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ОПРАВДАНО ОТУЂЕЊЕ ЗЕМЉИШТА

Хроника

Компанија „ZF e-mobility
СРБ д. о. о.” у наредне три
године отвара 540 радних
места
Почетак радова током јуна
Вредност инвестиције 85
милиона евра
Одлука о усвајању Елабората о оправданости отуђења неизграђеног грађевинског земљишта – катастарске
парцеле број 9419/27 к. о. Панчево,
непосредном погодбом, без накнаде,
компанији „ZF e-mobility СРБ д. о.
о.”, прошла је Градско веће 27. априла. Истовремено, прихваћен је текст
Нацрта уговора о отуђењу тог земљишта, које се налази у северној индустријској зони, на пута ка Јабуци.
С обзиром на то да се писмом о намерама инвеститор обавезао да ће на
свака два ара запослити по једну особу на неодређено време, требало би
да у наредне три године отвори 540
радних места (површина парцеле је
10,8 хектара), а прихватио је и обавезу да их задржи на послу у наредних
пет година. Подељено по периодима,
у првој години планирано је отварање 160, до краја друге године 260 радних места, а са истеком треће биће,
према договору који стоји у актима,
540 запослених.
Инвестиција немачке компаније,
како се могло чути на седници Већа,
биће подстицајна мера захваљујући
којој ће Панчево добити прву гринфилд инвестицију у последњих неколико деценија, чиме ће бити унапређен локални економски развој.

Радови ће почети крајем јуна ове године.
Како је рекла Оливера Суботић, секретар Секретаријата за привреду и економски развој, пројектовани укупни приходи од пореза на зараде и пореза на
имовину (јавни приходи) по основу реализације инвестиције за период од пет
година од почетка реализације инвестиције (јул 2018 – јун 2023) на основу података из Писма о намерама и Бизнис
плана износе нешто мање од 1.460.000
евра, а укупно процењени трошкови Града Панчева по основу изостајања прихода од продаје неизграђеног грађевинског земљишта мало преко 701.350 евра.
На основу ове рачунице, очекивани приходи двапут су већи од вредности гра-

ђевинског земљишта, па је одлучено да
се предметно земљиште преда фирми
„ZF e-mobility” без накнаде.
Вредност саме инвестиције биће 85
милиона евра.
Јавни увид у Нацрт трајао је осам
дана. Министарство финансија и Развојна агенција Србије имали су мање
примедбе на текст Елабората, које је
Тим за израду Елабората на седници
13. априла усвојио, а делимично је
имплементирана и једна од три примедбе грађанина Драгољуба Крстића.
Он, да подсетимо, тренутно предводи ГО Демократске странке, а инсистирао је 11. априла на конференцији за
новинаре на томе да и поред страначке
функције износи ставове не само ДС-а

већ и лично своје, као грађанин који
се бави привредом. Крстић је имао
примедбе на кратак рок за увид, процењену тржишну вредност, која је по
њему нижа од реалне, а предложио је
и допуну члана 11 Нацрта уговора.
Ради се о плативој гаранцији за добро извршење посла, која би на први
позив требало да покрије тржишну
вредност неизграђеног грађевинског
земљишта од 10,8 хектара, везану за
евро путем средњег курса НБС за евро,
увећану за износ затезне камате, обрачунате за период од датума уговарања па све до наплате гарантоване
вредности, за случај да се предметни
уговор не реализује. Ово последње је
делимично и усвојено.
Елаборат ће у петак, 4. маја, ићи
пред одборнике Скупштине града, затим мора да га одобри Влада Србије,
па ће поново представници грађана
Панчева усвајати готов документ. За
седницу која ће се одржавати када
овај број новина буде био на киосцима, 4. маја, најављено је још девет тачака дневног реда.
Већници су се састали и у понедељак,
30. априла. Усвојени су нацрти решења
о отуђењу грађевинског земљишта на
шест катастарских парцела, прихваћено
је решење о изменама и допунама Решења о образовању радне групе за преговоре у поступку закључења Посебног
колективног уговора за јавна предузећа
града и Колективног уговора код послодавца, да би, на крају, прошао и предлог
закључка у вези са учествовањем града
на Конкурсу за доделу подстицајних
средстава за реализацију радова на уређењу каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта на
територији АП Војводине у 2018.
С. Трајковић

