присуствовао и градски већник за културу Немања Ротар.
Након незаборавног дружења гости су позвали домаћине
да узврате посету догодине,
када ће бити обележене три
деценије од братимљења двају
места.

во ди не са орга ни за то ри ма
фестивала румунске музике
и представницима Националног савета Румуна одржан је
у суботу, 24. фебруара, у Дому
културе. Удружење повртара
одржаће у уторак, 6. марта,
годишњу скупштину, а два
дана касније, од 19 сати, Удружење жена „Глогоњке” приредиће осмомартовско забавно вече.
Иваново: Школа је изашла на
покрајински конкурс с предлогом који се тиче друге фазе
радо ва на рекон струк ци ји
зграде за вртић.
Јабука: Евоцирање успомена
на тридесет година од снимања чувене емисије „Знање
– имање” уприличено je у
недељу, 25. фебруара, у великој сали Дома културе. С тим
у вези, поводом три деценије
од братимљења с местом Парменац дошла је и делегација
те месне заједнице.
Качарево: Удружење жена
„Етно-кутак” освојило је два
трећа места на недавној манифестацији „Најлепши славски
колач”, одржаној у Старчеву, а
у уторак, 6. марта, од 19 сати,
у качаревачком Дому културе
та организација приредиће
изложбу о стваралаштву жена.
Омољица: ЈКП „Зеленило”
недавно је поставило инфо-таблу испред заштићеног стабла црвенолисне букве.
Старчево: Седми „Најлепши
славски колач” одржан је у
недељу, 25. фебруара, у Дому
културе. Истог дана Друштво
пчелара приредило је годишњу скупштину у Ватрогасном дому, где је већ сутрадан крсну славу обележило
локално удружење воћара,
винара и дестилера.

ОДРЖАН „НАЈЛЕПШИ СЛАВСКИ КОЛАЧ”
У СТАРЧЕВУ

Победиле Драгана
и „Миа”

СТАРЧЕВАЧКИ ПЧЕЛАРИ И ВОЋАРИ ОБЕЛЕЖИЛИ СВОЈЕ ДАНЕ

Акценат на унапређењу услова производње
По неписаном правилу, старчевачки пчелари и воћари једни за другим обележавају важне
дане.
Тако су у недељу, 25. фебруара, чланови локалног друштва
произвођача меда приредили
редовну годишњу скупштину,
када је након презентовања
финансијског извештаја председник Коста Аћа изложио шта
се догађало у претходном периоду и навео како су организовани разни садржаји – од предавања, преко одласка на саветовање у Нови Сад и организације изложбе за „Дане дружења”, до курса за почетнике,
који је завршило седамнаесторо полазника. Он се осврнуо и
на проблеме попут недовољно
разумевања виших инстанци
за све учесталије крађе кошница, неопходност садње медоносног биља, као и за већину
апликација овдашњих пчелара на конкурсима.

Било је и дискусије чланова, попут Лазара Дехељана, који
је, поред осталог, рекао да би
било пожељно апеловати на
кровне организације с циљем
унапређења садње медоносног
дрвећа, као и то да чланови у
већој мери треба да (новчаним
прилогом) подрже израду погона

у околини Раче, по чијем завршетку би, пре свега, млађи пчелари лакше могли да пласирају производе. Уследила је краћа полемика, након које је изнедрен закључак да статут Друштва у том погледу не предвиђа могућност доношења обавезујуће одлуке.

Треба истаћи да су златне
значке Савеза пчеларских организација Србије „Заслужни пчелар” додељене члановима: деведесетогодишњем Илији Јованову, Горану Станковићу, Живку
Лаловићу и пекари „Стојиљковић”, а слично признање војвођанске кровне организације
пчелара припало је Пери Шицу,
Основној школи „Вук Караџић”
и Вете ри нар ској ста ни ци
„Минић”.
Сутрадан је Друштво воћара, виноградара и дестилера
Старчево обележило своју славу Свети Симеон Мироточиви. Након резања колача прешло се на неформално дружење, а председник удружења које постоји три године
Божи дар Дими трић, поред
осталог, апеловао је на тешњу
сарад њу срод них локал них
организација у вези са свим
заједничким пољима интересовања.

Седми „Најлепши славски
колач” одржан је у недељу, 25.
фебруара, у Дому културе у
Старчеву. Ово је трећа година
откад је Удружење жена „Неолит” организатор овог догађаја, у којем су учествовале и
даме из Панчева, Долова, Иванова, Глогоња, Војловице, Омољице, Качарева, Овче... На такмичењу, у две катего рије,
могли су да се огледају и појединци и пекаре.
Док је трочлани жири одлучивао, текао је програм, који
су песмом и здравицом отворили ученици старчевачке
школе, затим су се представиле дечје фолклорне групе
КУД-а „Неолит”, а потом је
наступио и истоимени тамбурашки оркестар.
Након подужег чекања проглашени су најбољи, па је тако

у конкуренцији колача у домаћој изведби прва била Драгана Алексић, испред Славице
Чикаре и Удружења грађана
„Етно-арт” из Овче. Када је
реч о индустријским славским колачима, победила је
пекара „Миа”; друге су „Новосељанке/Boboacele”, а трећи
је „Етно-кутак” из Качарева.
Међу шеснаест штандова
за најлепши је изабран онај
који је креирало поменуто
удружење из Овче, док су се
на друга два места пласирале цвећара „Даротека” и Качаревке.

Страну припремио

Јордан
Филиповић
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КУЛТУРА
Културни телекс

Изложбе
Понедељак, 5. март, 19 сати, фоаје Културног центра: изложба цртежа „Нови светски поредак” Ане Цвејић.
Понедељак, 5. март, 19 сати, Народни музеј: изложба Музеја Војводине „Записи у времену – фотографије др Радивоја
Симоновића“.
Уторак, 6. март, 19 сати, Галерија Милорада Бате Михаиловића: изложба слика „Биографија воде” Катарине Ђорђевић.

Представе
Субота, 3. март, 12 сати, дворана Културног центра: дечја
представа „Виле и вилењаци”.
Уторак, 6. март, 18 сати, дворана Културног центра: представа за децу „Поноћна чаролија” Јасминке Петровић.
Четвртак, 8. март, 19.30, дворана „Аполо” Дома омладине:
представа „Ромео и Јулија” Вилијема Шекспира у извођењу
Позоришта „Лектира”.

Музика
Петак, 2. март, 21 сат, дворана „Аполо” Дома омладине:
концерт поп састава „Битипатиби”.
Среда, 7. март, 20 сати, дворана Културног центра: акустични концерт рок бенда „Ван Гог”.

Тематски програм
Петак, 2. март, 19 сати, читаоница Градске библиотеке Панчево: промоција књиге „Ирека: примењена космичка енергија”.
Субота, 3. март, 19 сати, Градска библиотека: предавање
Георгија Назарова „Тајне правилне исхране”.

избор

МОЈ
МОЈ
Потрага у музеју
Богдана Опачић,
дипл. археолог
ЧАСОПИС: „Култура” је
часопис о теорији, социологији културе и једини је у
Републици Србији који се
бави питањима културне
политике. Ове, 2018. године часопис слави педесет
година постојања. Његов
циљ је омогућавање и подстицање интегралног тумачења савременог културног
феномена који се схвата као
вредносна категорија у којој
се, поред до сада усвојених
значења и праваца културног,
посебно уметничког стваралаштва, срећу морална свест и
хуманистички проблеми. Од
првог броја био је и остао отворен према стваралачким идејама присутним код нас и у
свету, о чему сведоче текстови значајних страних и домаћих аутора који се појављују с
новим идејама и приступима
култури. Подстиче оригинална истраживања која се баве
различитим друштвеним питањима, а након читања текстова покушавамо да нађемо одговор на питање: шта све чини
једног човека? Последњи, 156.
број часописа „Култура” тежи
да новим генерацијама прикаже стваралаштво књижевника из периода заједничког
југословенског живота и да
сачува од заборава југословенско наслеђе.
ФИЛМ: „Устав Репу бли ке
Хрватске”, прича о љубави и
мржњи, о танкој, невидљивој
линији која их повезује, о
борби човека са самим собом.
Овај филм је последња прича нашег скоро преминулог
суграђанина, глумца Небојше Глоговца. Његова маестрална глума, перфектна
дикција и акценат и трансформација показали су нам
да је српска кинематографија

на великом губитку. Сви његови филмови увек су на мене
остављали велики утисак и
подстицали ме да размишљам
о људ ским вред но сти ма.
Филм „Устав Репу бли ке
Хрватске” прича је о нашој
свакодневици, о људима које
сваки дан срећемо, а заправо
не знамо ко су, већ им се из
неке куртоазије само тихо
јавимо и истог момента заборавимо да смо их срели. Овај
филм и Небојша Глоговац
шаљу нам поруку да треба
отерати предрасуде, да све
људе треба раширених руку
да примимо у своје животе.
ИЗЛОЖБА: Привремена стална
поставка у Народном музеју
Панчево, који је већ годинама у реконструкцији. Запослени у Народном музеју Панчево потрудили су се да представе наслеђе из Панчева и
околних места, од најранијих
времена до данас. Стална
поставка добила је посебну
драж када је, у сарадњи са
Електротехничком школом
„Никола Тесла” из Панчева,
израђена апликација „Потрага у музеју”, намењена деци
основношколског узраста, која
се помоћу мобилних телефона упознају са сталном поставком Музеја. Кроз игру их води
један Паја, а ви одласком у
Музеј сазнајте ко је тај Паја.

Четвртак, 1. март 2018.
pancevac@pancevac-online.rs

ПРЕМИЈЕРНО ИЗВЕДЕНЕ ДВЕ ПРЕДСТАВЕ

УЛОГА ЖЕНЕ У ДАНАШЊЕМ ДРУШТВУ
Пројекат Милоша
Танасковића
и Ане Бретшнајдер
Ново извођење
23. марта
На сцени Културног центра у
петак, 23. фебруара, премијерно су изведене представе „Из
почетка” и „Линија”, у којима
је игралa Панчевка Ана Бретшнајдер.
Наша суграђанка дуго није
наступала у Панчеву, али каже
да је, чим су се скупили људи,
кренула добра енергија која је
доказала да премијера у родном граду и није толико страшна.
Прва представа, „Из почетка”, јесте психолошка дуодрама по мотивима драме „Square One” Стива Тешића, која
говори о савременим мушкоженским односима. Причу о
прихватању, амбицији, породици и генези једне инстант
љубави извели су Ана и њен
супруг, глумац Милош Танасковић, а режирао ју је такође
Панчевац, Зоран Зарубица.
– Драма „Square One” била
нам је пола зи ште. Јасми на
Вечански је видела наше пробе и упутила нас на Зарубицу,
после чега смо ми заиграли –
рекла је Ана Бретшнајдер.
Након заједничког извођења
она је извела ауторску монодраму инспирисану цртаним

филмом „La Linea” Освалда
Кавандолија. Представа осликава животни пут једне обичне
жене, која наилази на препреке и савлађује их ходајући својом већ исцртаном путањом.
Након гледања обеју представа постаје јасније да између њих
постоји заједничка црта – улога жене у данашњем друштву.
– Изгледа да се та линија провлачи на Балкану, хтели ми то
или не. Не знам да ли су нам те
улоге наметнуте, да ли их при-

хватамо или се опиремо, па се
сналазимо у томе. Обе жене су
део једног система који и даље
„није наруку”, због чега настаје
сијасет околности да препреке
постану још веће него што је то
реално. Или нас просто неки
наши карактери мало коче да те
препреке брже савлађујемо, да
се супротставимо и нађемо неки
свој пут – објашњава глумица.
Ипак, делује као да монодрама у којој она говори универзалним језиком чак и јасни-

је објашњава те улоге.
– Први пут сам извела то
пред публиком. Ово је била
нека вежба на Академији, а
сада сам схватила да је људи
лепо разумеју. Драго ми је због
тога. Облик је еластичан па ћу
видети с временом колико то
може да заживи самостално –
рекла је Ана Бретшнајдер.
Представе „Из почетка” и
„Линија” биће игране и 23. марта, од 19.30, на сцени Културног центра Панчева.

ИЗЛОЖБА ПОЛАЗНИКА ШКОЛЕ КАРИКАТУРЕ

Креативност младих стваралаца
Изло жба радо ва пола зни ка
Школе карикатуре приређена
је у уторак, 27. фебруара, у
галерији Дома омладине. Иако
је напољу било хладно и клизаво, подршка малишанима
није изостала, па је поред малих
стваралаца на отварању било
и пуно рођака, пријатеља и
љубитеља карикатуре.
У новој сезони, која је почела у октобру, примљено је педесет полазника узраста од шест
до петнаест година, овог пута
поде ље них у две гру пе. У
напредној групи су сада већ
„стари” полазници, док су у
другој почетници.
На радионицама су радили
гег и портретну карикатуру,
као и ликов на реше ња за
филмски плакат, илустрацију за наслов ну стра ну сво је
оми ље не књи ге, маско ту,
маску, илустрације животиња
од слова и геометријских тела,
а највише су се радовали када
су црта ли стрип-јуна ке као
што су Загор, Морган Лост,
Брендон и други.

– Изложено је око шездесет
радова обеју група. Радили смо
разне теме и свако је представљен оним што је његов најбољи
рад – рекао је Никола Драгаш.
Поред тога што уче да цртају, мали уметници су у протеклом периоду бележили и сјајне резултате на ликовним кон-

курсима и конкурсима за карикатуру (Фестивал дечје илустрације „Креативни генијалци”, Међу на род ни кон курс
карикатуре „Златна кацига” у
Крушевцу...). Поред радова који
су настали на часовима, деца
су излагала и тематске радове
на значајним манифестација-

ма, као што су фестивал „Freedom Art”, „Сла ни ни ја да” и
„Дани Вајферта”. Школа карикатуре је до сада угостила многобројне уметнике и људе из
света уметности, карикатуре и
сатире: Зорана Т. Поповића,
Славишу Шеврта, Марка Сомборца. Такође, полазници су
сво је радо ве обја вљи ва ли у
разним дечјим часописима и
публи ка ци ја ма, као што су
„Мали Политикин забавник”,
„Невен”, „Мали Невен”, „Хајмо, другари” и „Наше поље”.
– Имаћемо паузу у суботу, па
настављамо истим темпом. План
је да доведем карикатуристу
Миливоја Обреновића Лију из
Крагујевца који се бави израдом
3Д карикатура – каже Драгаш.
Он је додао да ће у наставку
школе моћи да се придруже
само они који су веома талентовани, јер је тренутно похађа
велики број полазника.
За изложбу је израђен и каталог у коме се налазе имена
свих полазника Школе карикатуре.

ПОЕТСКО ВЕЧЕ У БЕОГРАДУ

Сагласја речи
Поетско вече „Сагласја речи”
биће одржано у суботу, 3. марта, у 19.30, у Удружењу љубитеља уметности „Прозор” у Београду.
Своје стихове говориће
наша суграђанка Иванка Радмановић и београдски књижевници Иван Сокач и Иван
Лаловић. Музички интермецо изводиће Иван Сокач на
гитари и Филип Сокач на саксофону.
Троје песника су чланови
Удружења књижевника Србије и вишеструко су награђивани за своја књижевна дела.
У поетском смислу заједнички су им лирика, дубока
интроспекција, свеобухватни
поглед у себе и ван себе. Ово
је њихов други заједнички
наступ.

Иванка Радмановић је до
сада објавила три самосталне
збирке поезије. За збирку „Рајски кавез” добила је награду
„Милан Ракић”. Иван Сокач је
добитник регионалних књижевних признања за прозу и
поезију. Аутор је пет књига,
међу којима су збирке песама
„Бели коњи” и „Недељна зимска поднева”. Иван Лаловић је
објавио једанаест књига поезије. Међу његовим наградама
су „Стражилово”, „Српско
перо”, „Раваничанин”, „Златни
Орфеј” и друге.

Стране припремила

Мирјана Марић
Величковић
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ТРЕЋИ ФЕСТИВАЛ „MOONWALK”

ЕНЕРГИЈА МЛАДИХ БЕНДОВА
Наступили састави
из Панчева, Београда
и Младеновца
Захваљујући фестивалу „Moonwalk”, који се сваке године одржа ва у фебру а ру у дво ра ни
„Аполо” Дома омладине, неафирмисани бендови из Панчева и других градова у Србији
имају прилику да представе
своју ауторску музику и наступе на великој сцени. Ове године 23. и 24. фебруара публика
је уживала у новој музици младих бендова, као и у сјајним
извођењима већ познатих састава „Пројект. трио”, „Ph Bend”
и „The Divers”.
Прве вечери су наступили
саста ви „EnSi In”, РАМ ПА,
„Зимбабвеански завод за заштиту зверова”, „Skadrilla”, „Framework”, „Дуси”, трио „Гитарта” и музичарка Ада Бркић.
Фестивал су отворили полазници школе „Гитарта” Борис
Грубачић (10) и Дамјан Томић
(10), који су на сцени свирали
са својим ментором Зораном
Илићем. Своју музику представила је Панчевка Ада Бркић,
која сама пише и музику и текстове још од своје девете године. Младој алтернативној кантауторки је основни инструмент
клавир, али је ове вечери свирала гитару. Своје песме представиле су Евгенија (13) и Симона (12) Месарош. Оне похађају
пети разред музичке школе,
свирају виолину и гитару, а од
пре три године компонују сопстве ну музи ку. Прву песму,
„Моје очи”, извеле су на првом
фестивалу „Moonwalk”, а сада
имају већ седам песама. И ове
године на гитари их је пратио
Боривој Борко Николић.
Прве вечери је наступио и
пан че вач ки састав РАМ ПА
(„Радиоактивна мелодија Панчева”), који, иако постоји само
годину дана, последњих месеци је већ имао прилику да се
представи на неколико локалних догађаја. Ауторска музика

коју свира мешавина је поп,
блуз и фанк звука. Састав чине
Миха и ло Мић ко Ђор ђе вић
(гитара, пратећи вокал), Александар Симић (гитара), Никола Влаховић (бас-гитара), Иван
Соломун (бубњеви), Бранимир
Колоцка (вокал) и Николета
Недељковић (вокал и клавијатуре).

саксофона и трубу. Први пут
на фестивалу представила се група „Framework” из Младеновца,
која је настала још 2002. године. Иза себе има демо-снимак и
освојено прво место на петом
Шумадијском демо-фесту 2006.
године у Крагујевцу. Почетком
2017. године бенд „Framework”
се поново активира с новом-

На сцени са „Ph bendom” били
су Иван Алексијевић за клавијатурама и Невенa Рачић као
вокал.
– Поента фестивала је да
наступи што више младих бендова. Ми смо само погурали
целу ову причу. Панчево је увек
било рокенрол град и то би требало да се очува. Прошли смо

ВОЈВОЂАНСКИ СИМФОНИЈСКИ ОРКЕСТАР

Концерт класичне
музике

Поред локал них бен до ва,
наступили су и састави из Београда и Младеновца. Један од
њих је „Зимбабвеански завод
за заштиту зверова”, ауторски
бенд из Београда. Ону су освојили награду публике на седмом Београдском ауторском
рок фестивалу и квалификовали се за овогодишњу гитаријаду у Заје ча ру. Има ју десет
ауторских песама. Након њих
је наступио београдски састав
„Skadrilla”. Основан је 2013.
године и бави се ска музиком.
Групу чини осам сталних чланова, који свирају бубањ, бас,
гитару, вокал, хармонику, два

старом поставом и као такав
осваја прво место на Минигитаријади у Краљеву 2017.
године. Тренутно је актуелан
наступ на првом Демо-фесту у
клубу „Фест” у Земуну, а у току
је и снимање нових песама.
Последњи је наступио алтернативни метал састав „Дуси”
из Београда.
Друге вечери, 24. фебруара,
свирали су „Пројект. трио, „Ph
Bend” и „The Divers”. „Пројект.
трио” наступио је с Вуканом
Потежицом на челу, а на претходна два фестивала „Moonwalk” свирао је у проширеном
саставу у оквиру прве вечери.

сва та туробна времена, а ово
је добар начин да се настави та
нека позитивна енергија – рекао
је Ненад Ковјанић, члан „Ph
benda”.
Он је додао да фестивал успева захваљујући ентузијазму организатора и да би било лепо да се
у наредним годинама омасови.
Фести вал „Moonwalk” про ис те као је из кон цер та „Оли ве ру у част”, посве ће ног
Оли ве ру Меса ро шу, пре ра но
пре ми ну лом пан че вач ком
музи ча ру.
Фестивал је организован уз
подршку Града Панчева и Дома
омладине Панчево.

ОТВОРЕНА ИЗЛОЖБА О МИЛУТИНУ БОЈИЋУ

Сто година песме „Плава гробница”
У галерији Градске библиотеке у понедељак, 26. фебруара,
отворена је изложба посвећена Милутину Бојићу под називом „Сто година ‘Плаве гробнице’” и представљено је фототипско издање његове збирке
„Песме бола и поноса”.
Прошле године Библиотека
„Милутин Бојић” је обележила неколико значајних јубилеја: сто двадесет пет година од
рође ња песни ка Милу ти на
Бојића, сто година од његове
преране смрти и исто толико
година од излажења његове,
надалеко чувене, песме „Плава гробница” у оквиру збирке
„Песме бола и поноса”. Тим
поводом реализована су два
велика и значајна пројекта:
изложба „Сто година Плаве
гробнице” и објављивање фототипског издања збирке „Песме
бола и поноса”. Циљ изложбе
је да представи целокупно стваралаштво Милутина Бојића, јер
он није био само песник, већ и
драм ски писац, про за и ста,
позоришни и књижевни крити чар. Овај вели кан срп ске
књижевности за свог кратког
животног века оставио је толико значајног писаног материјала да су давне 1978. године
објављена „Сабрана дела Милутина Бојића” у четири обимна
тома.
Изложба је конципирана тако
да се прати целокупан живот
и рад Милу ти на Боји ћа, с
посебним нагласком на ратним годинама и „Плавој гроб-

ни ци”. Фото тип ско изда ње
збирке „Песме бола и поноса”
представља верну копију издања штампаног у Солуну 1917,
како по димензијама и избору
папира, тако и по избору штампарских слова. Ова збирка песама оставила је неизбрисив траг
у срп ској књи жев но сти, јер
Бојић у своје 34 песме сажима
сав бол, патњу и трагедију српског народа током Првог светског рата. Министарство културе Републике Србије откупило је део тиража и послало га
свим библиотекама у Србији.

Материјалом из својих архива изложбу су помогли: породица Бојић, Народна библиотека Србије, Универзитетска
библиотека „Светозар Марковић”, Српска академија наука
и уметности, Музеј позоришне
уметности из Београда, Галерија Милене Павловић Барили из Пожаревца и Народно
позориште Сомбор.
Поставка у Панчеву је осма,
после поставки у Крушевцу,
Народној библиотеци Србије,
на Београдском сајму књига…
Такође, наш град није случајно

изабран за нову поставку. Наиме, Бојићева мајка Софија је
рођена Панчевка и потиче из
породице Богојевић, која се
истицала као уважена грађанска, занатлијска и национално
борбена породица.
О Милутину Бојићу и његовим делима говорили су Олга
Јечменица, ауторка изложбе, и
Јови ца Крти нић, дирек тор
библиотеке „Милутин Бојић”
у Београду. Након званичног
обраћања песму „Плава гробница” рецитовао је Милован
Лукић, песник.

Вој во ђан ски сим фо ниј ски
оркестар одржао је концерт у
суботу, 24. фебруара, у Културном центру Панчева.
Овај оркестар је основан
2011. године као репрезентативни састав АП Војводине,
а организован је по принципу ансам бла „staggione”.
Остварио је бројне концерте
дости гав ши зна ча јан ниво
музицирања и добре интерпретативне стандарде. Инсистирањем на разноликости
класичног, понекад и жанров ски ширег репер то а ра,
оркестар се до сада најбоље
представљао у позноромантичарским делима симфонијске и концертантне литературе, али се одлично исказивао и у интерпретацијама композиција XX века, као и савременог домаћег стваралаштва.
У протеклим годинама успешно је извео око седамдесет
премијерних програма уз учешће интернационално признатих домаћих и страних
диригената. На концерту у
Панчеву оркестром је дириговао Александар Којић. На
месту сталног диригента Опере Српског народног позоришта у Новом Саду он се налази од 2010. године. Извођачки

опус Александра Којића садржи дела тзв. гвозденог оперског репертоара („Травијата”,
„Трубадур”, „Симон Боканегра”, „Риголето”, „Тоска”, „Боеми”, „Мадам Батер флај”,
„Окретај завртња”, „Кармен”,
„Севиљски берберин”, „Набуко”, „Евгеније Оњегин”, „Пикова дама”), али и нова музичко-сценска остварења. Интерпретација опере „Милева”
Александре Вребалов добила
је годишњу награду Српског
народног позоришта за најбољу оперску представу у 2012.
Као диригент симфонијске
музике, Којић је сарађивао са
оркестрима Радио-телевизије
Србије, Београдском филхармонијом, Суботичком филхармонијом, камерним оркестром
„Чешки виртуози” из Брна и
оркестром „Камерата академика” из Новог Сада.
На репер то а ру је била
Музика за жичане инструменте, удараљке и челисту
(1936) Беле Бартока („Andante tranljuillo”, „Allegro”, „Adagio” и „Allegro molto”) и Симфонија бр. 5 у Бе-дуру, Д. 485
(1816) Франца Шуберта („Allegro”, „Adante con molto”,
„Menuetoo. Allegro molto” и
„Allegro vivace”).

РАДОВИ
АЛЕКСАНДРА ЈЕСТРОВИЋА

Колико се заиста
осећамо живи

У Галерији савремене уметности у понедељак, 26. фебруара,
отворена је изложба слика, објеката и инсталација „Сушено
месо” Александра Јестровића
Јамесдина, који живи на релацији Србија–Немачка.
Изложени радови настали су
спонтаним процесом у протеклих десетак година. Представљене су различите технике –
класичне слике, слике објекти, пачворк и инсталације.
– То показује карактер мог
рада. Волим да експериментишем у разним медијима.
То није само пуко експериментисање, већ покушавам да
нађем алат и технику која ће
можда одго ва ра ти неким
темама и онда ствари почињу да се саме дешавају – рекао
је Александар Јестровић.
Он је додао да изло жба
осликава колико се заиста сви
осећамо живи. Како објашњава сам аутор, с обзиром на то
да радо ви нису при јат ни,

изложба је и понела необичан назив „Сушено месо”.
– Покушао сам да представим нека стања и осећања за
која мислим да их делим с
много људи и да често покушавамо да их игноришемо –
истакао је Јамесдин.
Алек сан дар
Јестро вић
Јамесдин рођен је 1972. године у Загребу (СФРЈ). Дипломирао је на Сликарском одсеку Факултета ликовних уметности у Београду 2000. године, у класи професора Чедомира Васића. Године 2016.
одбранио је мастер на институту „Art in Context” УДК Берлин. За свој рад је добио
награду Фондације „Величковић” за цртеж, награду Културног центра Београда на
Октобарском салону и награду за сликарство „Риста и Бета
Вукановић” Факултета ликовних уметности у Београду.
Изложба ће бити отворена
до 9. марта.
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ВОЗИЛА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ мерцедес 190 Д, 1987. годиште, регистрован
до децембра, цена
договор, власник.
061/150-10-66.
(СМС)
САМАРА 1991. годиште, потребно улагање у мотор, лимарију, нерегистрован.
064/367-25-54.
(255729)
ПРОДАЈЕМ голф 6,
прешао 50.000.
063/802-08-35.
(255764)
АЛФА 147, фул, бензин, плин, солидан,
нерегистрован. Тел.
062/801-40-70.
(255782)
ПРОДАЈЕМ опел
корса 1.4, 64.000,
бензин, 2010, први
власник, зедер.
063/354-221.
(255847)
ЛАДА нива 1.7, 2003.
годиште, гас, бензин,
сређена, прешла
150.000 км, регистрован, 1.500 евра.
063/865-27-79.
(255879)
РЕНО клио, 2009.
бео, троје врата,
договор.
065/336-76-84.
ПРОДАЈЕМ ауто пасат, 2007. годиште,
супер стање, први
власник, мало прешао. 064/903-70-76.
(255941)
СИТРОЕН ксара 2.0
ХДИ, 240.000 км, прва фарба. Солидна.
064/7479-40-85.
(255906)
СУЗУКИ свифт, 1.0,
1998. годиште,
бензин + гас.
Повољно.
060/311-29-64.
(255907)

ФОРД ескорт 1.6,
бензин, плин. Повољно. 064/149-24-70.
(255982)
ГРАНДЕ пунто 1.3,
мултиџет, дизел,
2006, петора врата,
фул опрема.
064/130-36-02.
(255983)
СТИЛО 1.9, дизел,
2003. троје врата,
фул опрема, власник, у првој боји.
064/587-50-24.
(255983)
ПУНТО 1.2, 8 В,
2010, децембар, петора врата, сва опрема, фабрички атестиран плин.
064/130-36-092.
(255983)
ШКОДА фабија, 1.4
Мпи, 2002, караван,
у првој боји, сва
опрема. 064/587-5024. (255983)
КОРСА 1.2, 2003, петора врата, клима,
138.000 км, у првој
боји. 064/587-50-24.
(255983)
ВОЗИЛА
ПОТРАЖЊА

НАЈПОВОЉНИЈИ откуп свих врста возила, катализатора,
продаја делова,
долазим
на адресу.
069/203-00-44,
066/409-991.
(252603)
ОТКУП возила, алата, гвожђа, остало,
продаја делова, долазим на адресу.
063/782-82-69,
061/211-59-15.
(252603)
КУПУЈЕМ
аутомобиле у било
ком стању,
од 70 до 1.200 евра,
долазим на позив.
062/193-36-05.
(255946)

ОГЛАСИ
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КУПУЈЕМ аутомобиле, стање небитно, до
1.800 евра. 063/16583-75. (255945)
КУПУЈЕМ аутомобиле у било ком стању,
90 до 1.000 евра.
063/892-08-25,
064/230-52-21.
(255464)

СЕРВИС телевизора,
дигиталних пријемника, монитора, даљинских... „Плус”, Д.
Туцовића 28. 353463. (255979)

МАШИНЕ

ЈАБУКА и кајсија на
продају, лепа.
061/150-10-66.
(СМС)
ПРОДАЈЕМ повољно
очувану крека весо
пећ и мању краљицу
пећи. Тел. 064/28242-38.
ПРОДАЈЕМ црно семе лука барутњак
сорте мајски сребрењак и жути. 064/26042-02. (и)
ПРОДАЈА огревног
дрвета, буква, багрем, цер, исечено и
исцепано., 064/35782-08, Босанац.
(255603)
ДРВА, све врсте, исечено и исцепано, повољно. 064/080-8699. (255603)
ПРОДАЈЕМ огревно
дрво буква, преостало. 063/868-02-06.
(255607)

ПРОДАЈЕМ берач
змај 222, дворедни,
бункераш. 064/27140-87. (255561)
ПРИКОЛИЦА кикинда 2.5 тоне, очувана,
900 евра. Тел.
063/723-19-40.
(255854)
ГАРАЖЕ

ПРОДАЈЕМ или издајем гаражу, Стрелиште, Мике Петровића Аласа. 065/55117-22. (СМС)
ПРОДАЈЕМ укњижену гаражу на Котежу
2. 063/354-221.
(255724)
ПРОДАЈЕМ гаражу
на Котежу 2, у објекту код Пиваре.
063/354-221. (2558)
ИЗДАЈЕМ гаражу на
Тесли, 25 м2.
063/313-848. (2559)
АПАРАТИ

КИНО-ФИЛМОВЕ 8
мм, 16 мм и све врсте видео-касета квалитетно преснимавам на ДВД. 343563, 063/288-278.
ВЕШ-МАШИНЕ,
фрижидери и половни делови од вешмашина. Тел.
013/252-05-10,
063/703-76-07.

КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ намештај, ормар, кревете,
душеке, комода, столове, двоседе, шпорет, фрижидер, кухиња, тепих и остало. 066/333-892.
(255508)
ПРОДАЈЕМ ТВ филипс и машину за
шивење мерит.
064/276-08-08.
(255004)
ТВРДО огревно дрво,
превоз бесплатан,
мерење код вас кући.
064/356-03-93.
(253754)
ПРОДАЈЕМ летње гуме. 063/892-08-35.
(255764)
ПРОДАЈЕМ алуминијумска улазна врата
135 х 205, тучане радијаторе, монта блокови 16. 064/611-3709. (255529)
НА ПРОДАЈУ прекрупар-круњач оџаци и
плинска боца. Тел.
063/325-566.
(255770)
ПВЦ прозор 60 х 60,
дводелна судопера и
ораси. 063/150-8418. (255817)
ПРОДАЈЕМ шпорет,
фрижидер, радијатор, грејалице, сто,
столице, столиће, витрину. 062/361-676.
(255823)
ПРОДАЈЕМ машину
горење – одлична,
фрижидер замрзивач
металик, шпорет равна плоча, црн.
062/890-62-08. (255)
ПРОДАЈЕМ шпорет
алфа 90, као нова,
очувана. Тел.
062/169-87-07.
(255843)

БУКВА, цер, багрем,
багремове сеченице.
„Топлина”, 063/364310. (255857)
ПРОДАЈЕМ судоперу
и остале кухињске
елементе, нова кухиња 10.000000 динара. 371-568,
063/773-45-97.
(255354)
ФРИЖИДЕРИ, мини
шпорет, веш-машине, угаона гарнитура,
двосед, тросед, разно. Тел. 063/861-8266. (255576)
ПРОДАЈЕМ прасиће,
Борачка 1. 064/30687-33, 342-819.
(255926)
КРУЊАЧ-ПРЕКРУПАЧ, компресор 24
л, врата, столови стари, писаћи, брусилица, бушилица и још
много тога. 064/13904-48. (255908)
ПРОДАЈЕМ алат за
клање, ланце, чекрк,
сајла, бренер, ножеви за купус. Тел.
062/655-244.
(255924)
ПРОДАЈЕМ две свиње до 40. кг. Тел.
064/940-83-09,
013/631-783. (25593)
ОГРЕВНО дрво, багрем, буква, исечана
и исцепана. 061/62615-00. (255929)

ОГРЕВНО дрво, буква, багрем, цер,
бесплатна достава.
060/190-90-90.
(255929)

ПРОДАЈЕМ веш-машину, може ваша неисправна, фрижидер. 064/129-73-60,
346-790. (255985)
КУПОПРОДАЈА
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ полован
намештај гарнитуре,
кухиње, столице, столове, остало покућство. 062/148-49-94.
КУПУЈЕМ значке, ордење, медаље, новац,
сатове, пенкала. Тел.
013/313-458,
063/199-60-36,
064/481-14-77.

КУПУЈЕМ старо гвожђе, шпорете, фрижидере, веш-машине
и све што је за рециклажу. Златко,
063/196-54-56,
061/144-82-80.
(255817)

КУПОПРОДАЈА ТА
пећи, откуп половног, очуваног намештаја. Долазак. Најбоља понуда.
062/150-68-54.

КУЋЕ. ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ кућу у
Омољици 94 м2, са
гаражом на плацу
3,16 ари у центру.
Тел 064/373-18-25.
(СМС)
ПРОДАЈЕМ кућу у
Иванову, на улазу у
село.
Тел. 062/829-27-29
(СМС)
МЕЊАМ/ПРОДАЈЕМ
спратну кућу, шири
центар, за трособан
стан уз доплату. „Весна 2”,
066/937-00-13
(СМС)

ПРОДАЈЕМ грађевинско земљиште, Јабучки пут.
060/504-54-44.
ПОВОЉНО, кућа са
10 ари плаца, Горњи
град. 064/133-32-02.
(254996)
ПАНЧЕВО, продаје
се кућа са локалом
на 8 ари, Димитрија
Туцовића бр. 24,
Водна заједница.
063/130-04-07.
(254916)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
кућу на Златибору за
Панчево, стан или
кућа.
069/158-63-76.
(253682)
ПРОДАЈЕМ легализовану кућу на Кудељарцу са 9 ари
плаца.
064/040-82-72.
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ЈАБУЧКИ пут, грађевински плац, 4 ара,
ПОНУДА
17 х 24 метара.
069/213-97-37.
ХЕКТАР грађевинског (255851)
НА ПРОДАЈУ 75 ари земљишта, северна
БАВАНИШТАНСКИ,
земље, северна зона, зона, вода, асфалт,
до пута, новија, 60
аеродром. 065/283м2, 22.000. (049),
струја, 18.500.
53-01. (255521)
„Мустанг”, 062/226063/894-84-234.
901. (255854)
(255788)
ПРОДАЈЕМ две куће
БАВАНИШТАНСКИ
на једном плацу, у
пут, нова кућа, усеВојловици. 013/232љива, 5 ари, 27.000.
21-30, 063/162-50(679), „Трем 01”,
00. (255867)
013/332-031,
063/836-23-83.
ЦЕНТАР, Гимназија,
(255800)
приземни део куће,
50.000 евра.
БАВАНИШТАНСКИ
061/114-11-34.
пут, 113 ари, до
(255869)
асфалта, грађевински, 52.000. (679),
ВОЈЛОВИЦА, при„Трем 01”, 013/332земна 139 м2 + локал
031, 063/836-23-83.
30 м2, на 7,29 ари,
(255800)
30.000 евра. (097),
„Перфект”, 064/34805-68. (255884)
КУДЕЉАРСКИ насип,
Преспанска 88 м2,
трособна на 4.8 ари,
35.000 евра. (097),
„Перфект”, 064/34805-68. (255884)
БАНИЈСКА, двориБАВАНИШТАНСКИ
2
шна спратна, укњиПРОДАЈЕМ на препут, 100 м , 10 ари,
жена, два стана, 120
ком путу, друга дуж, укњижена, нова,
2
м2, 29.000. (097),
земљу – 81 ар, 45 м . 31.000. (677), „Ни„Перфект”, 064/348Тел. 064/060-64-20.
шић”, 362-027,
05-68. (255884)
(255728)
064/206-55-74.
2
(255831)
БЛИЗУ центра кућа
ДЕБЕЉАЧА, 120 м ,
7.5 ари, продајем/ме- ПРОДАЈЕМ 98 ари зе- на 3,6 ари, 57.000;
њам за панчевачки
мље у Лапу, на вечи- на 5 ари, 52.000.
„Лајф”, 061/662-91стан. 064/928-89-68. то. Тел. 062/975-3348. (255879)
(255717)
15. (255835)
ТЕСЛА, кућа 55 м2,
1,84 ара, 38.000
КНИЋАНИНОВА 33,
евра. (242), „Кварт”,
кућа са улице, погод- 346-292, 064/125-62на за локале, 90 м2,
67. (255882)
дворишни стан,
33.000. (238), „Тесла
некретнине”,
064/668-89-15.
(255843)
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КУЋЕ. ЗЕМЉИШТА

ПРОДАЈЕМ кућу, Тесла, 170 м2, две стамбене јединице, укњижена.
063/743-03-71.
(255734)
МРАМОРАК, главна
улица, на продају
хитно комфорна кућа, договор.
069/255-87-86.
(255762)
ПРОДАЈЕ се кућа у
Иванову.
062/415-359.
(255753)

ТЕСЛА, плац 7.3 ара,
цена договор. (238),
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15.
(255843)
ТЕСЛА, стара кућа,
плац 4 ара, 65.000.
(238), „Тесла некретнине”, 064/668-89-15.
(255843)
ТЕСЛА, кућа, 110 м2,
4 ара, 53.000. (238),
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15.
(255843)

STOVARIŠTE OGREVA I FARBARA

"G O LI J A"
Bavaništanski put 175a, PANČEVO
Tel: 013/2520-664, PONEDELJAK-SUBOTA 07-17h
* PELET (Enwo, Crown Forest, Spik Ivanjica...)
* BRIKET (bukov kvalitetan)
* OGREVNO DRVO (bukva i hrast)
* - - Robu dajemo na više mesečnih rata - -

ПРОДАЈЕМ кућу, Миса, Топчидерска, 270
м2, власник, 60.000
евра. 063/852-43-19.
(255752)
БАШТА, воћњак, кућа, гаража, 20 ари,
Пелистерска 18-е.
064/866-22-98. (255)
НА ПРОДАЈУ кућа на
старој Миси, 144 м2,
два спрата. 013/361601, 065/361-60-11.

ТЕСЛА, кућа 60 м2,
плац 1.84, 38.000, договор. (238),
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15.
(255843)
ТЕСЛА, кућа
са локалом,
160, 2.9 ара,
80.000. (238),
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15.
(255843)

ДЕЛИБЛАТСКА пешчара, два хектара
земље, викендица,
воћњак, 19.000 евра.
063/870-74-56.
(255818)
МИСА, 98 м2, ПР + I,
29.000, новија градња. (636), „Стрелиште некретнине”,
069/196-96-05.
(255917)
ПРОДАЈЕМ плац 26
ари, Кудељарац.
064/861-48-68.
(255918)
ПРОДАЈЕМ 75 ари
земље на Аеродрому,
северна зона.
065/283-53-01.
(255920)
ПРОДАЈЕМ кућу са
баштом, Спољностарчевачка 107.
062/842-48-10.
(255938)
ХИТНО продајем кућу у Книћаниновој,
повољно. 062/82612-55. (255963)
ОМОЉИЦА, плац
11.5 ари, струја, вода, гаража, започет
објекат, власник.
064/260-05-34. (255)
ДВЕ куће као спојене
стамбене јединице,
136 м2, на плацу од
3,55 ари, код старог
бувљака. 064/240-6800. (255974)

ПРОДАЈЕМ укњижену непокретност, башта, Новосељански
пут, прво српско поље. 064/128-22-06.
(255977)
СТАНОВИ
ПОНУДА

СТРЕЛИШТЕ, мањи
двособан од 46 м2,
етажно грејање. Тел.
064/267-71-74 (СМС)
У САМАЧКОМ продајем намештену
гарсоњеру, IV спрат,
18 м2. 062/361-676.