Марадона преживео
тешко рањавање
» страна 10
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Језеро било на мети
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Народној башти
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Спорт
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ДРУГА СТРАНА

Петак, 4. мај 2018.
pancevac@pancevac-online.rs

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА
Пише: Драгана Кожан

Пип, пип, пииииип!!!
Пре око месец дана неки Зоран Н. је на „Фејсбуку” објавио овај статус:
„Јутрос у посластичарници ’Марс’ у Обреновцу једна бака ушла и
пита да јој продавачица одсече мало бурека за 35 динара. У руци
ситниш у металу. Каже јој продавачица да је бурек 100 динара и да
не може да сече. Бака се заплака и крете да изађе. Ја јој купио бурек
и јогурт. Било ми жао. Хтеде да ми пољуби руку па ми било глупо,
нисам не знам шта учинио. Једе и брише сузе. Нећу никог да прозивам... И људи су постали ћорави, глуви, бездушни. Немаш више коме шта да говориш. Све отишло у п. м.”

***
Баш у то време свет је обишла и вест да је угинуо последњи мужјак
северног белог носорога на свету. Писало се да је носорог Судан био
„део амбициозних напора за спасавање те подврсте од изумирања,
заједно с још две женке”. У једном од текстова дато је овакво појашњење:
„У последњих 50 година популација носорога у Африци је драстично опала, за 96 одсто. Ловокрадице жуде за његовим роговима
које могу добро да наплате. Рогови се користе као орнаменти (чуј –
орнаменти!) или у традиционалној кинеској медицини. Када се рог
претвори у прах и прода као медицински производ, његова цена може бити и 75.000 долара по килограму”.
Судан је угинуо у 45. години, а сада су, захваљујући људима, на
свету остале само две женке ове подврсте. Трансфер стида.
***
У једној групи на „Фејсбуку” прошле недеље објављена је, између
осталих по свему сличних, ова порука:
„Да ли можда неко из Новог Сада има гардеробицу, пиџамице и
чарапице да однесе у Дечју болницу на неуропедијатрију? Небитан
је пол. Девојчица око годину и по дана је сама, у премалом бодићу
који не може да се закопча и у дебелим чарапицама. Сестре кажу да
родитељи неће ни долазити, а нису оставили ништа за дете. Ја сам
са сином и њом у соби. Плаче она, плачем ја. Ако има нека мама да
јој не треба да поклони за девојчицу... Има на њој пелена, али сестре
нису ништа рекле за то...”
Шта додати?

ПРВИХ ВЕК И ПО
Време лети, општепознато је
место. Разлика је само у томе да
ли неко броји недеље, године
или деценије. Историја броји
векове.

Лист који држите у рукама део је
историје Панчева скоро век и по.
Недостаје му за целих 150 година
још само мало, а дотад ће садашња
генерација новинара „Панчевца”

КО НЕ РАДИ ЗА ДОБРО СВИЈУ...
Као што је у прва три априлска издања установљено, и у четвртом, који је
изашао у недељу 4. маја 1869, почев
од насловнице, настављено је с промишљањем на актуелне друштвене теме.

***
Слађа је прошле недеље давала четрдесетодневни помен супругу.
Имао је 39 година. Рак. Избегли су ономад из Хрватске, живели у
Банату, па отишли у Шведску у потрази за бољим животом.
Остале Слађа и ћеркица потпуно саме тамо. Сликала ми списак
људи који су свет напустили истог дана у истом граду: њих петнаестак, име, презиме, године – најмлађи 76, остали ту око 85–90, најстарији 98. Само њен муж испод сваког просека. Питам како је то
могуће. Каже, Швеђане нема ко да нервира, немају проблема, све
им је обезбеђено, њихово је само да уживају...
И на ово само нека сочна псовка може да се изговори...

Овог пута било је речи о „условима
материјалног благостања” (што је настављено и у наредном „Панчевцу”).