ЦЕНТАР, продаја
станова, 40 – 120 м2,
650 – 850 евра/квадрат, са ПДВ-ом.
063/323-584.
(248462)

МИСА, 34 м2, 15.000;
70 м2, 24.000, ПР.
063/377-835.
(255462)
ПРОДАЈЕМ једноипособан стан, Стрелиште, ТА, II, 44 м2,
18.500 евра.
063/334-751,
069/304-78-85.
(255151)
ДВОРИШНИ стан, 48
м2, за изградњу или
адаптацију, Милоша
Обреновића 5-а.
013/332-828.
(255218)
КОТЕЖ 2, други
спрат, 90 м2, одличан
стан, 58.500 евра.
Тел. 064/205-03-15.
(255927)

СТРЕЛИШТЕ, 37 м2,
једнособан, реновиран, VII спрат, није
последњи, ЦГ, лифт,
22.000 евра.
069/289-19-85.
(255755)
ЈЕДНОСОБАН, 30 м2,
нов, 18.000, договор,
приземље, нова Миса, власник. 063/304222. (255756)
ДВОСОБАН, 55 м2,
нов, 33.000, договор,
нова Миса, власник.
063/304-222.
(255756)
СОДАРА, двоипособан, 67 м2, ЦГ, VI,
екстра сређен,
41.000. (679), „Трем
01”, 063/836-23-83.
(255800)
СОДАРА, једнособан, 37, ЦГ, VII, сређен, 25.000. (679),
„Трем 01”, 033/74079-95, 063/836-2383. (255800)
СОДАРА, 56 м2, 37,
ЦГ, VII, сређен,
25.000. (679), „Трем
01”, 033/740-79-95,
063/836-23-83.
(255800)
ВОЈЛОВИЦА, дворишни стан, 61 м2, гаража, башта, укњижен, 16.500.
061/147-82-23.
(255793)
ДВОИПОСОБАН
стан, 63 м2, на Содари, IV спрат, ЦГ; кабловска. Тел. 344254. (255814)

ПРОДАЈЕМ једноипособан стан у центру Панчева.
060/505-54-25.
(2558009)

СТРЕЛИШТЕ, 34 м2,
једнособан, 20.000;
двособан 26.000.
(324), „Медиа”,
315-703,
064/223-99-20.
(255821)

МИСА, 40 м2, једноипособан, нов, двориште, 25.000. (324),
„Медиа”,
315-703,
064/223-99-20.
(255821)

СТРЕЛИШТЕ, центар,
трособан 80 м2, седми спрат, 38.000.
(677), „Нишић”, 362027, 064/206-55-74.
(255831)
ЦЕНТАР, 63 м2, други спрат, новија
градња, 40.000.
(677), „Нишић”, 362027, 064/206-55-74.
(255831)
КОТЕЖ 1, двоипособан, 62 м2, трећи
спрат, сређен, усељив, 41.000. (677),
„Нишић”,
362-027,
064/206-55-74.
(255831)
ЦЕНТАР, двособан,
45 м2, ТА, IV од V,
усељив, 27.000.
(677),„Нишић”, 362027, 064/206-55-74.
(255831)

ТИП СТАНКО, двособан, 48 м2, ТА, други
спрат, реновиран,
25.000. (677),„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.
(255831)
КОТЕЖ 2, мањи двоипособан, 60 м2, IV,
добар, 38.000. (049),
„Мустанг”, 069/22666-58. (255859)
КОТЕЖ 1, двоипособан, 62 м2, II, ЦГ,
37.000. (049), „Мустанг”,
069/226-66-58.
(255859)
СТРЕЛИШТЕ, двособан, 53 м2, I, ТА,
24.000. (049), „Мустанг”,
069/226-66-58.
(255859)
ТЕСЛА, двособан,
ВПР, 53 м2, ТА,
28.000. (049), „Мустанг” 062/226-901.
(255859)
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ТЕСЛА, гарсоњера, I,
25 м2, ЦГ, 19.500.
(049), „Мустанг”,
062/129-94-67.
(255859)
ТЕСЛА, двособан, 52
м2, VI, ЦГ, 29.000.
(049), „Мустанг”,,
062/226-901.
(255859)
ПРОДАЈЕМ трособан
стан, Тесла, одмах
усељив. 063/827-9569. (255858)

ТЕСЛА, 2.0, ТА,
28.000; Тесла, 1.0,
37, 22.000. (338),
„Јанковић”,
348-025. (255846)
СТРЕЛИШТЕ, 2.0, ЦГ,
29.000; улично,
Стаклара, 60,
22.000. (338),
„Јанковић”,
348-025.
(255846)
СОДАРА, одличан
двособан, 47 м2, III,
32.000. (398),
„Кров”,
060/683-10-64.
(255865)

ТЕСЛА, једнособан,
II, 33 м2, тераса,
23.000. (238), „Тесла
некретнине”,
064/668-89-15.
(255845)
ЦЕНТАР, једнособан,
36 м2, V, 25.000.
(238), „Тесла некретнине”,
064/668-89-15.
(255845)
МИСА, трособан, 71
м2, ВПР, 30.000.
(238), „Тесла некретнине”,
064/668-89-15.
(255845)
ТЕСЛА, двоипособан,
гас, тераса, новоградња, усељив.
069/822-48-24.
(255849)
ЦЕНТАР, 2.0, ТА,
31.000; двоипособан,
ЦГ, 40.000. (338),
„Јанковић”,
348-025.
(255846)

МИСА, једноипособан, 37 м2, II, 20.000.
(398), „Кров”,
060/683-10-64.
(255865)
ЦЕНТАР, 36 м2, V,
ТА, нов. (242),
„Кварт”, 24.000 евра,
договор. 362-392,
064/125-62-67.
(255882)
СТРЕЛИШТЕ, 56 м2,
V, II, ЦГ, повољно,
29.500, договор.
(242), „Кварт”, 346392, 064/125-62-67.
(255882)
ПРОДАЈЕМ стан,
43.500, Марка Кулића, 56 м2, новоградња. „Кутко”,
063/867-42-05.
(255880)
СОДАРА, 84 м2, III,
ЦГ + гаража, 31.000,
Турска глава, сређен,
двоипособан, договор. „Лајф”,
061/662-91-48.
(255879)

СТАНОВИ
ПОНУДА

ОГЛАСИ

ЦЕНТАР, трособан,
83 м2, ЦГ, 55.000; Тесла, трособан, IV, ЦГ,
сређен, 47.000.
„Лајф”, 061/662-9148. (255879)
ПЕПЕЉААРЕ, трособан, I, TA, 24.500,
нова Миса, једнособан, приземље,
13.000, мањи двособан, 22.000, нов,
25.000. „Лајф”,
061/662-91-48.
(255879)
БЛИЗУ центра двособан, ТА, III, реновиран, договор, центар,
нов трособан и двособан. „Лајф”,
061/662-91-48.
(255879)
ПРОДАЈЕМ двособан
стан, Турска глава,
ЦГ, ¾ спрат, 57 м2.
063/820-90-71.
(255877)
ПРОДАЈЕМ стан без
посредника, 13.000
евра, 54 м2. 063/19263-93.
ТЕСЛА, двособан, 42
м2, 24.000; једнособан, 29 м2, 20.000.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68.
(255884)
СТРЕЛИШТЕ, једнособан, 38 м2, 21.000;
двособан 57 м2,
25.500. (097), „Перфект”, 064/348-0568. (255884)
КОТЕЖ 2, двоипособан, 68 м2, 37.500;
једноипособан, поткровље 43 м2, 22.500.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68.
(255884)
СОДАРА, трособан,
83 м2, 42.000; једнособан, 46 м2, 29.000.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68.
(255884)
МИСА, трособан, II,
98 м2, 46.000, гас,
двостран. (097),
„Перфект”, 064/34805-68. (255884)
МИСА, двособан, 49
м2, 24.500; једноипособан, 40 м2, 23.000;
гарсоњера, 23 м2,
15.000. (097), „Перфект”, 064/348-0568. (255884)
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ЦЕНТАР, троипособан, 84 м2, 53.000,
лифт, ЦГ. (097),
„Перфект”,
064/348-05-68.
(255884)
КОТЕЖ 1, гарсоњера, 25 м2, 16.000;
двособан, 49 м2,
25.000. (097), „Перфект”,
064/348-05-68.
(255884)
МАРГИТА, двоипособан, 58 м2, 34.000;
једноипособан, 35
м2, 20.000. (097),
„Перфект”,
064/348-05-68.
(255884)
СОДАРА, III спрат,
83 м2, Дринска 15. са
гаражом, 490
евра/м2. 063/218831. (255893)
ПРОДАЈЕМ стан, Котеж 1, власник, двособан. Тел. 064/18812-84. (255904)
СТРЕЛИШТЕ, 66 м2,
двособан, IV, 29.000,
договор. (636),
„Стрелиште некретнине”, 069/196-9605. (255917)
СТРЕЛИШТЕ, 57 м2,
двособан, III, 29.000,
комплет реновиран.
(636), „Стрелиште
некретнине”,
069/196-96-05.
(255917)

СТРЕЛИШТЕ, 74 м2,
трособан, III спрат,
38.000, договор.
(636),
„Стрелиште некретнине”,
069/196-96-05.
(255917)
СТРЕЛИШТЕ, 63 м2,
двособан, V, 33.000,
договор. (636),
„Стрелиште некретнине”, 069/196-9605. (255917)

КОТЕЖ 1, 50 м2, I,
33.000, договор.
(636),
„Стрелиште
некретнине”,
069/196-96-05.
(255917)
КОТЕЖ 2, 151 м2, IX,
70.000, договор.
(636),
„Стрелиште некретнине”,
069/196-96-05.
(255917)

ПРОДАЈЕМ лукс
стан, 79 м2, Котеж 2,
спрат II, 59.000. Власник, 064/613-91-92.
СОДАРА, двособан,
57 м2, IX, ЦГ, 30.000,
договор. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951.
ЦЕНТАР, једнособан,
36, VII, ЦГ, сређен,
22.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/494-898.
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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 (заказивање радним данима од 7 до 14 сати)

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ
АБДОМЕНА И МАЛЕ КАРЛИЦЕ
др Љубица Лазић
Клинички центар
Србије
АКЦИЈЕ У МАРТУ
ПАКЕТ 1
• КРВНА СЛИКА (еритроцити, хемоглобин,

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

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

ПАКЕТ 3
• АНАЛИЗА УРЕЕ цена: 90 динара
• АНАЛИЗА КРЕАТИНИНА цена: 90 динара
• АНАЛИЗА МОКРАЋНЕ КИСЕЛИНЕ цена: 90 динара
ПАКЕТ 4
• АНАЛИЗА ТУМОР МАРКЕРА ПРОСТАТЕ:
PSA - цена: 650 динара, fPSA - цена: 750 динара
ПАКЕТ 5
• АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ:
fT3 - цена: 450 динара, fT4 - цена: 450 динара,
TSH - цена: 450 динара
ИЗДАВАЊЕ ЛЕКАРСКИХ УВЕРЕЊА
ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!
– ЗА ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ ОРУЖЈА
– ЗА ВОЗАЧЕ (АМАТЕРИ, ПРОФЕСИОНАЛЦИ,
ВОЗАЧИ ТАКСИЈА, ВИЉУШКАРИСТИ, ИНСТРУКТОРИ)
– ЗА УПРАВЉАЊЕ МОТОРНИМ ЧАМЦЕМ

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ
СРЦА (ТТЕ и ТЕЕ)
dr sc. med.
Слободан Томић
Институт „Дедиње”
САМО СУБОТОМ (заказивање радним данима од 7 до 14 сати)

АКЦИЈА
КОМПЛЕТАН УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 1.500 динара
УЛТРАЗВУЧНИ УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 1.500 динара
Прегледе обавља

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

КОМПЛЕТАН ГИНЕКОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД
др Јован Рудић
ГАК „Народни
фронт”
САМО СУБОТОМ (заказивање радним данима од 7 до 14 сати)

КОМПЛЕТАН ОРЛ ПРЕГЛЕД
др Горан Митевски
Општа болница
Панчево

САМО СУБОТОМ
ПОСЕБНА ПОГОДНОСТ ЗА НАЈСТАРИЈЕ СУГРАЂАНЕ,
КОРИСНИКЕ ПЕНЗИЈА (ВАЖИ САМО СУБОТОМ)
ПРОВЕРА ШЕЋЕРА У КРВИ ПО ЦЕНИ ОД 50 динара

•

НАЈСАВРЕМЕНИЈА ОПРЕМА ,
НАЈСТРУЧНИЈИ КАДАР, НАЈБОЉА УСЛУГА
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СТАНОВИ
ПОНУДА

ТЕСЛА, трособан, 68
м2, V, ЦГ, 35.000, договор. (336),
„Олимп”, 351-061,
064/234-36-01.
(255919)
НОВА МИСА, троипособан, 78 м2, II,
ТА, 42.000, договор.
(336), „Олимп”, 351061, 063/274-951.
(255919)
КОТЕЖ 1, двособан,
62 м2, III, ЦГ, сређен,
усељив, 33.000.
(336), „Олимп”, 351061, 063/494-898.
(255919)
КОТЕЖ 2, двоипособан, 66 м2, IV, ЦГ,
сређен, 35.000.
(336), „Олимп”, 351061, 063/494-898.
(255919)
ШИРИ ЦЕНТАР, двоипособан, новија
градња, 56 м2, IV
спрат, ЦГ, лифт,
43.500, договор.
(336), „Олимп”,
351-061,
063/494-898.
(255919)
СТРЕЛИШТЕ, 58 м2,
двоипособан, IV, TA,
хитно, 19.800. „Гоца”, 063/899-77-00.
(255949)
ТЕСЛА, трособан, IV,
лифт, ЦГ, две терасе,
реновиран, 47.000.
(320), „Премиер”,
352-489,
063/800-44-30.
(255923)

КОТЕЖ 1, гарсоњера, I, 27 м2, ЦГ, реновирана, 20.500.
(320), „Премиер”,
352-489,
063/800-44-30.
(255923)
НОВА МИСА, двособан, IV, 57 м2, ТА,
22.000. (320), „Премиер”,
352-489,
063/800-44-30.
(255923)

СТРЕЛИШТЕ, двособан, VI ЦГ, 66 м2, гаража, 29.000. (320),
„Премиер”,
352-489, 063/800-4430. (255923)
ДУПЛЕКС, стан 100
м2, Милоша Обреновића 31, преко пута
„Авив парка”, цена
повољна. 065/99208-30,
063/183-73-65.
(255959)

КОТЕЖ 1, двособан,
III, ЦГ, 57 м2, 32.500.
(320), „Премиер”,
352-489,
063/800-44-30.
(255923)
СОДАРА, двособан,
ЦГ, IX, 29.000, двоипособан, ЦГ, X,
31.000. (320),
„Премиер”,
352-489,
063/800-44-30.
(255923)

МЕЊАМ стан, 40 м2,
I спрат, уређен, Борча – Ковилово, за
Панчево.
063/470-817.
(255968)
ПАНЧЕВО, центар,
49 м2, опремљен,
укњижен, нов, власник,
39.000 евра. Тел.
064/144-43-99.
(255969)

МЕЊАМ прелеп стан
у Зрењанину (02 насеље), за стан или
слично у Панчеву.
064/874-03-02.
(255972)
КОТЕЖ 2, С. Шупљикца 151, реновиран, једноипособан
стан, приземље, 49
м2 + 5 м2, тераса, ЦГ,
погодан за старије,
31.000 евра.
064/888-13-63.

ПРОДАЈЕМ станове у
центру – 104 м2, 152,
141, 45 м2. 060/31290-00. (255978)
МИСА, 40 м2, нов,
21.000; Котеж 1, 25
м2, 16.000.
065/328-66-94.
(255976)
КОТЕЖ 2, 52 м2,
31.000; центар, 49
м2, 34.000.
065/328-66-94.
(255976)
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СТАНОВИ
ПОНУДА

СТАН, новоградња,
38 м2, II спрат, нова
Миса, близу школе,
амбуланте. 060/03108-09, 063/711-4189. (255984)
ПРОДАЈЕМ стан 67
м2 + две терасе, на
Содари.
069/195-54-45.
(4753)
ПРОДАЈЕМ стан на
Карабурми, 34 м2, са
две терасе од 7 м2,
27.000 евра.
060/077-78-20.
(4753)
ТРОСОСОБАН, Тесла, ТА, новији,
27.000 евра, са намештајем. (470),
„Дива”,
345-534,
064/246-05-71.
(255826)
ДВОСОБАН, Котеж
2, 57 м2, 6 м2, тераса,
повољно. (470), „Дива”, 345-534,
064/246-05-71.
(255826)

ДВОСОБАН, Котеж
2, 57 м2, 6 м2 тераса,
повољно. (470), „Дива”, 345-534,
064/246-05-71.
(255826)
ЈЕДНОСОБАН, 46 м2,
Стрелиште, ЦГ,
26.000 евра. (470),
„Дива”, 345-534,
064/246-05-71.
(255826)
ГАРСОЊЕРА, Котеж
1, нови део 28 м2, ЦГ,
20.000. (470), „Дива”,
345-534,
064/246-05-71.
(255826)
ЈЕДНОСОБАН, 40 м2,
новоградња, други
спрат, 17.000, договор. (470), „Дива”,
345-534,
064/246-05-71.
(255826)
СТАНОВИ
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ гарсоњеру
у центру Панчева, са
централним грејањем. 060/508-08-30.
(СМС)

ОГЛАСИ
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КУПУЈЕМ једносоСТАНОВИ
бан/двособан стан за
ИЗДАВАЊЕ
реновирање, исплата
одмах. 064/206-55ИЗДАЈЕМ намештену
74, 013/362-027.
гарсоњеру у центру
(255831)
града, V спрат.
060/400-34-74 (СМС)
АГЕНЦИЈИ „Тесла
некретнине”, потреб- ИЗДАЈЕМ опремљене
ни станови, брза реа- станове, лукс, новосаграђене. Светог
лизација.
Саве 133. 065/283064/668-89-15.
53-01. (255590)
(255845)
ИЗДАЈЕМ двособан,
празан стан, без ЦГ,
КУПУЈЕМ једноипона Стрелишту, у кусобан, двособан
ћи. 062/114-63-73.
стан, Содара или
(255487)
центар, за готовину.
ИЗДАЈЕМ гарсоњеру,
060/683-10-64.
лепу, намештену, но(255865)
ва Миса, близу
КУПУЈЕМО станове и Спортског центра.
куће свих структура, 013/373-027.
брза и сигурна ис(255738)
плата. (097),
ИЗДАЈЕМ намештену
„Перфект”,
собу са централним
064/348-05-68.
грејањем. 062/282(255884)
389. (255758)
ХИТНО потребан једноипособан стан, за ИЗДАЈЕМ стан у центру за пословни пропознатог купца.
стор. 063/892-08-35.
(069),
(255764)
„Стан плус”,
ИЗДАЈЕМ стан у
063/771-75-96.
строгом центру Пан(255942)
чева, једноипособан,
52 м2, ЕГ, ненамеПАНЧЕВАЦ
телефон: 013/301-150 штен. 064/398-36-16.
(255746)

ИЗДАЈЕМ једнособан
намештен стан, преко пута „Дис”-а.
063/748-66-49.
(255800)
ИЗДАЈЕМ намештен
једноипособан стан,
ЦГ, у центру и гаражу. 064/396-23-14.
(255802)
ИЗДАЈЕМ намештен
двособан стан на Котежу 2, ЦГ. 013/617421. (4753)
ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру, са централним грејањем.
Котеж 1.
064/866-23-75,
062/245-726.
(255820)
ИЗДАЈЕМ нов стан,
90 м2, полунамештен,
Димитрија Туцовића
57., 064/178-88-98.
(255862)
ИЗДАЈЕМ празан
двособан стан на
Стрелишту, ЦГ, кабловска.
060/721-21-04.
(255864)
ИЗДАЈЕМ намештен
стан у ширем центру,
грејање гратис, 100
евра. 060/340-70-60.
(255861)

ДВОСОБАН, ненамештен комфоран стан
на Миси, повољно.
063/775-99-86,
013/372-144.
(255810)
ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру, центар,
wi/fi, паркинг, повољно, одмах усељив. 065/691-88-23.
(255900)
ИЗДАЈЕМ стан, продајем комплетно реновиран, пословни
простор, канцеларију, ЈНА 3-а.
064/474-99-11.
(255909)

НАМЕШТЕНА гарсоњера у центру, централно грејање, клима, машина за веш,
кабловска, кухиња,
на дуже.
063/879-60-68.
(255948)
ИЗДАЈЕМ кућу у
Старчеву,
повољно.
064/842-91-11.
(255954)
НАМЕШTЕН,
пoлунамештен стан
57 м2, Тесла, IV
спрат, ТА грејање.
061/199-81-77.
(255961)
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СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

ИЗДАЈЕМ једнособан
празан, Ж. Фогараша. 064/878-02-07.
(255960)
НАМЕШТЕНИ:једнособан + једноипособан, новоградња, ТА,
двориште, 80 евра,
код Хотела „Тамиш”.
064/122-48-07.
(4573)
ИЗДАЈЕМ намештен
или празан двособан
стан у новијојо кући.
064/130-36-02.
(255983)
ЛОКАЛИ

ИЗДАЈЕМ локал,
Стрелиште, 16 м2,
Вељка Влаховића,
ролетне, излози.
064/474-99-11.
(255588)
ИЗДАЈЕМ пословни
простор, 100 м2, Његошева. Тел.
063/313-848.
(255551)

ИЗДАЈЕМ локал у
Панчеву, погодан за
ауто-механичара, ауто-електричара, ауто-перионицу.
064/226-81-91.
(254825)
ИЗДАЈЕМ локал 32
м2, погодан за све
делатности. Тел.
063/370-684.
(255760)
ИЗДАЈЕМ локал код
улаза у пијацу. Близина три школе, прометно.
060/351-03-56.
(255791)
ИЗДАЈЕМ нов локал,
велики излог код Зелене пијаце.
063/617-421.
(4753)
РАЗРАЂЕН локал у
Ж. Зрењанина 32, издајем 25 + 8 м2.
345-534, 064/246-0571. (255826)
ОПРЕМЉЕНА кафана, 80 м2, Макси –
Дом омладине, пијаца, 18.000 евра.
061/114-11-34.,
(255869)
ИЗДАЈЕМ локал и
магацин у најстрожем центру.
064/267-72-17.
(255887)

ИЗДАЈЕМ/ПРОДАЈЕМ локал у центру
Панчва, 17 м2, Милоша Требињца 5.
063/870-74-56.
(255888)
ИЗДАЈЕМ пословни
простор у Синђелићевој, 100 евра месечно, 30 м2.
063/315-290.
(255936)
ИЗДАЈЕМ два нова
локала, центар, један
опремљен салон лепоте. 063/734-82-31.
(255953)
ИЗДАЈЕМ локал 23
м2 код Аутобуске
станице. 352-105.
(255962)
ПРОДАЈЕМ пословну
зграду 1.650 и 500
м2. 060/312-90-00.
(255978)
ИЗДАЈЕМ локале у
центру: 100, 150, 200
и 250 м2.
060/312-90-00.
(255978)

ИЗДАЈЕМ локал у
Жарка Зрењанина.
063/771-30-31.
(255981)
ПОСАО
ПОНУДА

ПОТРЕБНИ помоћни
радници од 25 до 40
година. Подучавање
за вулканизера.
065/551-17-22.
(СМС)
ПОТРЕБНИ шивачи,
рад на ендлерици,равној масини,
стално запослење.
063/517-001. (СМС)
ПРЕДУЗЕЋЕ Karbo
Koncept тражи искуксног металоглодача. 069/334-54-42.
(СМС)
ПОТРЕБНА жена са
искуством за штеперицу. 061/686-51-28.
(СМС)
ПОТРЕБАН водоинсталатер са искуством. Контакт тел.
064/317-36-96, Гојко Вујановић. (СМС)
ТРАЖИМ пекара са
искуством, да зна да
ради бело пециво,
лиснато и путер, и да
зна да пече.
060/309-64-55.

ПОТРЕБНИ монтери
скеле (са искуством),
грађевинској фирми
„Skele Logistik”, Панчево, Баваништански
пут 439. Контакт телефон 013/377-853 и
063/115-47-34. (ф)
АУТО-ЦЕНТРУ „Љубичић” потребан самостални ауто-механичари и ученици.
013/344-011,
063/372-231.
(255353)
ПИЦЕРИЈИ „Попај”
потребни пица-мајстор и раднице за
палачинке. Доћи
лично после 16 сати.
(254954)
ПОТРЕБНА девојка
за рад у кафићу, слободни дани. 069/10806-54 (255217)
ПОТРЕБНИ радници
за рад у ауто-перионици. 063/135-28-32.
(255217)
ПОТРЕБНИ монтери
скеле (са искуством),
грађевинској фирми
„Skele Logistik”, Панчево, Баваништански
пут 439. Контакт телефон 013/377-853 и
063/115-47-34. (ф)
ПОТРЕБНИ радници
са искуством за рад у
књиговезници. Пријаве радним даном
од 9 до 12 сати, на
063/861-42-84.
(255759)
ПОТРЕБНА радница
или радник за рад у
Маркету „Бомбончић”. Доћи на разговор у петак, 2. марта
2018, у Иве Курјачког 59-а, од 18 до 20
сати. (255852)

ПОТРЕБНА радница
или радник за рад у
Маркету „Бомбончић”. Доћи на разговор у суботу, 3. марта 2018, у Моше
Пијаде 4,
од 18 до 20 сати.
(255852)
ПИЦЕРИЈИ „Попај”
потребан возач.
Доћи лично
после 16 сати.
(255856)
ПОТРЕБНА девојка
за рад у слот клубу
„Kentucky”.
064/474-74-47.
(255925)

ПОТРЕБНА мушкоженска фризерка са
искуством, услови
одлични. 064/25557-31. (255903)
ПОТРЕБНА продавачица за рад у пекари.
063/130-75-40.
(255928)
ПОТРЕБНЕ раднице
за бувљак, хитно.
063/337-851.
(255931)
КАФЕ „ЉУБИЧЕВО”
тражи девојку за рад,
са искуством.
069/364-10-04.
(255947)

БИЛИЈАР клубу Master Pool потребна
радница. 064/11911-09. (255951)
КАФЕУ Крузер потребни конобари/ице. 064/136-00-27.
(255956)
ИСКУСАН пекар, сомуни, пециво и пекач. 064/120-09-42.
(255958)
ПОТРЕБАН сервисер
беле технике, електро струке. 063/329340. (255970)
ДЕВОЈКА за рад у
шанку, помоћно особље у кухињи, радник за кетеринг.
064/874-03-01.
(255971)
ПОТРЕБНА спремачица у објекту за
смештај гостију до 45
година старости.
060/043-52-98.
(255978)
ПОСАО
ПОТРАЖЊА

МОЛЕРСКО-ГИПСАРСКИ радови мајстори из Ковачице.
060/06608-60. (СМС)
ЗИДАЊЕ, малтерисање, реновирање свих
врста кровова, стиропор, бавалит фасаде. 063/865-80-49.
(255407)
ВОДОИНСТАЛАТЕР,
одгушење судопере,
купатила, адаптације, поправке, замене,
одмах. 013/331-657,
064/495-77-59.
(255460)
КОМБИЈЕМ превозим робу, ствари, селидбе и све остало.
Најповољније.
065/361-13-13.

АЛУ-ПВЦ столарија,
ролетне, комарници,
венецијанери, тракасте завесе, радим ,
поправљам,
уграђујем.
063/882-25-09.
(254760)
ИЗРАДА јастука свих
величина и модела за
столице и кауче, од
материјала по вашем
избору. 062/102-0253. (255853)
ВОДОИНСТАЛАТЕР:
уградња, одржавање
воде, канализације,
кабине, славина, бојлера, котлића.
063/836-84-76.
(254502)
ДРВОСЕЧА, исећи ће
моторном тестером
свако дрво које вам
смета. 063/369-846.
(255479)
ЕЛЕКТРИЧАР, поправка бојлера, ТА
пећи, шпорета. Инсталације и осветљење. Марко. 069/17414-78. (255185)
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ радови,
кречење, глетовање,
столарија, веома повољно. 064/280-2615. (255453)
ТВ и сателитске антене, монтажа, дигитализација вашег ТВ-а,
IPTV и антена плус.
064/866-20-70.
(253351)
КРЕЧЕЊЕ, глетовање, гипсани радови,
фарбање столарије,
чисто, повољно, квалитетно. 063/304476, 061/189-97-33.
(255765)
ПАРКЕТАР: постављање паркета, хобловање, фуговање,
лакирање старог.
060/476-81-55.
(255767)
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ПОСАО

Livnici u Pančevu potrebni radnici
- više izvršilaca, mašinske struke:

ПОТРАЖЊА

КОМПЈУТЕРИ, сервис, поправка,а одржавање, чишћење,
инсталација нових
програма. Повољно.
060/351-03-54.
(255791)

ПРЕВОЗ ствари, робе, седлибе комбијем. Јоца. 061/61627-87. (255803)
СТОЛАРСКЕ и браварске услуге. Александар. 013/351-073,
064/157-20-03.
(255803)
МАТЕМАТИКА, физика, хемија, механика. Часови. Тел. 25119-81, 063/852-2243. (255813)

ДИМНИЧАР, чишћење димњака, котлова
и каљевих пећи.
063/155-85-95.
(255827)
СПРЕМАЊЕ станова
и помоћ старијима.
063/761-11-89.
(255903)

ТРАЖИМ посао тепетара: поправка и рестаурација намештаја: столица, фотеља и
ауто-седишта, замена
сунђера, мебл или
кожа по вашем избору, по договору. Долазак бесплатан.
061/299-54-66.
(255853)

ЕНГЛЕСКИ свим узрастима, долазим,
јефтино, 23 године
искуства. 013/25178-97, 063/782-5148. (255834)
КЕРАМИЧАР с дугогодишњим искуством, квалитетно,
педантно, повољно.
064/252-51-75,
062/153-37-06.
(255885)
ДАЈЕМ часове енглеског за основце и
средњошколце, дипломирани менаджер. 063/194-84-26.
(255878)
НЕГА покретних и
непокретних старих
лица и помоћ у кући.
064/672-09-70.
(255874)
ЧУВАМ куће, зграде,
паркинге, фарме,
шуме, магацине и
остало. 064/144-3765. (255930)

МАЂИОНИЧАР за
дечје рођендане и
све врсте прослава.
Лука Ивановић,
064/429-16-51.
(255874)
СЕЛИДБЕ са радницима, у свим правцима и уклањам полован намештај, тура
1.000 динара. Златко.
063/196-54-56,
061/144-82-80.
(255897)
ЧИСТИМ шут, чистим подруме, таване
повољно. Златко,
061/144-82-80,
063/196-54-56.
(255897)
ПРОФЕСОРКА француског језика даје
приватне часове.
061/285-07-40.
(255899)
ИЗРАДА ситних колача, кифлица и разних врста пецива.
060/761-11-81.
(255903)
ВОДОИНСТЛАТЕР:
поправка старих,
монтажа нових цеви,
одгушења, монтажа
санитарије. 062/382394. (255902)
ДУБИНСКО прање
тепиха превоз бесплатан. 302-820,
064/129-63-79.
(255945)

ПАНЧЕВАЦ
телефон: 013/301-150
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АУТО-ЦЕНТРУ „ЗОКИ”

потребан радник

– Pomoćni radnici u proizvodnji, brusači, radnici u
završnoj obradi odlivaka, bravari, kalupari
i pećari.
Mlađe osobe sa i bez iskustva na sličnim poslovima poželjno.
Posedovanje vozačke dozvole B kategorije prednost.
Prijave na telefon 013-370-575,mob.062/210-576
Ili na e-mail office@livex.rs

помоћник фарбара за припрему возила.

МПП „Јединство” а. д. Севојно, расписује

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 и 145/2014)

оглас
за возаче теретног возила са категоријама Б, Ц, Д и Е
и руковаоце грађевинске механизације, са радним искуством од две године, за извођење радова на територији општине Панчево, на период до 6 месеци.
Пријаве слати на: МПП „Јединство” а. д. Севојно, Првомајска б.б. или на mail: officebg@mppjedinstvo.co.rs

CV послати на адресу:
Книћанинова 1а или на мејл адресу:
autocentarzoki@mts.rs

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

ОГЛАШАВА
ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

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 и 145/2014)
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА
Секретаријат за урбанизам,
грађевинске, стамбено-комуналне послове
и саобраћај

OГЛАШАВА
ИЗЛАГАЊЕ НА РАНИ ЈАВНИ УВИД
План детаљне регулације дела блока 113 ( Котеж
1) у насељеном месту Панчево
Излажу се на рани јавни увид План детаљне регулације дела блока 113 ( Котеж 1) у насељеном
месту Панчево ( у даљем тексту План).
Рани јавни увид Плана, одржаће се у трајању од 15
дана и то почев од 09. 03. 2018. до 23. 03. 2018. године.
Наведени плански документ, биће изложен на рани
јавни увид, у згради Градске управе града Панчева,
ул. Трг краља Петра I бр. 2 - 4, у холу на шестом спрату, као и у канцеларији 610, сваког радног дана од 9
до 15 сати. Све информације у вези са огласом могу
се добити путем телефона 013/308-905.
План ће бити доступан јавности и у дигиталном облику, у трајању раног јавног увида, на званичној интернет страници града Панчева.
Заинтересована правна и физичка лица могу поднети
примедбе у току трајања раног 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.

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КАО УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ катастарске парцеле 3089/2 К.О. Панчево за планирану
изградњу вишепородичног стамбеног објекта, Улица
Ослобођења б.б, Панчево, израђен од стране Биро за
пројектовање и инжењеринг „АГП Студио”, Ул. Димитрија Туцовића бр. 26, Панчево, под бројем УП-012017, за инвеститора Рашић Милоша из Београда, Ул.
Љубе Дидића бр.14
Увид у Урбанистички пројекат може се извршити и
згради Градске управе града Панчева, Трг краља Петра I, бр.2 - 4 у Панчеву, у холу VI спрата, у Секретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај. Информације и сва обавештења о јавној презентацији можете добити на телефон
013/331-130, канцеларија 609 и 610, у времену од 10
до 13 сати, у периоду трајања јавне презентације од 7
дана, почев од 02. 03. 2018.
Заинтересована правна и физичка лица могу поднети
примедбе на Нацрт урбанистичког пројекта, за време
трајања јавне презентације, у писаном облику, Градској управи града Панчева, Секретаријату за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове, путем писарнице Градске управе града Панчева, Трг
краља Петра I, бр.2 - 4, Панчево.

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 и 145/2014)
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА
Секретаријат за урбанизам,
грађевинске, стамбено-комуналне послове
и саобраћај

ОГЛАШАВА
ИЗЛАГАЊЕ НА РАНИ ЈАВНИ УВИД

УСЛУГЕ

ПАРКЕТ постављам и
хоблујем, мајстор с
дугогодишњим искуством из Дебељаче, с
материјалом или без
њега. Ноле (имам и
паркет),
013/665-220,
063/847-74-38.
(246167)

СЕЛИДБЕ, превоз
друге робе, Панчеводаље, цена договор.
013/366-843,
063/193-22-29.
(255621)
СЕЛИДБЕ, превоз робе мерцедес камионом, радници, повољно. Вук. 063/278-117,
064/176-91-85.
(255461)

ОРГАНИЗУЈЕМО!!!
све врсте прослава,
до 100 места, већ од
9.99 евра. 063/89200-07.

АЛУ ПВЦ столарија,
комарници, ролетне,
венецијанери, уграђујем, поправљам,
замена гуртни.
064/181-25-00.
(255466)

БАЛТОКАД када, обнова глазуре, пластифицирање, 28 година
с вама, гаранција.
www.baltokad.co.rs.
065/347-55-02,
011/288-30-18. (и)

ПОПРАВКА беле технике, монтажа и сервис клима уређаја.
Овлашћени сервис
„Фриго Пеђа”,
013/301-300,
063/771-24-16.

План детаљне регулације унутрашњег дела блока
040 у насељеном месту Панчево
Излажу се на рани јавни увид План детаљне регулације унутрашњег дела блока 040 у насељеном
месту Панчево (у даљем тексту План).
Рани јавни увид Плана, одржаће се у трајању од 15
дана и то почев од 09. 03. 2018. до 23. 03. 2018. године.
Наведени плански документ, биће изложен на рани
јавни увид, у згради Градске управе града Панчева,
Ул. Трг краља Петра I бр. 2 - 4, у холу на шестом
спрату, као и у канцеларији 610, сваког радног дана
од 9 до 15 сати. Све информације у вези са огласом
могу се добити путем телефона 013/308-905.
План ће бити доступан јавности и у дигиталном облику, у трајању раног јавног увида, на званичној интернет страници града Панчева.
Заинтересована правна и физичка лица могу поднети
примедбе у току трајања раног 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.
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ГРАД ПАНЧЕВО

РАСПИСУЈЕ ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ
РАДИ ОТУЂЕЊА НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
I
ПОДАЦИ О ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ КОЈЕ СЕ ОТУЂУЈЕ
Предмет отуђења су кат. парцеле бр. 16167/6, 16167/7, 16167/8, 16167/9, 16167/10, 16167/11, 11434/1 све К.О.Панчево и 600/1 К.О.Глогоњ, а како следи у табели:
Редни број

Кат. парцела број

Потез

Површина кат.парцеле

Почетна цена (РСД)

Гарантни износ (РСД)

1.

16167/6 КО Панчево

Ул.Стевана Сремца

439 м2

1.180.080,29

236.016,06

2.

16167/7 КО Панчево

Ул.Стевана Сремца

420 м2

1.129.006,20

225.801,24

3.

16167/8 КО Панчево

Ул.Стевана Сремца

430 м2

1.155.887,30

231.177,46

4.

16167/9 КО Панчево

Ул.Стевана Сремца

438 м2

1.177.392,18

235.478,44

5.

16167/10 КО Панчево

Ул.Стевана Сремца

449 м2

1.206.961,39

241.392,28

6.

16167/11 КО Панчево

Ул.Стевана Сремца

492 м2

1.322.550,12

264.510,02

7.

11434/1 КО Панчево

2.српско поље

51.124 м2

25.582.449,60

5.116.489,92

8.