„право кандидације својих учитеља”,
као и то да њихове плате буду финансиране из општинске благајне.
Но Гордијев чвор тиме није дефинитивно размршен, с обзиром на то да
је последња реч била у рукама „војене

***
Исто на „Фејсбуку”, у групи где се углавном окупљају Панчевци, наша суграђанка се сад за викенд пожалила да јој је поред једне трафике испала коверта са 20.000 динара и замолила поштеног налазача да јој се, ако види поруку и има срца, јави.
За оне који су се запитали откуд јој 20.000 динара да се тако ноншалантно шета по граду с њима, одговор се нашао у њеној последњој реченици: то јој је целомесечна плата.
Није се јавио налазач, али се неко понудио да сви из групе дају по
200 динара, да се жени сакупи новац да прегура до следеће исплате.
Реакције? Она је категорички одбила. И сви остали су одбили. Неколико њих је, под пуним именом и презименом и фотографијом
образа-ђона написало нешто у стилу: „Ево и ја сам изгубио, скупите
и за мене”, „Мојој баби код трафике тако испала пензија, дајте и за
њу”...
Нећемо даље, ради избегавања вулгарности...

У једном делу аутор каже да „ко
не ради за добро свију и свакога, тај
не ради ни за сопствено добро, јер

управе” у Варадину, о чијој одлуци ће
читаоци бити благовремено обавештени.

***
У Панчеву је један човек, један отац, пре неко вече себи одузео живот. Из пиштоља, у центру града. Једног другог оца су пре неко јутро
упуцали. Исто из пиштоља, у центру града. Није сад битно за ову
причу ни ко су, ни шта су, ни зашто... Поента је у томе да су нека деца доживела оно што ниједно дете никад не би смело.
И поента је у томе да смо на овакве вести огуглали, отупели... Чини се као да смо и сами себе још одавно убили а да то нисмо ни приметили. ’Ем ти живот!

ФОТОГРАФИЈА Априлско расхлађивање.
У Градском парку, ових дана
НЕДЕЉЕ
Снимио Милан Шупица

подсећати читаоце како је и о чему
јавност обавештавана и едукована у
претходних 149 и кусур година на
странама ових новина.
Идемо. Од 1869.

И надаље је „Панчевац” објављивао
редовне рубрике, као што су „Домаће
вести”, „Народна привреда”, „Брзојавне вести”, „Течај бечке берзе”, „Политичне новости”, „Различности”, као и,
са ове временске дистанце, урнебесно
шаљиве огласе.
Ј. Филиповић
оп ста нак људ ски осно ван је да нас
на сло жној за јед ни ци сви ју љу ди,
а жи вот чо ве чи ји на раз ме ни услуга и радње људске”.
А на питање како се долази дотле
да свима и свакоме буде добро, према написаном, одговор није лак: „То
је једно од оних питања с којим се поглавито данас занима цео свет” и
представља најважније у „катихизису
(уџбеник о основама хришћанске вере – прим. нов.) индивидуалног и народног живота”. Јер, каже се у даљем
тексту, „благо народу, који је радом
својим показао да уме одговорити на
то огромно питање! У тежњи да свима и сваком буде добро, лежи тежња
за општим добром”.
У четвртом броју је и последњи део
приче о школском питању у Панчеву,
а искристалисало се неколико предлога за његово решење, и то од српског, католичког и протестантског живља. Тим поводом је бригадни
ђенерал Кжиж и расписао Општинско веће, на којем је разматрана ова
ситуација. Након подужег већања већином гласова усвојен је српски предлог, према којем се, поред осталог,
конфесионалним општинама оставља
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У СУБОТУ, У НАРОДНОЈ БАШТИ

НАУЧИТЕ ВЕШТИНЕ КОЈЕ ЖИВОТ ЗНАЧЕ
Манифестацију
организују Црвени
крст, Хитна помоћ и
Медицинска школа

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

Опробајте се
у реанимацији
Обележавање важних датума у
Календару здравља – 8. маја,
Светског дана Црвеног крста и
Црвеног полумесеца, и 12. маја, Међународног дана медицинских сестара, као и почетак прославе Недеље Црвеног
крста (од 8. до 15. маја) само
су неки од повода за манифестацију „Вештине које живот
значе”, која ће бити приређена
у суботу, 5. маја, у Народној
башти, у организацији Црвеног крста Панчево, Медицинске школе „Стевица Јовановић”
и Службе хитне помоћи.
Како је најавила Јелена Трифуновић, стручна сарадница
Црвеног крста, волонтери те
организације представиће у суботу своје традиционалне програмске активности за младе.
– У Народној башти ћемо сугра ђа не под се ти ти на на ше
програме борбе против трговине људима, добровољног давалаштва крви, безбедности у
саобраћају и превенције злоупотребе психоактивних супстанци. Наравно, на првом месту је свакако програм прве
помоћи, који представља основну и најважнију активност наше организације. За све заинтересоване суграђане припремили смо посебне радионице
о основним техникама реанимације и збрињавања повреда

НОВЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ

Не брините, ово је само вежба
и стања – најавила је Јелена
Трифуновић.
Истог дана на истом месту
Служба хитне медицинске помоћи, у сарадњи с фирмом МИТ
из Новог Сада, реализоваће активност „КПР изазов”, као наставак пројекта који је подржао
Град Панчево. Применом најсавременијих тренажера за оживљавање свим заинтересованима биће омогућено да тестирају
своје способности за спровођење успешне реанимације. Како
кажу организатори, ова манифестација представља идеалну
прилику да се суграђани упознају са способностима нових
санитетских возила које је обезбедила Служба хитне помоћи.

Ђа ци Ме ди цин ске шко ле
„Стевица Јовановић” овом приликом ће представити област
узнапредовале животне подршке током и након реанимације, уз помоћ примене иновативних дидактичких средстава. Гости те школе биће учени ци Хе миј ско-ме ди цин ске
школе из Вршца и Медицинске школе „Надежда Петровић” из Земуна. Екипе прве
помоћи поменутих трију школа, као и екипе Црвеног крста
Панчево реализоваће и серију
вежбовних полигона из области прве помоћи. Ова активност је део заједничких припрема за такмичења која следе на покрајинским и нацио-

гле ди код др Не бој ше Та си ћа тре нут но на ак ци ји,
па та ко ком пле тан уро ло шки пре глед кошта 2.000
динара, ултразвучни уролошки преглед стаје такође 2.000 динара, док обе
ове услуге у пакету коштају 3.600 динара.
Као што је већ наглашено, сви набројани специјалистички прегледи обављају се само суботом, а заказују се радним данима путем телефона 013/21-90-900
и 013/21-90-903.
Од маја, сваког радног
дана, у Заводу „Панчевац”
могуће је урадити и колор
доплер прегледе врата, руку, ногу или абдоминалне
аорте, као и ултразвучне
пре гле де вра та и ме ких
ткива. Ове прегледе искљу-

АКЦИЈСКЕ ЦЕНЕ
налним нивоима. Како би се
ови полигони адекватно дочарали нашим суграђанима, планирано је да се они и визуелно
оснаже, па ће тако у припреми учествовати и тимови за
реалистички приказ повреда,
обољења и стања Црвеног крста Пан че во и Ме ди цин ске
школе „Стевица Јовановић”.
Најављене активности засигурно су довољан мотив да ове
суботе искористите јутро за пријатну шетњу кроз Народну башту. Употпуните тај угођај тиме што ћете посетити манифестацију „Вештине које живот
значе” и стећи знања која вам у
животу и те како могу послужити.
Д. Кожан

КОЛОР ДОПЛЕР ВРАТА

Цена: 2.000 дин.
КОЛОР ДОПЛЕР РУКУ

Цена: 2.000 дин.
КОЛОР ДОПЛЕР НОГУ

Цена: 2.000 дин.
КОЛОР ДОПЛЕР
АБДОМИНАЛНЕ АОРТЕ

Цена: 2.000 дин.
УЛТРАЗВУК ВРАТА (штитна
жлезда, пљувачне жлезде,
лимфни чворови)

Цена: 2.000 дин.
УЛТРАЗВУК МЕКИХ ТКИВА

Цена: 2.000 дин.
Прегледе обавља

БИЈЕНАЛЕ УМЕТНИЧКОГ ДЕЧЈЕГ ИЗРАЗА

др Ненад Маргитин

Отварање уз концерт састава „Лака”

(Општа болница Панчево)

Панчево ће и ове године бити
центар дечјег света, и то од 11.
маја до 11. јуна, када се одржава међународна манифестација Бијенале уметничког дечјег
израза. Тема седмог БУДИ-ја
је „Лепо се играј!” и инспирисана је најчувенијом играчком
која потиче из Данске – лего
коцкама.
Током месец дана БУДИ ће
представити преко педесет програма за децу (изложбе, концерте, представе, радионице, перформансе, промоције књига, филмове, трибине, предавања…).
БУДИ традиционално отварају
градоначелник Панчева и амбасадор земље госта-домаћина.
Програм свечаног отварања
седмог БУДИ-ја одвија се на
три локације. Поред награђених
радова с међународног БУДИ
конкурса за децу до петнаест
година, посетиоци могу очекивати занимљиве изложбе, перформансе, радионице и наступ
дечјег хора и највеселијег братско-сестринског дуа.
У петак, 11. маја, у 19 сати,
у Галерији савремене уметности биће отворена изложба
„Коцкасти универзум – лего у
Србији” Ане Дајић, коју су приредили Етнографски музеј у
Београду и Клуб љубитеља лего коцки „Скоцкани”, као и изложба „Спектри” Центра за промоцију науке и перформанс
„Царево ново одело” ученика
IV3 ОШ „Јован Јовановић Змај”
(ментор Предраг Старчевић).
Од 19 сати у простору СК12
(Улица др Светислава Касапиновића 12) биће представљене
изложбе награђених радова с
међународног конкурса 7. БУДИ: „Лепо се играј”; „Лудус”
Мање Лекић и Ксеније Марковић; „Мали Монмартр”; затим изложба и радионице „БУДИ лего градитељ” које организује „Беокоцка”, као и изложба плаката „The Bicycle Exhibition”, у оквиру путујуће из-

ложбе „Bicycle Innovation Lab
– The Good City”.
Присутнима ће се свечано
обратити градоначелник Панчева Саша Павлова и амбасадор Данске у Србији Њ. е. Андерс Кристијан Хаугор, након
чега ће уследити концерт бенда „Лака” из Босне и Херцеговине. Као специјални гости наступиће хор „Вокал кидс”.
У кафеу „Галерија” у 21 сат
исте вечери биће отворена изложба „Дански стрип данас”, у
склопу деветнаесте балканске
смотре младих стрип-аутора.
Селектор програма је Марко
Стојановић. Музички део програма приредиће ди-џејеви Дирижабл и Ана Дајић.
Међународни Бијенале уметничког дечјег израза (БУДИ),
покренут 2006. године, јединствена је манифестација у Србији и свету. БУДИ траје месец
дана и посвећен је промоцији
дечјег стваралаштва и стваралаштва за децу. Теме БУДИ-ја
тичу се екологије, живота у граду и других важних проблема.
Иако се ово на први поглед може чинити преозбиљним за најмлађе ствараоце, број деце која
више од месец дана стварају у
оквиру ликовних, филмских,
књижевних, музичких и других
радионица, као и дела која се
том приликом реализују негирају ову претпоставку. Резултат
БУДИ-ја јесте готово неочекивано богата дечја уметничка
продукција у најразноврснијим

облицима изражавања. Тиме је
постигнут основни циљ „дечјег”
– придавање веће озбиљности и
значаја уметничком изражавању деце, као и омогућавање услова у којима ће она моћи да интегришу своју машту и истраже
могућности свог стваралаштва.
Поред тога, најмлађим посетиоцима нуди се и богат програм
гостовања дечјих представа, филмова, концерата. Мноштво дисциплина, заједнички пројекти,

међународна сарадња и дружење – главне су одлике овог догађаја.
Један од основних БУДИ циљева јесте повезивање деце различитих култура света, а томе
су много допринеле земље гости-домаћини фестивала. Досад су се у овој улози појавиле
Куба (2006), Мађарска (2008),
Јапан (2010), Шведска (2012),
САД (2014) и Велика Британија (2016). Визија Бијенала
уметничког дечјег израза јесте
да кроз уметност, игру и креативно стваралаштво допринесе интеркултуралном дијалогу
међу малишанипма, развоју
њихових културних потреба и
навика, уметничког образовања и критичког размишљања.
Идеја овог фестивала је и креирање новог система вредности, у коме се различитости
поштују и толеришу, а уметност се воли и ствара. М.М.В.

САМО У „НИКОДЕНТУ”

Врхунски квалитет,
а најповољније цене
У центру Панчева смештен је луксузно опремљени центар за хитну
и рестауративну стоматологију „Никодент медик”, који се од самог
отва ра ња иста као по
квалитету услуга, професионалном и љубазном особљу и пријатном амбијенту.
Стручни тим „Никодента” спреман је да на
једном месту одговори
на све захтеве из области целокупне стоматологије,
па се стога све већи број Пан чевки и Панчева ца од лу чу је
управо за посе ту овом центру, ко јим ру ко во ди др Ђор-

ђе Николић.
Због великог
интересовања наших суграђана, у
„Никоденту” су
одлучили да поново
покрену
многобројне акције у оквиру којих стоматолошке
услуге постају доступне свима. Искористите ову
прилику и закажите преглед путем телефона 064/21-75-056. Ова
савремена и модерно опремљена ординација налази се преко
пута старе робне куће, у Улици
Максима Горког 2.