600/1 КО Глогоњ

село

378 м2

278.362,98

55.672,60

II
ПОДАЦИ ИЗ ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ О ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ И ОБЈЕКТИМА КОЈИ СЕ НА ЊЕМУ МОГУ ГРАДИТИ
II -1
Према Информацији о локацији бр. V-15-350-55/2018 од 12. 02. 2018. године, коју је издао Секретаријат за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај Градске управе града Панчева парцеле под редним
бројем 1, 2, 3, 4, 5 и 6 налазе се у обухвату Плана генералне регулације- Целина 2- Стрелиште са Хиподромом и Војловица са Тополом у насељеном месту Панчево („Службени лист града Панчева”, број 20/12, 34/12, 1/13, 3/13 и
16/16) – у даљем тексту План.
Планом је дефинисана намена парцела – становање са компатибилним наменама са становањем. Правила грађења објекта су дефинисана планским документом.
II- 2
Према информацији о локацији бр.V-15-350-сл/2018 од 29. 01. 2018.године, коју је издао Секретаријат за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај Градске управе града Панчева парцела под редним
бројем 7 налази се у обухвату Плана генералне регулације-Целина 5- Кудељарац и Новосељански пут иза Надела („Службени лист града Панчева”, број 39/12 и 5/15-измена) – у даљем тексту План.
Планом је дефинисана намена парцеле – изградња производних и пословних објеката уз задовољење услова за заштиту животне средине. Изградња објеката на парцели условљена је израдом Урбанистичког пројекта. Правила грађења објекта су дефинисана планским документом.
II- 3
Према информацији о локацији бр.V-15-350-54/2018-сл од 13. 02. 2018. године, коју је издао Секретаријат за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај Градске управе града Панчева парцела под редним бројем 8 налази се у обухвату Плана генералне регулације насељеног места Глогоњ („Службени лист града Панчева”, број 15/16, 15/16- исправка техничке грешке) – у даљем тексту План.
Планом је дефинисана намена парцеле – становање са компатибилним наменама са становањем. Правила грађења објекта су дефинисана планским документом.
Парцеле се отуђују у виђеном стању.
III
ПОДАЦИ О УРЕЂЕНОСТИ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
Катастарске парцеле из табеле су опремљене објектима комуналне инфраструктуре.
У зависности од потреба инвеститора приликом изградње објеката, могуће је у складу са условима носилаца јавних овлашћења прибављених у поступку издавања локацијских услова, извршити реконструкцију, доградњу или изградњу објеката комуналне инфраструктуре.
Услови прикључења на саобраћајну инфраструктуру:
Начин прикључења корисника на саобраћајницу, као и посебне услове за пројектовање и грађење прописује надлежно предузеће ЈП „Урбанизам” Панчево, осим када се ради о прикључењу на државни пут за које услове за пројектовање и грађење саобраћајног прикључка прописује надлежно предузеће ЈП „Путеви Србије”.
Услови прикључења на комуналну и осталу инфраструктуру:
Водовод, фекална канализација и атмосферска канализација: Начин прикључења корисника као и посебне услове за пројектовање и грађење водовода, фекалне канализације и атмосферске канализације прописује надлежно
јавно комунално предузеће.
Електроенергетика: Начин прикључења корисника као и посебне услове за пројектовање и грађење електроенергетске мреже прописује надлежно предузеће „Електродистрибуција” Панчево.
Телекомуникациона инфраструктура: Начин прикључења корисника као и посебне услове за пројектовање и грађење нисконапонске мреже прописује надлежно предузеће АД „Телеком Србија“.
Термоенергетика: Начин прикључења корисника као и посебне услове за пројектовање прописује надлежно предузеће ЈКП „Грејање” Панчево.
Топловод: Начин прикључења корисника као и посебне услове за пројектовање и грађење прописује надлежно предузеће ЈКП „Грејање” Панчево.
Гас: Начин прикључења корисника као и посебне услове за пројектовање и грађење прописује надлежно предузеће ЈП „Србијагас” Нови Сад, РЈ „Дистрибуција” Панчево.
Хигијена: Одлагање комуналног смећа у свему према условима које прописује надлежно јавно комунално предузеће.
IV
ОБАВЕЗЕ ЛИЦА КОМЕ СЕ ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ ОТУЂУЈЕ
Лице коме се грађевинско земљиште отуђује је обавезно да о свом трошку изведе неопходне геодетске радове, прибави потребне подлоге, изради техничку документацију, прибави локацијске услове, грађевинску и употребну
дозволу.
Лице коме се грађевинско земљиште отуђује је обавезно да о свом трошку изврши евентуалну реконструкцију, доградњу или изградњу објеката комуналне инфраструктуре према условима носилаца јавних овлашћења прибављених
у поступку издавања локацијских услова. У случају потребе за реконструкцијом, доградњом или изградњом објеката градске комуналне инфраструктуре (која обухвата саобраћајне површине, саобраћајну сигнализацију, јавно осветљење, водовод, кишну и феклану канализацију), иста се може изградити средствима лица којем се парцела отуђује уз обавезу да пре подношења захтева за издавање грађевинске дозволе за изградњу објекта на парцели закључи уговор са
имаоцима јавних овлашћења којим ће се утврдити износ трошкова комуналног инфраструктурног опремања средствима инвеститора (лица које је прибавило парцелу) за који ће се умањити износ доприноса за уређивање грађевинског
земљишта, у складу са законским и подзаконским прописима који регулишу ову материју.
Рок за привођење грађевинског земљишта планираној намени тече од дана подношења пријаве радова, у складу са члановима 140. и 148. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС”, бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука
УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13- одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14 и 145/14).
V
ПОЧЕТНА ЦЕНА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТA, НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА
Почетна цена грађевинског земљишта које је предмет јавног надметања дата је у табели.
Лицитациони корак је 5 % од почетне цене грађевинског земљишта, што износи:
за парцелу под редним бројем 1. – 59.004,01 динара
за парцелу под редним бројем 2. – 56.450,31 динара
за парцелу под редним бројем 3. – 57.794,36 динара
за парцелу под редним бројем 4. – 58.869,61 динара
за парцелу под редним бројем 5. – 60.348,07 динара
за парцелу под редним бројем 6. – 66.127,51 динара
за парцелу под редним бројем 7. – 1.279.122,48 динара
за парцелу под редним бројем 8. –
13.918,15 динара
Највиша постигнута цена по завршеном јавном надметању представљаће купопопродајну цену грађевинског земљишта.
Учесник јавног надметања који је понудио највиши износ потписује изјаву да је понудио највиши износ са назнаком висине износа у динарима.
Лице коме се грађевинско земљиште отуђује дужно је да закључи Уговор о отуђењу грађевинског земљишта у року од 30 дана од дана правоснажности наведеног Решења о отуђењу грађевинског земљишта.
Лице коме се грађевинско земљиште отуђује дужан је да исплати купопродајну цену грађевинског земљишта у року од 15 дана од дана закључења Уговора о отуђењу грађевинског земљишта.
Средства уплаћена на име гарантног износа признају се лицу коме се грађевинско земљиште отуђује као део измирене обавезе плаћања купопродајне цене и по правоснажности Решења о отуђењу грађевинског земљишта које
доноси Скупштина града Панчева на предлог Комисије за отуђење и давање у закуп грађевинског земљишта града Панчева, пренеће се на одговарајући рачун Града.
VI
ГАРАНТНИ ИЗНОС ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ И РОК ЗА ПОВРАЋАЈ ГАРАНТНОГ ИЗНОСА УЧЕСНИЦИМА КОЈИ НЕ ПОНУДЕ НАЈПОВОЉНИЈУ ЦЕНУ ЗА ОТУЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
Обавеза учесника у јавном надметању је да на подрачун број 840-0000003428741-76, по моделу 97, са позивом на број 02-226 отворен код Министарства финансија РС – Управе за трезор, Филијала Панчево, прималац: град Панчево, сврха: Градска управа града Панчева – гарантни износ за учешће на јавним надметањима, уплати гарантни износ у висини од 20% почетнe цене која је дата у табели.
Рок за повраћај гарантног износа учесницима који не понуде најповољнију цену за отуђење грађевинског земљишта је осам дана од дана јавног надметања.
Скупштина града Панчева доноси Решење о отуђењу грађевинског земљишта и доставља га свим учесницима јавног надметања.
Ако подносилац пријаве који је најповољнији понуђач не закључи Уговор о отуђењу грађевинског земљишта, губи право на повраћај гарантног износа.
Ако дође до закључења уговора о отуђењу грађевинског земљишта, уплаћени гарантни износ представља део купопродајне цене.
Ако лице коме се грађевинско земљиште отуђује не изврши своју уговорну обавезу плаћања купопродајне цене грађевинског земљишта у прописаном року, Уговор о отуђењу грађевинског земљишта се једнострано раскида. У случају раскида Уговора о отуђењу грађевинског земљишта не врши се повраћај средстава која су уплаћена на име гарантног износа за учешће у поступку јавног надметања.
VII
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНОШЕЊУ ПРИЈАВЕ
Пријава за учешће у јавном надметању са приложеном документацијом доставља се поштом или лично на адресу Град Панчево, Трг краља Петра I 2 - 4 са назнаком СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИМОВИНУ - „ЗА КОМИСИЈУ ЗА
ОТУЂЕЊЕ И ДАВАЊЕ У ЗАКУП ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА – НЕ ОТВАРАЈ”
Пријава се подноси у затвореној коверти, са видљивом назнаком на коју локацију (кат. парцелу) се односи и ко је подносилац пријаве.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање и исте ће бити одбачене.
Благовременим пријавама се сматрају оне пријаве које пристигну на адресу Град Панчево, Трг краља Петра I 2 - 4, најкасније до 3. априла 2018. године, до 12 сати.
VIII
ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОКУМЕНТАЦИЈИ КОЈА СЕ МОРА ПРИЛОЖИТИ ПРИЛИКОМ ПРИЈАВЉИВАЊА НА ОГЛАС
Пријава за учешће на јавном надметању мора бити потписана од стране физичког лица, односно потписана од стране овлашћеног лица и оверена печатом од стране правног лица одн.предузетника и обавезно садржи:
физичка лица: име и презиме, ЈМБГ, адресу становања,
предузетнике и правна лица: назив, односно пословно име, МБ, ПИБ, седиште.
Уз пријаву се доставља и:
1. доказ о уплаћеном гарантном износу,
2. уредно овлашћење за заступање,
3. фотокопија ЛК за физичка лица,
4. извод из регистра надлежног органа не старији од шест месеци (за правна лица и предузетнике)
5. потврда о пореском идентификационом броју
6. потврда о измирењу обавеза по основу изворних прихода града Панчева, и
7. изјава подносиоца пријаве да прихвата све услове из јавног огласа.
IX
МЕСТО И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА
Јавно надметање одржаће се у просторијама Градске управе града Панчева, Трг Краља Петра I 2 - 4 , Панчево, у Малој сали на I спрату, 3. априла 2018. године, са почетком у 14 сати.
Ближа обавештења у вези са огласом, као и документацијом на основу које је сачињен и расписан овај оглас, могу се добити у просторијама ЈП „Урбанизам” Панчево, у улици Карађорђева бр. 4, Панчево, контакт особа: Милан
Балчин, телефон број 013/219-03-20 и у просторијама Секретаријата за имовину Градске управе града Панчева, Трг краља Петра I 2 - 4, Панчево, контакт особа: Дејан Јовановић, телефон број 013/351-228.

Четвртак, 1. март 2018.

УСЛУГЕ

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,
064/444-66-74.
bomboncicb@gmail.com
, www.selidbe-bomboncic.com (255852)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић” – Борис – комбијима, камионима,
професионално, екипа радника, све релације по Србији, откуп
намештаја. 013/352536, 063/253-028,
064/444-66-74.
(255852)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић” – Борис, комбијем и камионом, Војводина, Србија, са
или без радника.
013/352-536,
063/253-028,
064/444-66-74.
(255852)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић” Борис, све релације по Србији с
комбијима, камионима, екипа радника,
кутије, фолија за заштиту намештаја, 024, 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 (255852)
ЧАСОВИ хармонике,
клавирне и дугметаре, кола, трилери,
песме, нотално.
060/632-46-90.

ПЕРФЕКТ: ламинат и
зидање, глетовање,
фасаде, малтериасње, кречење, керамика, кровови.
063/122-14-39.
(255754)
МАТЕМАТИКА – часови (основци, средњошколци, пријемни). Искусна дипломирана професорка
математике. Повољно. Центар. 343-370.
(255386)
ЛАЛЕ, превозим кипром, повољно, грађевински материјал,
шут, туцаник за насипање путева.
064/354-69-94,
064/754-02-72.
(255745)
ВОДОИНСТАЛАТЕР.
Одгушење купатила,
канализације, водоводне адаптације, замена вирбли, вентила, батерије, санитарије, прикључка воде
и канализације. Од
0-24 сата, пензионерима екстра попуст.
Долазим одмах.
013/235-39-21,
013/404-560,
064/290-45-09,
061/348-20-00,
062/845-96-26. (255)
КРОВОВИ, поправке,
замена црепа, летви,
старог црепа и поставке новог крова,
црепа, рогови, патошење, изолације, најјефтинији у граду,
пензионерима екстра
попуст. 013/235-3921, 013/404-560,
064/290-45-09,
061/348-20-00,
062/845-96-26. (255)
СЕРВИС телевизора,
продаја половних поправка, продаја ЦО 2
апарата, ауто-кључева, рисивера.
063/800-01-96.
(255778)
ГИПС спуштени плафони, преградни зидови, термоизолација, керамика, вода,
материјал. 060/13181-70. (255832)

ОГЛАСИ

МОЛЕРАЈ, глетовање, спуштени плафони, зидови преградни, термоизолација,
керамика, материјал.
060/131-81-70.
(255832)
ВОДОИНСТАЛАТЕР,
одгушење купатила и
канализације, водоводне адаптације, замена вирбли, батерија, вентила и санитарија, све за воду, 024, пензионерима
екстра попуст, долазим одмах.
013/348-139,
064/493-44-63,
061/631-51-41.
(255841)

СЕЛИДБЕ, транспорт
робе, монтажа и демонтажа намештаја,
паковање и заштита
ствари, одношење
непотребних ствари
са радницима
и без њих,
00-24 сата.
064/047-55-55.
(255877)
ВЕШ-МАШИНЕ,
фрижидере, замрзиваче, климе, шпорете, бојлере, ТА пећи,
поправљамо с гаранцијом.
„Фриготехник”,
013/361-361,
064/122-68-05.
(255980)

Последњи поздрав прији
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marketing@pancevac-online.rs

РАЗНО

ОГЛАШАВАМ неважећом ђачку месечну карту издату од
АТП-а, на име Андреј Келемен. (255)
ОГЛАШАВАМ неважећим сведочанство
Основне школе „Јован Јовановић Змај”
Панчево на име Владислава Мишић, издато 2002/2003. године. (255807)
ДЕВИЗНИ пензионер
65, упознао би шланг
даму до 55 година.
065/335-53-48.

МУШКАРАЦ тражи
жену, девојку за повремена дружења.
064/523-73-83.
ТУРИЗАМ

ИЗДАЈЕМ апартман у
центру Златибора.
Повољно. 063/70944-97. (255730)

ИЗДАЈЕМ собе
у центру бање
Врујци, примам ваучере.
Тел. 064/324-08-48.
(255742)
АПАРТМАНИ у центру Сокобање, може
ваучер.
Контакт телефон
063/426-345.
(255812)

Последњи поздрав нашој драгој куми

СТАНИ ЧИГОЈА

Последњи поздрав мајци

Породица КАЛИНИЋ
(38/255818)

Последњи поздрав мајци

СТАНИ

СТАНИ ЧИГОЈА

СТАНИ ЧИГОЈА
од СЛАВИШЕ, ДЕКИЈА, БРАЦЕ, РАДОША,
ПИРКЕТА, ЗДЕНКА, ЛАЗЕ, МИКИЈА, ПЕРЕ,
РАДЕТА и СЊЕЖАНЕ

од пријатеља МИРКА
и ЉИЉАНЕ МАЛЕШ

Остаћеш заувек у нашим срцима.
Ћерка СНЕЖАНА, зет МОМИР
и унуци СИМО и МАРКО
(73/255911)

(77/255911)

(76/255911)

Последњи поздрав мајци

Последњи поздрав мајци

СТАНИ ЧИГОЈА
Вечно ћеш живети у нашим срцима.
Ћерка ЉИЉАНА и унуци ИГОР и ИВАНА
(75/255911)

СТАНИ ЧИГОЈА

26. фебруара 2018. преминуо је наш вољени

Нека те анђели чувају.

БОРИСЛАВ СТОЈАДИНОВ
Син СТЕВАН, снаја ЈОВАНА и унуци МИНА и РАДАН
(74/255911)

Ожалошћени твоји најмилији
(86/255957)
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Последњи поздрав супругу, оцу и деди

МИЛОРАД НИКОЛИЋ

МИЛОРАДУ НИКОЛИЋУ
1935–2018.

Последњи поздрав пријатељу

Последњи поздрав зету од ЂОРЂА,
РУЖИЦЕ, НАТАШЕ и НЕНАДА
с породицама
(68/255894)

од његових најмилијих: супруге РУЖИЦЕ, сина
ЉУБИШЕ, ћерке ИВАНЕ, снаје ВОЈКЕ, зета СИНИШЕ
и унука МАРКА, ЛУКЕ и ЛАНЕ

23. фебруара 2018. напустила нас је наша драга

МИЛОРАДУ НИКОЛИЋУ

(22/255785)

После кратке и тешке болести преминула је наша

Породица ПЛАТИША

РАДИНКА ОБРАДОВИЋ
1940–2018.
ДРАГАН
ВЕЉАНОВСКИ

ЉУБА ГАРГЕНТА
1943–2018.
Наша вољена је преминула 25. фебруара 2018,
али ће заувек живети у нашим срцима..
Сахрана је обављена 28. фебруара 2018, у 12 сати, на Новом гробљу у Панчеву.
Ожалошћени: синови СЛАВКО и ЈОВАН и унуци
МИЛАН и САЊА

Научио си нас много чему, али најтежу лекцију
си оставио да научимо
сами.
А то је... Како да живимо
без тебе.
Твоји: ЈЕКА, НИЏА
и АНЂА

(35/255811)

(37/255816)

Вечно ће те волети и памтити породице
ОБРАДОВИЋ и ВЛАДИСАВЉЕВ

(23/255785)

Последњи поздрав нашем
драгом госту Милету

(11/255757)

23. фебруара напустила
нас је наша

Последњи поздрав прији

МИЛОРАД
МИЛОРАД
НИКОЛИЋ
1935–2018.
РАДИНИ
ОБРАДОВИЋ

НАНА
Заувек ћеш остати у нашим срцима.

ДРАГАН
ВЕЉАНОВСКИ

ЉУБА ГАРГЕНТА

Унуци ИГОР и НИКОЛА

ПРОДАНА, ЛАЛЕ,
ВЛАДА, ЂОЛЕ и ВЕСНА
с породицом

(12/255757)

(44/255830)

НИКОЛИЋ
МИЛЕ

Сплав „Наутикал”

Последњи поздрав куму
Милету од ЖЕЉКА,
ЗДЕНКЕ и ВЕЉКА

(66/255889)

(42/255825)

24. фебруара преминула је наша драга мајка, ташта и бака

1962–2018.
Последњи поздрав

Последњи поздрав драгој сестри од АНГЕЛИНЕ
са фамилијом
(39/255819)

Последњи поздрав вољеној мами

Последњи поздрав од
брата ГОРАНА
и братанице ИВАНЕ

МИЛЕВА ПАВКОВИЋ

(78/255932)

1928–2018.
Последњи поздрав нашој драгој

ОЛГИ
МИЛОВАНОВИЋ

НАНИ
ЉУБИ ГАРГЕНТА
од БОЖЕ, ЉИЉЕ, МАЈЕ и САЊЕ с породицама
(58/255866)

Драгој ујни

ЉУБИЦИ ГАРГЕНТА

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

1931–2018.
од унука МАРКА
и МИШЕ с породицама

Син МИОДРАГ МИКИ
МИЛОВАНОВИЋ

(89/255971)

(82/255934)

Нека те наша љубав чува на небу, као што си ти
нас чувала на земљи.
Твоји: БУБА, ПЕЦА и КАЋА
(51/255841)

24. фебруара преминула је наша драга

Последњи поздрав

МИЛЕВА ПАВКОВИЋ
1928–2018.
ЉУБИ

последњи поздрав.
Породице ВИНЧИЋ и ЖИВАНОВИЋ

од брата ДОБРИВОЈА с породицом

Увек ће мислити на њу: син ВАСА,
снаха ДУШИЦА и унука МИЛИЦА

(48/255836)

(71/255898)

(53/255844)

Четвртак, 1. март 2018.
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Последњи поздрав куму

Последњи поздрав колеги

ЗОРАН ТОМИЋ
1971–2018.

Свако има неког кога нема

БИЉАНА ЂУКИЋ

Наш вољени преминуо је 25. фебруара 2018, али
ће заувек живети у нашим срцима.
Ожалошћени: мајка ЉУБИНКА, супруга МАША,
ћерка НИНА, син АЛЕКСА, сестра ВЕСНА
и остали пријатељи и родбина

ЗОРАНУ
ТОМИЋУ

Ни време, ни туга неће умањити лепоту што смо
скупа постојали.
Генерација 107. генерације
Гимназије „Урош Предић”

ЗОРАНУ ТОМИЋУ
Породица МИНОСКИ

(15/1255774)

(47/

(41/25584)

Последњи поздрав

Двадесет година...
Колектив АД ХИ „Панонија” Панчево
(90/ф)

Последњи поздрав

ЗОКИ

ГОРАН РАДОЈЧИЋ

ЗОКИЈУ
Ујак и ујна

Породице СТАНОЈЛОВИЋ и КИШ

(52/255842)

(18/255778)

Недостајеш.

28. фебруара 2018, у 80. години, изненада
нас је напустио наш драги

ЖАРКО и МИЛОЈКА
(25/255794)

ЗОРАН ТОМИЋ

РАДОШ ВУЧКОВИЋ
1938–2018.
Сахрана ће се обавити 1. марта 2018, у 14
сати, на Новом гробљу у Панчеву.

ЗОРАН ТОМИЋ

Последњи поздрав
нашем Зокију од
породице АНТИЋ

Последњи поздрав нашем
Зокију.
Породица ПЕТРОВСКИ

(17/255775)

(16/255777)

Последњи поздрав пријатељу

БИЉАНИ ТОМА
1952–2018.

24. јануара престало је да куца срце мога
супруга, оца и деде

Сестра МИРЈАНА с породицом

1939–2018.