Заказивање

и прегледи 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.
Та ко са да ко ри сни ци
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.
Такође суботом, заинтересовани могу урадити и све
врсте ултразвучних прегледа срца, а ускоро ће се у Заводу „Панчевац” радити и
преглед сондом преко једњака (ТЕЕ). И за ове услуге
ангажован је један од водећих стручњака у тој области – dr sc. med. Слободан
Томић, кардиолог, доктор
медицинских наука и магистар кардиологије са Института „Дедиње”. Специјалистички преглед и ЕКГ код
овог лекара коштају 3.000
динара, цена ултразвука срца је 4.000 динара, а могуће је урадити и специјалистички преглед и ултразвук
срца по цени од 7.000 динара.
Суботом специјалистичке ОРЛ прегледе ради др
Горан Митевски из панчевач ке Оп ште бол ни це, а
уролошке његов колега из
исте установе др Небојша
Тасић, док је за прегледе
из области гинекологије задужен др Јован Рудић из
ГАК „Народни фронт”. Треба на по ме ну ти да су пре -

чиво радним данима обавља др Ненад Маргитин,
специјалиста радиологије,
шеф одсека CT дијагностике и за ме ник на чел ни ка
Службе радиолошке дијагностике у Општој болници
Панчево.
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.
Због свега овога не чуди
чињеница да све већи број
Панчевки и Панчеваца бира Завод „Панчевац”, посебно онда када је неопходно
урадити прегледе и анализе на једном месту и добити резултате што пре. С тим
у вези, треба подсетити и
на то да се у Заводу, примера ради, све врсте лекарских уверења издају за максимално два сата.
Као и увек до са да, и
овог месеца су у Заводу за
клијенте осмишљени и нови пакети услуга по изузетно повољним ценама, а
више о томе, као и о додатним погодностима које остварују сви они који
поседују лојалти картице
Ауто-центра „Зоки”, погледајте на рекламним странама актуелног броја нашег листа.
Додатне информације можете добити путем телефона За во да „Пан че вац”
013/21-90-900 и 013/21-90903, а новости пратите и на
сајту www.zavodpancevac.rs,
као и на „Фејсбук” страници Завода.
Д. К.
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МИНИСТАР ЂОРЂЕВИЋ У НАШЕМ ГРАДУ

ПОКРАЈИНА ОДОБРИЛА ГРАДУ ДВА ПРОЈЕКТА

Обилазак
„Техномаркета”

ПОДРЖАНЕ ИДЕЈЕ ИЗ
КОМУНАЛНЕ ОБЛАСТИ

Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
Зоран Ђорђевић, амбасадор Краљевине Норвешке Арне Санес
Бјорнстад, в. д. директора Инспектората за рад Стеван Ђуровић и начелница Јужнобанат-

– Пројекат „Реци НЕ раду на
црно” покренули смо уз помоћ
Краљевине Норвешке и уз лично ан га жо ва ње ам ба са до ра
Бјорнстада, којем смо као држава веома захвални. Он већ
даје прве позитивне резултате.

Изградња водоводне
мреже дуж Јабучког
пута и фекалне
канализације у
Пелистерској улици
у Панчеву
Из новосадске касе
16,5 милиона динара

ског управног округа Данијела
Лончар обишли су у понедељак,
30. априла, погон за производњу и пословну зграду фирме
„Техномаркет” у Панчеву. Том
приликом министар Ђорђевић
је изјавио да је реч о друштвено
одговорној компанији која представља прави пример функционисања и где су једнако задовољни и послодавци и радници.
– Желимо да стимулишемо
остале послодавце да послују
на исти начин као ова фирма.
Србија мора имати више компанија у белој зони које су као
такве конкурентне на тржишту
рада – рекао је Ђорђевић.
Пре ма ре чи ма ми ни стра,
Влада Србије поштује овакав
начин пословања и позива мала и средња предузећа, а од
ове године и почетнике, да се
преко Фонда за развој Србије
обрате Влади, која ће у складу
с могућностима помоћи у њиховом даљем развоју и бољем
пословању.

Грађани схватају коју корист
имају они, али и држава од
спречавања рада на црно и преко активиране бесплатне линије пријављују оне послодавце који не раде у складу са законом, што је и циљ медијске
кампање што се спроводи у
оквиру овог пројекта – истакао
је Ђорђевић.
Арне Санес Бјорнстад рекао
је да компанија коју је посетио представља прави пример
осталим, као и потенцијалним
инвеститорима, јер има одличан однос према радницима и
висок квалитет производње.
Додао је да је „Норвешка изградила своје богатство једним
делом јер поштује права радника”.
Ди рек тор „Тех но мар ке та”
Мирољуб Кршанин истакао је
да његова компанија води рачуна о сваком раднику посебно и пружа им шансе за напредак, те да брине „пре свега
о безбедности”.

КОНЦЕПТ
Хрватска је кренула погрешним путем. Не знам шта ће да
ураде. Али, понављам, шта год да одлуче, Србија ће реаговати и увек одговорити истом мером, јер је то дипломатско
правило. Реципроцитет је мајка дипломатије. Тако раде и
Доналд Трамп и Владимир Путин.
(Ивица Дачић, министар спољних послова, у интервјуу за
„Информер”, 30. април)
***
Држава Србија почиње темељну истрагу последица НАТО
бомбардовања 1999. године. Када утврдимо шта су њихове
бомбе урадиле нашем народу, упознаћемо цео свет с резултатима. Да додам, нису све честице осиромашеног уранијума који је ослобођен током бомбардовања завршиле у нашој
земљи. Неке су загадиле животну средину у Бугарској, Грчкој, Румунији.
(Горан Триван, министар за екологију у Влади Србије,
у интервјуу за „Информер”, 30. април)
***
Не знам ниједног разумног човека који би рекао да би пут
министра Вулина у Јасеновац побољшао односе Србије с
Хрватском. Све стране треба да буду паметније. И Хрвати
имају кривицу. Они треба да буду мало гласнији против
свих израза прошлости који потичу из усташтва. То је њихова политика, то је ваша политика, али заједничка политика
би требало да буде за мир, економски просперитет и интеграцију свих ових земаља у ЕУ.
(Кајл Скот, амбасадор САД, у интервјуу за „Блиц”,
30. април)
***
Прошлогодишњи текст наше новинарке Александре Поповић
о квару компјутерског система Контроле летења Србије и Црне Горе и преусмеравању 120 путничких авиона који су требали да надлете Србију, али су због квара преусмерени на алтернативне правце и околне аеродроме, ушао је у најужи избор за
овогодишњу награду НУНС-а. Испратили смо ту причу од почетка – од првобитног негирања наших институција да се тај
проблем уопште догодио, па до краја – до покретања истраге
Контроле летења и Директората за цивилно ваздухопловство,
да би се утврдила одговорност за тај догађај.
(Саопштење листа „Данас”, 30. април)
***
Поводом шампионске титуле „Црвеној звезди” су стигле честитке са свих страна, а прва је стигла, веровали или не, из
„Партизана”!
– Честитам „Звезди”, заслужено су освојили прво место.
Били су најбољи ове сезоне – изјавио је за „Арену спорт” Мирослав Ђукић, тренер „Партизана”.
(Информација у листу „Курир”, 30 април)

Потпредседник Покрајинске
владе Ђорђе Милићевић 26.
априла у Новом Саду свечано
је уручио уговоре највишим
представницима локалних самоуправа које су оствариле право на асистенцију Покрајине
по основу конкурса о додели
средстава за суфинансирање
изградње, санације и реконструкције водних објеката у јавној својини и објеката фекалне канализације на територији
АП Војводине у 2018.
Конкурс је расписао Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство. Присутнима су се овим поводом обратили Милићевић и
мр Вук Радојевић, покрајински
секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство, а уговоре за Град Панчево потписао
је градоначелник Саша Павлов.
Око 300 домаћинстава
добија воду
Нашем граду су по овом конкурсу одобрена средства за два
пројекта. Први је „Изградња
недостајуће водоводне мреже
у улици Јабучки пут у Панчеву”, вредан 19,2 милиона динара, од чега Покрајински секретаријат обезбеђује 69 одсто,
односно 13,3 милиона динара,
а Град 31 одсто, или 5,9 милиона динара. Други пројекат је
„Изградња недостајуће канализационе мреже у улици Пелистерској у Панчеву”. У односу
49 према 51 одсто, Покрајински секретаријат издваја 3,2, а