Последњи поздрав нашој драгој

од породице ВАСИЋ

(85/255952)

Последњи поздрав драгом пријатељу

(46/255836)

БОГДАНУ
ДУКИЋУ

Ожалошћени: супруга ЉИЉАНА, ћерка
РАДИЦА, син СЛАВИША, унуци НЕДА,
АЛЕКСА и АНА, зет ДРАГАН
и снаја СВЕТЛАНА

Последњи поздрав пријатељу

Последњи поздрав и вечни спокој

(81/255935)

БОГДАНА ДУКИЋА
1939–2018.

Тридесетогодишњи помен драгом оцу

ВЕНИЈИ СТОИЛКОВСКИ
Не, вољени никада не умиру!
Твоји: супруг РАТКО, син ЗОРАН и кћерка СНЕЖАНА
с породицама
(69/255894)

Ожалошћени: супруга БОРА,
син СТЕВАН, ћерка ДРАГАНА,
снаја САЊА, зет ЗОРАН, унуци МИЛОШ,
УРОШ, ЈЕЛЕНА и АЛЕКСА

РАДОШУ
ВУЧКОВИЋУ

(79/255933)

РАДОШУ
ВУЧКОВИЋУ

од пријатеља ПЕРЕ
и прије БЕБЕ

од породице ЂУРИЋ

(88/255966)

(87/255966)

9. марта навршава се шест месеци откако
нас је напустио наш драги

ЂУРИ ЛУКАЧУ
1. марта 2018. навршава
се четрнаест тужних година откако није с нама
наш вољени

ПАНЧЕВАЦ
телефон:
013/301-150

Његова деца
(80/255394)

ВЕЉКО БРАШОВАН

С великом тугом опростили смо се од наше другарице,
рукометне ветеранке

ЗАВИША
ЛАЛИЋ
1952–2018.
Њен ведар лик остаће нам у вечном сећању.
Ветеранке и ветерани УРВ „Динамо”

Успомену на његову
бескрајну доброту,
љубав и племенитост
с тугом и поносом
чувају син и ћерка
с породицама

(50/255839)

(4/255737)

НАДА ЂУРИШ ШУЈКА

Помен ће се одржати 3. марта, у 11.30, на
Новом гробљу.
Много је лепих успомена да те вечно памтимо и никада не заборавимо.

СТЕВО ВАСИЋ
1934–2018.
Последњи поздрав од комшија у Моравској улици
(83/255933)

С љубављу супруга НАДА, ћерка БРАНКА
и син НЕНАД с породицама
(54/255848)
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ЈОВАНОВ

СЕЋАЊЕ

ЈОВАНОВ

Прошло је

ЈОВАНОВ

ЈЕЛЕНА
ЈЕЛЕНА

МИЛОШ

2 године

две године

ЈОВАН

6 месеци

МИЛОШ

40 дана

од смрти наших вољених.
У суботу, 3. марта, у 11 сати, одржаћемо помен драгим нам покојницима, на Старом
православном гробљу.
У срцу туга на гробу тишина
у дому нашем велика празнина.
Не видимо вам очи не чујемо вам глас,
али осећамо да сте ту између нас.
Ваше: ЉУБИЦА, РУЖА и ДАНА с породицама

шест месеци

ЈОВАН

ЈЕЛЕНА

МИЛОШ

ЈОВАН

шест недеља

1958–2016.

1994–2017.

1955–2018.

Време ће пролазити, али бол и туга за вама неће
никад.
Сестра ВЕРИЦА и сестричина МИРА
с породицом

Отишли сте без поздрава, а мени оставили бол и
тугу за вама.
Син и брат МАРКО и снаја ТАЊА с децом
АЛЕКСАНДРОМ и ВАЊОМ

(62/255873)

(69/255872)

Сећање на драге родитеље и брата

У понедељак, 5. марта, навршава се четрдесет
дана откако није с нама наш драги

СТАНЧИЋ

(65/255888)

7. марта 2018, на Католичком гробљу, у 11.45, даваћемо четрдесетодневни помен нашој

НИКОЛА ДАРИНKA БОЖИДАР
17. II 1956

22. X 1932

4. III 1926

– 2. III 1998.

– 14. VII 2009.

– 26. III 2015.

ДРАГУТИН ЗЕКИЋ ДРАГАН
Помен ће се одржати на Новом гробљу, у 11 сати.

У срцу вас носимо и од заборава чувамо.
Ваши: ЗОРАН и РАДМИЛА

С љубављу и поштовањем твоји најмилији

(64/255866)

(67/255891)

У суботу, 3. марта 2018. године, навршава се четрдесет дана откако није с нама наш драги

Годишњи помен нашој

ДОБРИНКИ МЕНЕШИ
рођ. Мартинов
Драга наша сестро и тетка, отишла си и оставила нас да вечно тугујемо за тобом. Знај да те нећемо никад преболети. Вечно ћеш бити наша бол и туга.
Твоје: КАЈА, ДАНИЈЕЛА и ЈОЦА
(63/255881)

5. марта навршиће се две године откако није с
нама наш вољени

Годишњи помен вољеној
сестри

ГРАДИМИР
СТОЈАНОВИЋ

ЈОВАН ТОФЕЛ

1998–2018.

Тога дана одржаћемо помен, у 11 сати, на Старом православном гробљу.
С љубављу и поштовањем: син МИОДРАГ, ћерка
МИЛИЦА, унук РАСТКО и зет ДЕЈАН

АНКИЦИ
ВУКОТИЋ

ЖИВОТА ТОПАЛОВИЋ
2016–2018.
Много нам недостајеш.
Супруга ЗАГА и ћерка ДРАГАНА с породицом
(45/255833)

1957–2017.
Време пролази, а туга за
тобом никада.
Много нам недостајеш.
Сестра БЛАГИЦА
и сестричина САЊА
с породицом

(14/255773)

Тата, могло је све и другачије да буде...
Твоје: ДРАГИЦА, АНА,
ГОЦА и ЛЕЛИЦА
(70/255896)

Годишњи помен вољеној мајци и супрузи

ГОДИШЊИ ПОМЕН

РУЖИЦИ
БАСАРИЋ
2017–2018.
Њени најмилији
(6/255742)

Двадесет година од смрти драгог и вољеног

(28/255796)

28. фебруара је тачно пет година без тебе

МИРКО РАДОМИРОВИЋ
И даље не верујемо да нам нећеш однекуд доћи,
да нас нећеш позвати...
Твоје: БИЉАНА, МИЛЕНА, БОЈАНА,
ЖИЖА и ЦОЦА
(33/255808)

Годишњи помен вољеној
сестри

АНКИЦИ
ВУКОТИЋ
1957–2017.
Бол и туга не пролазе.
Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Сестра ЛЕПОСАВА, зет
БЛАГОЈЕ и сестрић
ЗОРАН с породицом

АНКИЦИ ВУКОТИЋ
1957–2017.

АНКИЦИ
ВУКОТИЋ

Чинила си све за нас, испунила сваку жељу.
Осим једне.
Заувек ћеш бити наш покретач, снага, храброст,
љубав.
Воле те: супруг ДРАГАН и ћерке МАРИЈА
и ЈЕЛЕНА с породицама

Увек ћеш нам бити у лепом сећању.
Девер СТАНКО
ВУКОТИЋ с породицом

(29/255796)

(30/255796)

СЕЋАЊЕ

1957–2017.

Нашем

ЈАНКА
ЛАКИЋА
6. III 1998 – 6. III 2018.
Године пролазе, али у
срцу остаје вечна туга и
бол. Остале су успомене
и сећање које никада неће избледети.
У нашим срцима и мислима увек си био и заувек ћеш остати.
Твоји најмилији
(31/255803)

(27/255796)

СЕЋАЊЕ

др ЗОРАН
МАРКОВИЋ
ЈОВАН ХРЋАН
3. III 2000 – 3. III 2018.
С пуно љубави чувамо успомену на тебе.
Твоји најмилији
(84/255950)

АНКИЦА
ВУКОТИЋ
Недостајеш нам.
Брат НОНЕ и снаја
ЉУБИНКА с децом
(40/255822)

ЈОВАНУ
ЏИВЏАНОВСКОМ

СТЈЕПАН
САБЉОВ

Брат МАРИНКО
МИЋАНОВИЋ
с породицом

Заувек у мислима и сећањима твоје породице.
ЗОРИЦА, ИВАН
и СЛАВКО

4. IV 1941 – 1. IX 2017.
Прошло је шест месеци
откад ниси с нама. Волимо те заувек.
Ћерка САЊА с децом
и сестра МАРИЈА
с породицом

(59/255868)

(13/255772)

(43/255829)

1. III 1992 – 1. III 2018.

4. III 2004 – 4. III 2018.

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

Четвртак, 1. март 2018.
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СЕЋАЊЕ
Драгим и вољеним родитељима

СПОМЕНКА СТАМБОЛИЋ
Драга Споменка, прошла је једна тужна
година откада си изненада отишла од нас
и оставила нас, а понајвише оне које си
највише волела, твоје унуке и твоја два
праунука.

МИРЈАНА МАТЕЈИЋ ИВАН МАТЕЈИЋ БАТА
40 дана
10 година
Тамо где сте сада више Вас ништа не боли... али боли нас.. много
боли... Много нам недостајете. Поносне смо што сте баш Ви наши
родитељи.
Увек у срцима: ваше ћерке ИВАНА и СВЕТЛАНА, зетови
ДРАГУТИН и ДУШАН и унучад ДУЊА, МАТЕЈА и ИВАН

Прошло је седам година откако није с нама наш

(8/255747)

СЕЋАЊЕ

Мојој љубави, мојој сестри

Твоји најмилији

МИТАР СТОЈКОВИЋ

(2/255657)

СЕЋАЊЕ

Супруга МИЛЕВКА, син НЕБОЈША,
ћерка НАТАША, снаја АЛЕКСАНДРА и унучад
АНДРИЈАНА, АЛЕКСАНДАР и СТЕФАН

МИРЈАНА МАТЕЈИЋ
Много нам недостајеш. Пуно те волимо.
Заувек неутешни: сестра ВЕРА, зет ПЕЂА, сестричине
САЊА и НАТАША и унука ВАЊА

МИРЈАНИ

(5/235779)

(9/255748)

Прошло је шест месеци
откако није с нама

Прошло су две године
од смрти вољеног оца

БОРИС ТРАЈКОСКИ
2015–2018.
Године пролазе, али утехе нема...
Увек ћеш бити у нашим мислима и срцима.
Твоји најмилији: СТОЈА, ЈАСНА,
САЊА и АЛЕКСА
(32/255805

3. марта навршава се десет година откако није с
нама наша вољена и незаборавна

СЕНАД
БОГУЋАНИН
1980–2017.
Поглед те тражи, нешто
бих ти рекла, сине мој.
Бол и туга не престају.

БИЉАНА АЋА
2008–2018.

МИЛОША
ИВОШЕВИЋА
Сећање на тебе не бледи
и време не брише успомене, савете и љубав према теби. Вечно ћу жалити што си ме напустио и
с тугом у срцу и очима се
сећати љубави коју си
ми пружио.

Твоја мајка СЛАВИЦА
и тата ИСМЕТ

Твоја ћерка МАЈА
с породицом

(49/255838)

(1/255153)

Драга наша Бико, лажу када кажу да време лечи
све. Време не лечи ништа само те научи да живиш са болом и тугом за тобом. А наша туга је
сваким даном све већа.
Заувек у срцу твојих најмилијих: мама, тата,
брат, сестра, сестрићи, баба и зетови

Лукић
МАТЕЈИЋ
СЕЋАЊЕ
Буле мој, како даље без
тебе, љубави моја, анђеле мој добри. Сва врата
која воде до тебе су затворена. Свуда туга, бол,
јад и чемер.
У великом болу: сестра
ЉИЉАНА, зет СТЕВА,
НИНА и САНДРА
(10/255748)

СЕЋАЊЕ

Породица
24/255789)

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

СЕЋАЊЕ
7. марта 2018. навршавају се четири тужне године откада ниси с нама

КОСТА

ЗЛАТА

2006–2018.

2015–2018.

Тета МИРА
с породицом

ПЕЛА

(60/255870)

(57/255862)

Њени најмилији
(3/255378)

СОФИЈИ
РАМЈАНАЦ
С поштовањем и тугом
син МИРКО
с породицом

5. марта 2018, у 11 сати, на Новом гробљу обележићемо
четрдесетодневни помен нашој драгој мајци

Ћерка СЛАВИЦА с породицом

ДЕСА БАЈОВИЋ
ДЕЛЕ
Драга пријатељице, сестро. Много ми недостајеш.

3. марта 2018, са почетком у 11 сати, даваћемо
једногодишњи помен на
Новом гробљу у Панчеву.

(7/2557449

С љубављу и поштовањем чувам успомене на вас.

И после десет година још
увек боли и тешко нам је
да прихватимо да те нема.

БОСИЉКА
ПАНТЕЛИЋ

(26/255759)

(20/255783)

БИЉАНА АЋА

У четвртак, 8. марта, у 11
сати, на Старом православном гробљу даваћемо четрдесетодневни парастос нашој драгој

ЛИДИЈА
ВЕЉКОВИЋ
1. III 2000 – 1. III 2018.
Вечно ћемо те волети и
чувати од заборава.
Ћерка БОЈАНА, син
НИКОЛА и супруг
ПРЕДРАГ

БУГАРИН

МИЛИВОЈЕ МИЋИЋ
2008–2018.

(36/255811)

1. марта 2018. навршава
се годину дана откако
није с нама наша драга

МИЛЕНА
МАКСИМОВИЋ
1976–2014.

Мајко

Заувек ћеш остати у нашим срцима.
Твоји најмилији

ЉИЉАНИ ЖИВКОВИЋ
1953–2018.
Вољени никада не умиру.
Твоји најмилији
(34/255809)

(56/255160)

Четрдесетодневни помен нашој вољеној

3. марта 2018. године навршава се једанаест година откако није с нама наша драга

МАРИЈА
МАРИЋ

ЉУБИЦА
ПОПОВИЋ
2015–2018.

Много нам недостајеш.
Супруг БОШКО и синови ДРАШКО и ДРАГАН
с породицама

Син МИЛУТИН
МИЛЕТИЋ, снаја
СЛАВИЦА и унук САВА

Заувек си у нашим мислима и срцима.
Твоја ћерка НЕВЕНА,
зет РАДОШ и унук
БОЖИДАР

(72/255910)

(19/255780)

(21/255783)

ДЕСАНКИ БАЈОВИЋ ДЕСИ

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

МИРЈАНА МИШКОВИЋ

Хвала ти за бескрајну љубав, нежност и доброту коју си
нам пружала.
Твоји најмилији
(55/255850)
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ИНФО/ЗАБАВА

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

РОЂЕНИ

27. јануара: Сару – Снежана Јовановић и Милан Тодоровић; 3. фебруара: Дејлу – Александра Атанацков и Милош Ивић; 10. фебруара: Ану – Данка Суботић и Огњен Аврамовић; 12. фебруара: Магдалену – Милена и Дарко Стојковић; 14. фебруара: Загорку – Биљана и Сафет Зогај, Марију – Милица и Дарко Јаћимовић; 17. фебруара: Николину – Милица и Дарко Лоћкић; 21. фебруара: Неру –
Невена и Марко Коцка.

Добили сина
2. фебруара: Павла – Ивана Аврамовић Јуришић и Слободан Јуришић; 12. фебруара: Вука – Бојана и Жељко Ђурђевић; 14. фебруара: Виктора – Весна и Миљан Миљковић; 15. фебруара: Василија
– Љиљана и Тодор Кесић; 18. фебруара: Вељка – Жаклина и Марко Вујовић, Кристијана – Jулијана и Михаљ Лазар; 19. фебруара:
Вукашина – Сања и Драган Алексовски.

ВЕНЧАНИ
22. фебруара: Звездана Радетић и Иван Манојлов.

19. фебруара: Золтан Пап (1955); 20. фебруара: Ђурђевка Милићев (1940), Радојка Милошевић (1943), Момир Павловић (1949),
Станојка Апостолски (1947), Олга Миленовић (1934), Стана Јаковљевска (1942), Зоран Рајковић (1950); 21. фебруара: Иван Радонић (1934), Јовица Михајловић (1954), Биљана Тома (1952); 22. фебруара: Рамо Ђухић (1942), Загорка Милановић (1934), Бисерка
Барбу (1952).
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УКРШТЕНИ СЛОГОВИ
ВОДОРАВНО: 1. глумица са слике, 2.
народ под Турцима – зауставити се, 3.
држава у Африци – двадесет осмо и
десето слово азбуке, 4. планина у Србији на граници с Бугарском, 5. ауто-ознака Ниша – на тај начин, 6. остатак при вршидби пшенице – хладно
годишње доба, 7. лековита биљка.
УСПРАВНО: 1. тропски папагај – име
некадашње глумице Пешић, 2. река у
Северној Америци (водопади!) – сићушне, малене, 3. симбол калцијума
– инкасирање – ознака за Индонезију,
4. у довољној количини – главни град
Кипра, 5. братовљева кћерка, братаница – недостатак.

1

9

2

Ован

Вага

(21. 3 – 20. 4)

(23. 9 – 22. 10)

На послу доминирате и волите
да шефујете другима, што није
увек могуће. Отворите коначно
своју фирму, где ћете се доказати у директорској улози. Здравље вам је променљиво, а партнеру је потребно више пажње и
нежности.

Брак вам је најважнији у животу и често запостављате посао и
себе због партнера. Волите добру комуникацију и читање, коначно ћете наћи времена и за то.
Пазите да не прехладите бешику
док траје хладна зима.

Бик

Шкорпија

(21. 4 – 20. 5)

(23. 10 – 21. 11)

Имате потребу да одете некуд
далеко с партнером, али сада није тренутак за путовања. Када сте
нервозни, претерујете с храном и
слаткишима, а имунитет вам није баш на завидном нивоу. Време
је за теретану и дијету, контролишите се више.

Превише сте посесивни према
партнеру, нема разлога за љубомору, то је ваша несигурност. На
послу доживљавате доста стреса,
околина вам не одговара, могуће
је да ћете променити посао. Превише размишљате и оптерећујете се, опустите се мало.

Близанци

Стрелац

(21. 5 – 21. 6)

(22. 11 – 21. 12)

Расејани сте ових дана, вежбајте

Динамични сте по природи, воли-

медитацију и фокусирајте се на
дубоко дисање. Имате потребу за
физичком активношћу, али вас
време омета у плановима. На послу сте увек на више страна одједном, требало би коначно да одлучите чиме желите да се бавите.

те ризик и авантуре, што партнеру
може сметати. Брак баш и није за
вас, волите слободу и провод. Пуно
обавеза имате на послу, тешко вам
је да устајете рано, јер остајете с
друштвом до касно у ноћ. Смањите
алкохол, да не постанете зависник.

УМРЛИ

КОМБИНОВАНА УКРШТЕНИЦА
Код ове укрштенице описи су дати само за појмове који се уписују
усправно, док су по азбучном реду наведени сви појмови које треба уписати водоравно. Сами треба да откријете положај црних поља. Распоређена су симетрично, а њихов број је означен у загради
иза описа појмова који се уписују усправно.
ВОДОРАВНО: АРЕОМЕТАР, АТО, ВЕЗ, ДМ, ЕРАВИ, ЗАПРЕМИНА, ЗАРАИ, ИКОСАЕДАР, КАНИСТЕРИ, ЛЕКО, ЛИЗИ, ЛУ, СИРТ, СТЕПА, ТАДА, ЧЕКРК.
УСПРАВНО: 1. за ово време – срок, рима (1), 2. део математике који
проучава природне, целе и рационалне бројеве (0), 3. једна категорија
у боксу – разум, разборитост (1), 4. област у Немачкој, у Баварској –
текстови, написи (1), 5. еманација (скр.) – место код Бихаћа – првак,
шампион (2), 6. графички радници – кретање кроз ваздух (1), 7. Одисејево острво – свете књиге Брамана у Индији (1), 8. нестручњак који се
бави лечењем (0), 9. штампарски табак – примери за углед (1).

Пише: Aлександра www.psiholoskaastrologija.com,
Аризановић info@psiholoskaastrologija.com, 061/217-39-92

Добили ћерку

ЕНИГМАТСКИ

1

Хороскоп

ИЗ МАТИЧНИХ КЊИГА

Рак

Јарац

(22. 6 – 22. 7)

(22. 12 – 20. 1)

Ово је период великих промена
у вашој личности и животу, радите на унутрашњем задовољству и
миру и то се примећује. У животу
вам је љубав важнија од амбиције, али и ту успевате да успоставите баланс. Здравље вам је релативно стабилно.

Можете очекивати унапређење
на послу, јер сте се довољно показали. Вредни сте, али вам показивање емоција иде мало теже; нема потребе да се плашите
разочарања у вези. Посетите зубара, не запостављајте зубе, ако
нисте били дуго на контроли.

Лав

Водолија

(23. 7 – 22. 8)

(21. 1 – 18. 2)

Потребно је да још мало издр-

Веома сте ексцентрични и нео-

жите тежи период и превише
обавеза да бисте касније могли
да уживате. Увек сте у центру догађања и волите да се истичете у
друштву. Контролишите притисак
и крвну слику због појачаног
стреса.

бични, издвајате се из масе, тешко се уклапате у окружење. На
послу важите за чудака, али то
вас много не погађа. Партнер
жели да зна шта да очекује од
ваше везе у будућности. Крећите
се више због слабе циркулације.

Девица

Рибе

(23. 8 – 22. 9)

(19. 2 – 20. 3)

Волите да преваспитавате друге, а партнеру се то не свиђа, јер
се осећа као да је дете. На послу
може доћи до неких промена набоље, очекујте повишицу. Превише се бавите другим људима, а
себе запостављате. Време је за
контролу крвне слике.

Помало сте хаотични и нестабилни, пријала би вам масажа
стопала. Уморни сте од људи и
желите да будете сами и посветите се себи. Партнер то не може
да разуме. Морате да му објасните да вам је потребно време у
самоћи, иако га волите.
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ДВОСТРУКИ АНАГРАМ
ХЕЛЕНСКИ КОМЕДИОГРАФ

Oн је био ФИНА СОРТА,
комедија маг познати,
свака му је СИТНА ФОРА
могла људе насмејати.
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РЕШЕЊА – Комбинована укрштеница: запремина, ареометар,
Сирт, тада, ато, чекрк, дм, Зараи, ерави, лу, Степа, вез, Лизи, Леко,
икосаедар, канистери. Укрштени слогови: Аница Добра, раја, стати,
Гана, чи, Стара планина, ни, тако, слама, зима, валеријана. Судоку:
329845716, 154267938, 678319254, 937628145, 815473629,
246591873, 762934581, 593182467, 481756392. Двоструки анаграм:
Аристофан.

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ

Четвртак, 1. март 2018.
pancevac@pancevac-online.rs
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ЈЕДАНАЕСТИ ПУТ ОБЕЛЕЖЕН СВЕТСКИ ДАН МАТЕРЊЕГ ЈЕЗИКА

ИВАНОВО ДОСЛЕДНО НЕГУЈЕ ЛЕПОТУ РАЗНОЛИКОСТИ
Још једном је село с најшароликијом структуром становништва у Панчеву и окружењу
пока за ло коли ко бри жљи во
негује ризницу међунационалне толеранције.
Поново је, као и сваког 21.
фебруара у последњих десетак
година, Иваново угостило људе,
пре свега оне најмлађе, који се
служе разним језицима заступљеним на овим просторима,
били они „велики” или „мали”.
Тако се опет говорило, рецитовало и певало на мађарском,
бугарском, палћенском, македонском, румунском, грчком,
русинском, наравно – српском,
па чак и на кинеском језику...
Међународни дан матерњег језика једанаести пут је уприличен у
среду, 21. фебруара, у ивановачком Дому културе, а организовали су га Еврорегионални центар за развој друштва у мултиетничким срединама „Ин медијас
рес” и институције из села с најколоритнијом националном и
језичком сликом у окружењу.
И овог пута су с разних страна дошли припадници бројних народа и култура како би
обе ле жи ли свет ски пра зник
мул ти лин гвал но сти, који је
Унеско успоставио зарад подизања свести о значају матерњих језика, као и у знак сећања на студенте убијене баш
тог датума 1952. године у Даки
(данашњем Бангладешу), само
зато што су протестовали због
тога што њихов матерњи језик
није проглашен за званични.
„Каљинка” и „Кантакузина”
дигли публику
Након интонирања химне бројним посетиоцима и гостима,

никаша Миће Јанковића, шефа
оркестра РТВ-а.
Само финале је представљало неку врсту реализације пројекта „Матерњи језик и култура ван гра ни ца Репу бли ке
Бугарске”, када су се музичколитерарним програмом представили ученици основних шко-

ла из Иванова, Омољице и Стрелишта, под диригентском палицом њиховог професора Огњана Цветкова.
И након тога сви они настављају да негују лепоте разноликости и да брижљиво чувају
ризницу међунационалне толеранције...

ЧИТАЛИЋИ
Светски дан који слави матерње језике обележен је у омољичкој школи „Доситеј Обрадовић”, која се у среду, 21.
фебруара, прва у граду укључила у пројекат „Читалићи”.
Према речима школског психолога Весне Николић, у питању је такмичење у провери разумевања прочитаног текста.
– У томе је учествовало четрдесет шесторо ученика од првог
до осмог разреда. По раније установљеним правилима, дежурали су учитељи из друге школе, из ивановачке ОШ „Моша
Пијаде”, који су били задужени и за прегледање тестова. Нај-

Ученици који уче бугарски језик
међу којима су били и представници бугарске и мађарске
амбасаде, најпре се обратио
град ски већ ник за кул ту ру
Немања Ротар, који је као задивљујућу истакао чињеницу да
једно тако мало место негује
овакве вредности.
Потом је Светлана Николин,
испред Еврорегионалног центра „Ин медијас рес”, подвукла
да су језици основ идентитета
сваке етничке заједнице, али да
су данас, у време глобализације, многи у великој опасности,
будући да сваке две недеље по
један изумре и да ће их, ако се
настави такав тренд, нестати
преко три хиљаде, па то додатно даје на значају оваквим манифестацијама и напорима да се
умирући језици одрже у животу, што је на високом месту и у
агенди Европске уније.

Мешовити дечји хор пева на мађарском

Сам про грам отво рен је
наступом ученика ОШ „Свети
Сава” Матеје Гурана и Теодоре
Мик из новосељанске основне
школе, сплетом српских, македонских, палћенских, мађарских и руских песама, као што
је „Каљинка”, коју је цела сала
испратила аплаузима.
У наставку је локални МКУД
„Боназ Шандор” изводио песме
Секељ-Мађара, а као и претходних година чланови Друштва грчко-српског пријатељства „Кантакузина” из Смедерева су рециталом и игром приказали делић раскоши културе из постојбине Хелена.
Чуо се и кинески...
Ученици старчевачке школе
„Вук Караџић” многе су пријатно изненадили наступом на
кине ском јези ку, а Ната ша

Шаломон је на српском извела
„Шашаву песму”.
У организацији Националног
савета македонске националне
мањине рецитовали су ученици из јабучке и качаревачке
школе који похађају предмет
македонски језик са елементима националне културе. Исто
то учинили су и ђаци ивановачке образовне установе „Моша
Пијаде”, који су потом певали
заједно с регионалним хором
сачињеним и од деце из Панчева, Војловице и Скореновца.
Поново је на бину изашла
фан та стич на Тео до ра Мик,
како би извела сплет веселих
румунских народних песама,
а КУД „Чешка беседа” представио је језик те мањине из
око ли не Беле Цркве. Ана
Лимар је запевала на русинском језику уз пратњу хармо-

МКУД „Боназ Шандор”

успешнији ученици Михајло Тајдић (III1), Лука Цвејић (V1),
Огњен Ожеговић (VIII1), Дејан Савановић, Михајло Тајдић и
Никола Цвејић (сви VIII3) представљаће школу на наредном,
окружном надметању из ове области – навела је Николићева.
Овом активношћу обележена су и два века од објављивања најзначајније српске књиге савременог доба – „Српског
рјечника” Вука Стефановића Караџића.
С тим у вези, истог дана у школској библиотеци одржан
је час на тему живота и стваралаштва овог великана, када
су предшколци из групе васпитачице Александре Стојковић,
препуни знања о Вуку и његовом делу, говорили пословице, загонетке, брзалице, ташунаљке, успаванке…

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.

ПАНЧЕВАЧКИ МОТО-КЛУБ ОБЕЛЕЖИО ВРЕДАН ЈУБИЛЕЈ

Две деценије „Којота”
Панчевачки „Којоти”, један од
првих и најактивнијих мото-клубова у земљи и шире, недавно
су обележили леп јубилеј – двадесет година постојања. Фебруара 1998. године Милан Ристић,
познатији као Миша Крак, и
неколико истомишљеника одлучили су да озваниче љубав према двоточкашима и стил живота који из тога произлази. Пролазиле су године, а клуб је стицао реноме. У томе га није омео
чак ни ненадокнадив губитак у
виду преране смрти првог председника Мише Крака, већ је та
организација наставила бројне
активности – пре свега одржавање препознатљивих летњих и
зимских журки.
Увертира за једну од њих
направљена је у петак, 16.
фебруара, у уточишту „Којота”
популарно названом „Јазбина”,
такозваним загревањем за чланове, када је свирао клупски
састав „Trouble Heart”. Исти
бенд наступио је и сутрадан, у
суботу, на главном догађају у
Старој пивари, након чега је
стране и домаће рок нумере прашио „Starlight” из Костолца.

Страну припремио

Јордан
Филиповић

Луткица

Поменути локал је другу годину заредом угостио бајкере и
рокере, који нису крили задовољство амбијентом, па су испунили не само подрум већ и
башту, у којој је постављен

шатор, где им је сервирана бесплатна вечера.
Међу многобројним гостима
из свих клубова из Србије нашао
се и велики број странаца, како
из бивших југословенских репу-

блика, тако и из Мађарске,
Бугарске, Румуније, Италије...
Бајкерски хепенинг у Панчеву
ни овог пута нису пропустили
препознатљиви ликови, попут
Ласла из Румуније, Марка из
Италије, Сергеја из Амстердама, као ни легендарни Фијук и
Лујза из Гроцке, чланови бенда
„Краљевски апартман” и многи други.
Након што је отпеван „Happy
Birthday”, одуване су свећице
на рођенданској торти. Потом
су, као најактивнији током две
деценије постојања клуба,
захвалнице за досадашње ангажовање добили Драгослав
Лишанин Гаги, Душан Костић
Леонардо, Влада Куручев,
Петар Мартинчевић Пера
Којот, Саша Идризовић Сале
Цогла, Станко Пауновић, Дарко Дамјанов Балтазар и Бранислав Ђековић Ђека.
Поводом овог јубилеја Мото-клуб „Којот” приредиће ускоро ретроспективу свега што се
догађало током свих тих година, када ће бити отворена и пригодна изложба фотографија.

Ова мала луцпрда пронађена је у центру града, у Улици Бранка Радичевића,
код америчких зграда. Да је остала напољу, вероватно не би преживела ноћ, али
сада је добро – окупана и сређена.
Луткица је женка, стара око два месеца, и веома је разиграна, умиљата, паметна, мирна...
Наш суграђанин који ју је спасао од смрзавања не може да
је задржи, па мора што пре да буде удомљена. Уколико је
неко препозна, може јавити власнику или, ако се некоме
свиди, може јој пружити сигуран дом. Све друге информације могу се добити на телефон 061/279-26-10.

Дека
Некада је имала сестру на улици, али њој се нешто десило и
више је нема...
Не бисте желели да и Дека
тако заврши, јер никада нећете
видети умиљатијег пса – она просто скичи од среће.
Млада је, вакцинисана, средњег је раста и зна да се понаша у стану, обожава децу и друге псе. Једноставно – идеална
је и за породицу с малишанима, али и за само једну особу,
јер даје толико љубави да не можете ни замислити.
Гарантовано је да ће се приликом упознавања са овом блесом сваком догодити љубав на први поглед. Контакт-телефон
је 062/204-573.

Након усвајања могуће је обавити бесплатну
стерилизацију удомљене животиње. Све информације
се могу добити на телефон 064/21-74-880
или на имејл адреси ljubimci@gmail.com.
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ЏУДО-АКТУЕЛНОСТИ

ПОГЛЕД ПРЕКО МРЕЖЕ

АЛЕКСА ШАМПИОН

ЈОШ ЈЕДАН ПОДВИГ „ЛАВИЦА”
Од отписаних
до борбе за титулу
Борац се прошетао
Клеком

У Каћу је прошлог викенда
одржано сениорско првенство
Војводине у џуду, на ком је
наступило око деведесет такмичара. Динамо се представио са седам бораца, који су
освојили шест медаља.
Најуспешнији је био Алекса Стојадинов, који је постао
првак Вој во ди не. Сре бр не
медаље су освојили Филип
Ринковец, Анђела Радуловић
и Анђела Ранђеловић, а бронзане Никола Достић и Сара

Слав ко вић. На Првен ству
Србије наступиће и петопласирани Игор Омаста.
На турниру „Трофеј града
Руме” најмлађи џудисти Динама освојили си седам одличја.
Нај вред ни је тро фе је су
зара ди ли: Филип Ћирић,
Алекса Ђуровић, Матеја Зубовић и Милош Стојановић.
Сребром се окитио Владимир
Богдановски, а бронзе су освојили Алекса Лехни и Филип
Француз.

СТЕФАН МИХАЈЛОВ, АТЛЕТИЧАР

СПОРТИСТА ЗА ПРИМЕР
Тренирао је џудо, бавио се
стрељаштвом и имао је запажене резултате у тим спортовима. А онда је прешао на
атлетику, захваљујући професорима физичког васпитања
у ОШ „Мирослав Антић” –
Драгану Јовановићу и Драгану Радосављевићу. Без тренинга, побеђивао је на школским такмичењима, а потом
је тријумфовао и у трци на 60
метара на седмој Спортској
олимпијади школске омладине Војводине (СОШОВ) у Сомбору – представљамо Стефана Михајлова, јединог спринтера којег наш град тренутно
има. У питању је репрезентативац наше земље и момак

који је после нешто више од
две године бављења атлетиком скренуо пажњу на себе.
Већ на десетим Олимпијским играма у Врању 2016.
године био је најбржи у трци
на 100 метара, а исте године
је тријумфовао и на Првенству Србије за старије пионире. Победио је и на 60 и на
100 метара. Тада је изабран
и за најбољег кадета нашега
града.
Сјајне резултате Стефан је
наставио да постиже и у 2017.
годи ни. На дво ран ском
Првенству Србије у конкуренцији млађих јуниора освојио је бронзу на 200 метара, а

Стране припремио

Александар
Живковић

потом је исти успех поновио
и на државном шампионату
у мају. Био је трећи и на 100
и на 200 метара. Феноменална достигнућа нашег младог
суграђанина нису остала незапажена, па је убрзо добио и
позив за репре зен та ци ју
Србије. И оправдао је очекивања селектора. На Балканском првенству у Истанбу лу осво јио је сре бр но
одличје као члан штафете у
трци на 4 x 100 метара. На
Купу Београда млади Михајлов је освојио сребрна одличја на 100 и 200 м, а потом је
на шам пи о на ту за ста ри је
јуниоре у финалу трке на 100
метара заузео пето место иако
је био чак три
године млађи од
сво јих рива ла.
„Муња са Стреле”
је и 2017. године
изабран за најбољег спортисту града Панчева – овог
пута у категорији
јуниора.
Стефан је одлично почео и у 2018.
Као члан штафете АК-а Динамо у
трци на 4 x 400
метара освојио је
сребрну медаљу на
Првенству Србије
у јануару, а бриљирао је и протекле неде ље. На
трећем интернационалном
митингу „Србија
опен”, који је одржан 21. фебруара,
у изузетно јакој конкуренцији Стефан је био најбржи у
трци на 60 м. Поред одличног резултата, треба истаћи
да је био једини наш суграђанин на овом митингу, кога
атлетски стручњаци сматрају и јачим од државних шампионата. Прошле суботе, на
Првенству Србије за млађе
јуниоре, окитио се титулом
вицешампиона у надметању
на 60 метара. Свака част!
Стефан Михајлов је сада
ученик другог разреда ЕТШ
„Никола Тесла”, али његове
трке одавно прате и атлетски
стручњаци из других клубова и градова. Ове године му
предстоје наступи на 100 и
200 м на државном првенству у јуну, али пре тога и
припреме јуниорске репрезентације. Такође, покушаће
да оствари норму за пласман
на Европско првенство.

Одбојкашице Динама још једном су оправдале свој надимак. Поново су биле најбоље
када је то било најпотребније,
па су од готово отписане екипе, коју су мно ги виде ли у
нижем рангу, успеле не само
да избегну бараж већ да регуларни део првенствене трке у
Суперлиги заврше на седмом
месту и тако се пласирају у
плеј-оф и борбу за титулу шампиона наше земље. Праве лавице, нема шта!
Последња рунда овосезонске
трке за бодове у српској елити
на програму је била прошлог
викенда. Иако су биле у серији
победа (тријумфи над Партизаном у Београду и Спартаком
у Панчеву), пред одбојкашицама Дина ма био је изу зет но
тежак задатак. Гостовале су у
Сремској Митровици, већ отписаном „фењерашу”, где су морале да тријумфују и тако избегну све могуће „замке” које су
доносиле друге утакмице, у
којима су се састајали њихови
главни ривали. И успеле су:
Срем–Динамо 1:3, по сетовима 25:20, 22:25, 17:25 и 19:25.
Панчевачке „лавице”, које с
клупе предводи тренер Никола Јерковић, меч у дворани
митровачке гимназије почеле
су под великим притиском, под
императивом победе, јер су знале да у тим тренуцима Клек
води против старопазовачког
Јединства (у случају победе

Кле чан ки и пора за Дина ма
Панчевке би ишле у бараж). Та
напетост се осетила у првом
сету, па су резултатски потпуно растерећене Сремице, највише захваљујући добром сервису, успеле да добију први сет
и поведу с 1:0.
После краткотрајне паузе и
промене страна на терену малобројна публика могла је да види
један потпуно други Динамо.
Феноменална Сара Павловић
поново је преузела конце игре
у своје руке, разиграли су се
средњи блокери Јана Ћук и
Бјанка Петковић, а Сања Ђурђе вић, Дра га на Мар ко вић,
Милица Шорак и Вања Симеуновић стабилизовале су пријем
Динама. Као и у неколико претход них мече ва, тех ни чар ка
Јована Симић одлично је разигравала своје другарице... Пан-

чевке су водиле све време у
другом сету, а девојке из Митровице успеле су да се приближе
на 20:22, али то је било све од
њих у овом дуелу. После изједначења на терену је играо само
један тим – онај из Панчева.
„Лавице” су се потпуно ослободиле притиска, није им више
био важан ни податак да Клек
води с 2:0... Оне су играле своју игру и, предвођене кормиларом Николом Јерковићем,
водиле су „плави брод” у мирну суперлигашку луку. Сигурним три јум фом у Срем ској
Митровици одбојкашице Динама прескочиле су и београдски Пар ти зан, па су сезо ну
окончале на седмом месту. То
значи да ће у плеј-офу за ривала имати другопласирани тим
Железничара из Лајковца.
– Била је то пси хо ло шки
јако тешка утакмица, јер смо
истовремено пратили и резултат из Клека. Ипак, девојке су
показале изузетну мирноћу и
зрелост у веома важном дуелу. Заиста све заслужују похвале за постигнути резултат. Сара
Павловић је извукла целу сезону, а на крају је и најбољи
поентер Суперлиге, с 333 поена. Одлична је била и Јована
Симић, која је, иако с неугодном повре дом, уне ла пре ко
потребну, победничку енергију у тим, а много важних поена, не само у овој утакмици,
донео нам је и „човек за специјалне задатке”, како смо прозвали Вању Симеуновић. Све
у свему, остварили смо јако

велики резултат. Мислим да
још увек нисмо ни свесни шта
смо направили. Да нам је неко
јесе нас, када је почи ња ло
првен ство, пону дио деве то
место, оберучке бисмо прихватили, а сада размишљамо
о ривалу у плеј-офу. Покушаћемо да се надигравамо и са
Железничаром, који је у сваком случају велики фаворит
– пренео је утиске из Сремске
Митровице у телефонском разго во ру тре нер одбој ка ши ца
Динама Никола Јерковић.
Први сусрет Железничара и
Динама у плеј-офу биће одигран у среду, 7. марта, у Лајковцу. Реванш ће уследити три
дана касније у нашем граду.
Утакмицама 17. кола прошлог викенда је настављена
првенствена трка за бодове и у
Првој лиги за одбојкаше. Старчевачки Борац је гостовао у
Клеку, где је надиграо истоименог домаћина и наставио
трку за друго место, које води
у бараж за пласман у елиту:
Клек–Борац 0:3, по сетовима:
22:25, 17:25 и 12:25.
Као што и коначан исход
показује, домаћи тим је само у
првом сету био колико-толико
равноправан такмац разиграној чети коју предводи тренер
Душан Јовић. Давор Милошевић и његови саиграчи рутински су остварили и дванаесту
победу у шампионату, па тако
и даље „дишу за врат” другопласираном Партизану, који је
с тешком муком победио у Младеновцу с 3:2.

ПРВЕНСТВО ВОЈВОДИНЕ У ПЛИВАЊУ

КОФЕРИ ПУНИ МЕДАЉА
У Зре ња ни ну је про шлог
викенда одржано Првенство
Војводине у пливању, на којем
су, у веома јакој конкуренцији, одличне резултате остварили и такмичари ПК-а Динамо.
Вања Грујић је освојила златне медаље у тркама на 100 м
мешовито, као и на 50, 100 и
200 м леђнo, а бронзу је зарадила у апсолутној конкуренцији на 100 м леђно. Теодора
Ногуловић је друга стигла на
циљ у тркама на 100 м мешовито и 200 м прсно, а трећа је
била на 100 м прсно. Катарина

Белић је освојила сребро на 100
и 200 м прсно и бронзу на 100
м мешовито. Дуња Нишић је
заслужила сребрно одличје на
100 м делфин, а Ивана Гојсовић на дупло дужој деоници
истим стилом.
Кадетска штафета у трци на
4 x 50 м мешовито заузела је
треће место, а пливале су: Теодо ра Ногу ло вић, Ката ри на
Белић, Јелена Врховац и Миа
Пољак.
Такође у Зрењанину, одржано је првенство покрајине и за
најмлађе пливаче, на којем су

ТРИ ТАКМИЧАРА – ЧЕТИРИ ТРОФЕЈА
Пливачки клуб Спарта из нашег града предводио је
тренер Ненад Јовић, а надметали су се Јована Богдановић, Ања Јакимовски и Милош Трајановски.
Јована Богдановић је у апсолутној категорији тријумфовала у тркама на 100 и 200 м прсно, а резултат који је постигла на дужој деоници, од 2:25,80,
по ФИНА бодовима је највреднији резултат у женској конкуренцији на овом такмичењу.
Ања Јакимовски се надметала у групи пливачица
од шеснаест и седамнаест година. У трци на 50 м
делфин освојила је сребрно одличје, а на 50 м леђно трећа је стигла на циљ.

такмичари Динама показали
завидан квалитет.
Дуња Стоев је била најбржа у
тркама на 50, 100 и 200 м краул, а златну медаљу освојила је
и штафета Динама на 4 х 50 м
краул коју су чиниле: Андреа
Нађ, Дуња Стоев, Хелена Рајић
и Јана Обрадовић. Петар Ранковић се окитио сребрним
одличјима на 100 и 200 м прсно,
као и у штафетној трци на 4 х
50 м мешовито, а тим су, поред
њега, сачињавали и Страхиња
Шондић, Виктор Нађ и Лазар
Антонијевић. Бронзане медаље
су освојили Дуња Стоев на 400м
краул и Страхиња Шондић у
тркама на 100 и 200 м прсно.

ВЕСТ ПО ВЕСТ

СРЕБРО И БРОНЗА
На појединачном Првенству
Србије за млађе јуниоре запажене резултате остварили су и
чла но ви Атлет ског клу ба
Тамиш.

У брзом ходању на 2.000 м
Стефан Лазић је освојио сребрну медаљу, а Јелена Васиљевић окитила се бронзом, притом поставивши лични рекорд.
Овим такмичењем атлетичари Тамиша су завршили дворанску сезону, са освојених
седам медаља на државним
првенствима.

НОВИ УСПЕХ
КАЧАРЕВАЦА
На сениорском првенству Војводине у џуду, одржаном 25.
фебруара у Каћу, одлични су
били и чланови ЏК-а Јединство из Качарева.
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С РУКОМЕТНИХ ТЕРЕНА

СТИЖЕ ШАМПИОН ЕВРОПE

Рукомет
СЕХА ЛИГА
Панчево: ДИНАМО–ВАРДАР
уторак, 6. март, 17.15

И Панчевке пред
својим навијачима
Трка за бодове у регионалној
СЕХА лиги полако улази у сам
финиш. Дебитанти у том јаком
међу на род ном над ме та њу,
рукометаши Динама, оправдали су оче ки ва ња овда шње
спортске јавности. У досадашњем шампионату успели су
да остваре две победе и да два
пута играју нерешено против
реномираних противника. За
прву годину у СЕХА лиги –
сасвим довољно. Мада, треба
сачекати крај трке, па сумирати утиске.
У време када је овај број „Панчевца” већ био у штампи, рукометаши Динама су у Словенији
играли против Цеља, а већ у уторак, 6. марта, на програму ће
бити још један спортски спектакл у нашем граду. У Халу спортова на Стрелишту стиже првак
Европе, Вардар из Скопља. Биће
то прилика за све истинске
поклонике спорта у Панчеву и
околини да уживају у мајсторијама „чаробњака с лепљивом
лоптом”. Не дешава се баш тако
често да у нашем граду гостује
најбољи тим Старог континента. Управо због тога овај меч не
би требало пропустити. Утакмица почиње у 17.15
Рукометашице ЖРК Панчева, које се такмиче у Супер Б
лиги, прошле недеље су одиграле два меча. Оне су у 11.
колу у Зрењанину савладале
домаћи Пролетер с 36:14 и тако
се прикључиле екипама на врху
првенствене табеле.

СУПЕР Б ЛИГА
жене
Панчево: ЖРК ПАНЧЕВО – МЕТАЛАЦ
субота, 17.30
ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
Јаша Томић: РАДНИЧКИ – ОРК ПАНЧЕВО

Одбојка
СУПЕРЛИГА
жене
Лајковац: ЖЕЛЕЗНИЧАР–ДИНАМО
среда, 7. март
ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене
Панчево: ОДБОЈКА 013 – ЛАВИЦЕ 07

Кошарка
Тренер екипе из нашег града Марко Крстић на располагању је имао следећи састав:
Михаела Хучка (један гол), Ивана Рупчић (два), Невена Џелајлија (један), Магдалена Живојнов (три), Невена Којић (један),
Неве на Ста ни шко вић (пет),
Драгана Чакмак (шест), Сања
Павловић, Светлана Ничевски
(два), Тамара Бернардић, Александра Стефановић, Катарина
Шуберић (пет), Јована Јовановић (девет) и Марија Милићевић (један гол).
После гостовања у Зрењанину уследио је пут у Српску Атину и мегдан с једним од глав-

них фаворита за пласман у
виши ранг – екипом Минакве.
Новосађанке су очекивано и
заслу же но три јум фо ва ле с
33:26, али девојке из нашег града пружиле су достојан отпор
великом ривалу.
Јована Јовановић је с девет
голова била најефикаснија у
редовима Панчевки, а пратила
ју је Невена Којић, која је седам
пута савладала противничког
голмана. Драгана Чакмак је пет
пута била прецизна, а Ивана
Рупчић три. По једном су се у
листу стрелаца уписале и Невена Ста ни шко вић и Неве на
Џелајлија.

У наредном, 13. колу рукоме та ши це Пан че ва на свом
терену дочекују Металац. Утакмица се игра у суботу, 3. марта, од 17.30.
После зимске паузе прошлог
викенда је настављена трка за
бодове и у Другој лиги „Север”.
ОРК Панчево је на свом терену савладао Зрењанин с 32:24
(15:12). Најефикаснији у редовима домаћег тима био је Данијел Лацко, који је постигао једанаест голова.
Наредног викенда ОРК Панчево гостује у Јаши Томићу,
где ће одмерити снагу с Радничким.

ЗЛАТИБОР ПРОШАО, НА РЕДУ „ФЕЊЕРАШ”
Прилика да се поправи
бодовни салдо

OДЛИЧЈА ИЗ НИША
Осамнаести меморијални турнир у стреличарству „Михајло
Чоловић Чоле” одржан је прошлог викенда у Нишу. У веома
јакој, међународној конкуренцији надметало се и десет чланова СК-а Панчево, који су и
овог пута постигли запажене
резултате.

Јован Шпехар је освојио сребрно одличје у надметању кадета, док је Стефан Кљајић заслужио бронзу у истој конкуренцији. Сребрну медаљу зарадио
је и ста ри ји пио нир Лазар
Андрејев, па су тако ови талентовани дечаци наставили континуитет у освајању трофеја за
СК Панчево.

Овог викенда

У уторак, 6. марта,
против Вардара

ДЕШАВАЊА ПОД ОБРУЧЕВИМА

Неда Остојић је освојила
бронзано одличје, а на Првенство Србије пласирала се и Ивана Новаковић, која је заузела
пето место.

СПОРТСКИ
ВОДИЧ

Крис-крос у серији
победа
Утакмицама 20. кола прошлог
викенда је настављена првенствена трка за бодове у Кошаркашкој лиги Србије. После веома важног и убедљивог тријум фа над ОКК Бео гра дом,
момци које предводи Бојан
Јовичић путовали су на Златибор, где су од истоименог домаћи на изгу би ли са 69:61, по
четвртинама 18:13, 20:16, 12:21
и 19:9.
Био је то дуел екипа из врха
првенствене табеле, па је публика могла да присуствује изједначеном и неизвесном сусрету. Оба ривала су у меч ушла с
максималном жељом за тријумфом. Домаћи играчи су у
првој четвртини искористили
неколико изгубљених лопти
момака из панчевачког тима,
а Тамиш је имао проблема и с
личним грешкама свог првог
центра. Златибор је то зналачки

кажњавао, па је после првих
десет минута имао предност
од пет поена.
Наставак сусрета припао је
Златиборцима. Домаћи кошаркаши су успели да поведу и са
двоцифреним резултатом, али

Тамиш се није предавао ни
тада. Младен Витковић и његови саиграчи успели су да се
приближе на само три поена
„минуса”, али је финиш првог
полувремена опет припао Злати бо ру, па су дома ћи ни на
одмо ру има ли девет пое на
„вишка”.
У трећој четвртини шут је
постао јако оружје панчевачког тима. Почели су да „пљуште” погоци за три поена у кош
Златибора, продори у нападу
били су незаустављиви, што се
одмах одразило и на резултат.
После треће четвртине Тамиш
је имао предност од два поена
(50:52).
Последњи период утакмице
био је најузбудљивији и најнеизвеснији. „Тројком” капитена
Вит ко ви ћа Пан чев ци су се
„одлепили” на четири поена
разлике и када се учинило да
је Тамиш коначно „преломио”
сусрет у своју корист, домаћи

кошар ка ши су иско ри сти ли
неколико грешака гостију, успели су да се извуку из неугодне
ситуације и да преокрену резултат.
Није ово толико болан пораз
екипе из нашега града. Тамиш
и даље све конце држи у својим рукама, бар када је реч о
коначном пласману. Оно што
је увек добро, јесте када се извуку поуке из изгубљених мечева. Такође, треба напоменути
да први плејмејкер Тамиша,
Алек сан дар Илкић, беле жи
одличне партије у последњих
месец дана. У претходних пет
кола млади организатор игре
просечно је остварио учинак
од 15,8 поена и 4,8 асистенција по утакмици.
Наредног викенда Тамиш на
свом терену дочекује последњепласирану Слогу из Краљева.
Веома важан тријумф у борби за опстанак у Првој регионал ној лиги оства ри ли су
кошаркаши Крис-кроса. Они
су прошлог викенда гостовали
у Кули, одакле су се вратили
уздигнутих руку: Хајдук – Крис
крос 88:92, по четвртинама
18:25,12:25, 23:23 и 35:19.
Видело се од почетка утакмице да су играчи из Панчева
били веома мотивисани и концентрисани за игру, па је у трећој четвртини предност износила чак 29 поена у корист
гостију. Хајдук се није предавао, па је, предвођен искусним
Бајићем, успео да се приближи, али не и да преломи утакмицу у своју корист.
Идућег викенда у Панчево
долази лидер – екипа Врбаса.
Утакмица се игра у сали ОШ
„Јован Јовановић Змај” у суботу, 3. мар та, од 19 сати, а
Милош Сте па нов и њего ви
момци очекују пуне трибине и
обећавају велику борбу.

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Панчево: ТАМИШ–СЛОГА
субота, 20 сати
ПРВА РЕГИОНАЛНА ЛИГА
Панчево: КРИС КРОС – ВРБАС
субота, 19 сати, ОШ „Јован Јовановић Змај”
ДРУГА РЕГИОНАЛНА ЛИГА
С. Пазова: С. ПАЗОВА – ДИНАМО
Б. Н. Село: БНС–ШИМАНОВЦИ

Прошлонедељни
резултати
Одбојка
СУПЕРЛИГА
жене
С. Митровица: СРЕМ–ДИНАМО

1:3

ПРВА ЛИГА
Клек: КЛЕК–БОРАЦ

0:3

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене
Рума: РУМА – ОДБОЈКА 013

3:0

Рукомет
СУПЕР Б ЛИГА
жене
Нови Сад: МИНАКВА – ЖРК ПАНЧЕВО

33:26

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
Панчево: ОРК ПАНЧЕВО – ЗРЕЊАНИН

32:24

Кошарка
ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Златибор: ЗЛАТИБОР–ТАМИШ

69:61

ПРВА РЕГИОНАЛНА ЛИГА
Кула: ХАЈДУК – КРИС КРОС

88:92

ДРУГА РЕГИОНАЛНА ЛИГА
Шимановци: ПИНК–ЈЕДИНСТВО
Панчево: ДИНАМО–БНС

71:91
59:80

ШАХОВСКИ КУТАК
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Лх7)
Избор Р. Радојевић

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

КОМБАТ ЧЕЛЕНЏ, ДВАНАЕСТИ ПУТ

ПАНЧЕВЦИ ВОЛЕ ММА
Још једно такмичење
хуманитарног карактера
Хала спортова претесна за
све заинтересоване
Хала спортова на Стрелишту била је у
недељу, 25. фебруара, резервисана за
ММА борбе. Наши суграђани су још
једном показали да воле борилачке
спортове, па је дворана била испуњена до последњег места. Баш као некада, када су у ринг излазили боксери
Динама... Дванаести турнир под називом „Комбат челенџ” организовало је
удружење „Српска Спарта”, а приход
од улазница биће усмерен за лечење
Милоша Обреновића Дабе, једног од
оснивача тог удружења.
Такмичење је отворио председник
Скупштине града Панчева Тигран
Киш, а потом су у октагон почели да
улазе неустрашиви момци који су се
представили публици.
У првом мечу је наш суграђанин
Милан Радаковић, по одлуци судија,
савладао Небојшу Мршића из Бачке
Паланке. Потом је Никола Милосављевић из Лебана победио Ненада
Куновића из Новог Сада, а онда је
борац из Тивта Саво Лазић лако решио
у своју корист меч против Слађана
Драгишића из Врања. Немања Милошевић и Васо Бакочевић су без проблема већ у првој рунди надвисили
своје ривале, а потом је у октагон
ушао наш суграђанин Владимир Јовановић. Популарни Марадона је техничким нокаутом већ у првој рунди
савладао Војислава Јанићијевића.
– Хвала публици што је дошла у
оволиком броју. Спремао сам се за
другог борца, за ривала из Бугарске,
али он је три дана пре турнира отказао меч. Идемо даље. Хвала и челни-

Запливати

цима Панчева што су наш турнир
подигли на највиши ниво – рекао је
Марадона после меча.
Великим овацијама публика у хали
поздравила је и Марка Радаковића,
који је по једногласној одлуци судија
савладао Хрвата Зорана Ђођа и тако
остварио своју седму победу у низу.
– Три године се нисам борио у свом
граду. Хвала мојим Панчевцима на
безрезервној подршци. Сада се спремам за 24. март, када ћу у Карлсруеу
напасти шампионски појас – истакао
је популарни „ловац на главе”.
У прет по след њој бор би Едис
Бешић је савладао нашег Далибора
Милутиновића, а потом је уследио
меч вечери. Снаге су одмерили искусни Ивица Трушчек из Загреба, један
од најпознатијих бораца у региону,
који је одрадио преко 60 професионалних мечева, и наш суграђанин
Крсто Букумирић. После жестоке борбе у првој рунди Хрват је у наставку

меча успео да савлада сјајног Букумирића.
– Прву рунду сам убедљиво изгубио, а у другој сам неким случајем
дошао до победе. Крсто Букумирић
је одличан борац, има велико срце.
Знам да је вечерас био под великим
притиском, јер се борио пред својим
људима. Да се овај меч одржавао у
Загребу, ја бих сигурно изгубио – рекао
је Трушчек гледаоцима у хали.
У маниру правог спортисте, иако
му није било лако, микрофон је потом
узео и Крсто Букумирић.
– Људи, хвала свима! Извините ако
сам вас разочарао. Нос ми је пукао.
Срце је хтело даље да се бори, али
глава није дозвољавала – смогао је
снагу да се обрати публици популарни Питбул.
Турнир у нашем граду је био и прошао. Панчевачки борци увелико праве планове за нове борбе и нове трофеје.
А. Живковић

ПРВЕНСТВО БАНАТА ЗА НАЈМЛАЂЕ КАРАТИСТЕ

ЗА БУДУЋНОСТ НЕ ТРЕБА БРИНУТИ
У Банатском Карловцу је
прошлог викенда одржано
Првенство Баната у каратеу за полетарце, пионире
и наде, на којем су с много
успеха учествовали и млади борци из нашег града.
КК Динамо се представио с 33 мала борца, који
су освојили 25 медаља.
Највредније трофеје су
заслужили: Максим Стојадинов, Алекса Јовановић,
Милица Гагић, Лука Степанов, Стефан Стојковић,
Михајло Димовски и Борисав Јевремовић. Сребрна
одличја су зарадили: Лука
Добро та, Вук Вор ка пић,
Јелена Вучковић, Теодора
Гагић, Јована Стоилковски,
Павле Мило шев, Огњен
Чекеревац, Јелена Милентијевић, Вишња Тончев и
Боривоје Весин, а бронза-

на: Огњен Радивојев, Лазар
Николић, Мирко Гранић,
Андреа Кука, Сташа Јевремовић, Катарина Шаренац,
Вања Чекеревац и Антоније Ћули брк. На четвр та
места су се пла си ра ли:
Огњен Бојо вић, Нико ла
Мар че та, Јан ко Гли шић,
Сергеј Аћимовић, Максим

Седларов, Матеја Степанов
и Павле Милошев.
Да Панчево не треба да
брине за своју карате будућност, потврдили су и чланови КК-а Младост. Наступило је 30 такмичара, а сви
су освојили медаље у својим категоријама.
Златна одличја су заслужи ли: Деја на Ива но вић,
Сара Ара ђа нин, Мили ца
Драгичевић, Тара Ђурђевић, Наташа Пап Марковић, Лазар Петковић, Бранислав Срећков, Михаило
Пантелић, Драгана Мацура, ката-тим поле тар ки
(Сара Лепедат, Маша Јованов и Уна Терзић), тим пионирки у борбама (Милица

Драгичевић, Драгана Мацура, Софија Стефановић и
Деја на Ива но вић) и тим
пионира у борбама (Никола Брацановић, Душан Влаховић, Милош Милутиновић и Лазар Петковић).Сребром су се окитили: Нађа
Штрбац, Катарина Петровић, Нина Арађанин, Миљана Романов, Лара Печеница, Милош Милутиновић и
тим нада у борбама (Сара
Жунић, Тара Ђур ђе вић,
Миљана Романов и Миљана Тодоровић). Бронзе су
освојили: Драгана Мацура
(две), Сара Жунић, Милица Ама но вић, Ката ри на
Петро вић, Ната ша Пап
Марковић, Миљана Тодоровић, ката-тим пионирки
(Анастасија Крстић, Миона Видић и Андреа Ђурковић) и ката-тим полетараца (Милош Милутиновић,
Алек са Попов и Ђор ђе
Шушак).
На великом међународном турниру у Тузли сениор КК-а Младост Милош
Макитан наступио је за тим
Београдског карате Савеза,
који је у екипној конкуренцији освојио прво место.
A. Ж.

Три, четири, пет... И тако даље пута.
Запитали сте се у вези с много битних ствари.
Јесам ли добро изабрао животни позив?
Да ли ме деца поштују и воле?
А мој животни сапутник? А како у томе свему видим себе?
Свој живот.
Да ли сам запливао?

Летети
Храна за тело.
И за душу.
Ово свето двојство неопходно је да би се:
а) удружили воља и срце,
б) уразумили немири и порази,
ц) ослободили природа и разум.
Ствари једноставно морају да се поклопе.
Како би човек полетео.

За почетак...
Постоје успони и падови.
И лето и зима.
И јин и јанг.
И природа.
И дечја радост.
И очево будно око.
За почетак.

µМ. Шупица ?С. Трајковић

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?
Јована
Недељков,
гимназијалка:

Марија
Антонијевић,
гимназијалка:

Алекса
Мариловић,
гимназијалац:

– Договорићу се с
друштвом да
изађемо некуд
или ћемо само
прошетати
и попити пиће.

– Провешћу време
с пријатељима,
а покушаћу да
издвојим време
и за теретану.

– Највероватније
ћу бити у Клубу
љубитеља игара
и фантастике
Д20 и играћу неке
игрице.
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