Град 3,4 милиона динара (укупна инвестициона вредност је
6,6 милиона динара).
Павлов је, након потписивања уговора, рекао:
– Град је конкурисао с два
врло важна пројекта и оба су
одобрена. Стога дугујемо велику захвалност на огромној подршци, не само ове године већ
и неколико година уназад, Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство и, наравно, Покрајинској влади. Пројекат изградње
секундарне водоводне мреже на
Јабучком путу нам је много битан. Када кажем секундарне мреже, то значи да ће водоводна
мрежа с обе стране Јабучког пута у дужини од око два километра омогућити прикључење великог броја домаћинстава, најмање око 300, пре свега из насеља Караула. Суграђани ће бити
корисници здраве, пијаће воде,

а то је истовремено и велика
подршка нашој привреди, јер
управо на том потезу Јабучког
пута имамо близу 20 привредних субјеката из сектора микро
и малих предузећа.
Градоначелник је додао да
је то важно за привредни развој Панчева и за нова запошљавања, јер ће на тај начин
привредници добити конкурентније услове за пословање.
Радови и на Миси
Суштина другог одобреног пројекта је у томе што ће просеци
у Пелистерској улици добити
фекалну канализацију дугу близу 300 метара. По завршетку
радова преко 400 домаћинстава биће прикључено на градску
мрежу фекалне канализације.
– То је врло значајно због
даље изградње овог дела нашег града, који је инфраструктурно један од најнеопремље-

нијих у овом тренутку. Паралелно ће се изграђивати фекална канализација и на самом Новосељанском путу. Крајњи циљ нам је подршка коју
ћемо, и то више него сигурно,
јер смо ушли у њихов програм,
добити од КfW-а за изградњу
постројења за прераду отпадних вода. То је капиталан пројекат за развој Панчева, који
ће имати већи значај уколико
имамо изграђенију инфраструктуру фекалне канализације, тако да се трудимо да на овај начин, уз помоћ Покрајине, покријемо канализационим цевима цео град, са свим приградским насељима. Тај систем
ће сутра бити прикључен на
постројење за прераду отпадних вода – подвукао је Павлов.
На предметном конкурсу АП
Војводина је суфинансирањем
подржала укупно 44 пројекта
из 28 локалних самоуправа.

ОБЕЛЕЖЕН СВЕТСКИ ДАН РОМА

Дуг пут до интеграције
Помаци у области
образовања и
запошљавања
Окру гли сто о еко ном ском
оснаживању Рома и Ромкиња
одржан је, с малим закашњењем због Ускрса, поводом Светског дана Рома, 21. априла. Говорили су Јелена Јовановић,
покрајински посланик, Миленко Чучковић, члан Градског већа задужен за рад, запошљавање и социјална питања, Гордана Матовић из Националне службе за запошљавање и Пава
Новаков Чабриловски, координаторка за ромска питања Градске управе Панчево.
Проблеми Рома су многобројни. Постоје помаци у области образовања и запошљавања, али на томе треба још много радити. Јелена Јовановић је
истакла да Град Панчево даје
огроман допринос када је у питању ромска заједница, посебно у области образовања и запошљавања, јер једно без другог не иде.
– Образовање је најсигурнији начин да Роми изађу из зачараног круга сиромаштва и беде. АП Војводина подстиче Роме студенте кроз програме стипендирања и низ других афирмативних мера везаних за образовање. Постоје и програми за
самозапошљавање и запошљавање, али и преквалификацију
и доквалификацију припадника ромске националне заједнице како би лакше нашли посао.

Панчево је пример добре праксе у Војводини у области подршке младим Ромима средњошколцима и студентима. Похвалила бих и рад координаторке за ромска питања Паве
Новаков Чабриловски, која пружа велику помоћ у решавању
проблема Рома – рекла је Јелена Јовановић.
Миленко Чучковић је подвукао да Панчево има израђену Стратегију за интеграцију
Рома, као и Локални акциони
план за интеграцију Рома, за
које се обезбеђује новац из градског буџета. Ове године је издвојено седам милиона динара. Он је додао:
– Средства су пре свега намењена за набавку уџбеника,
награде врлодобрим и одличним ученицима, који су успе-

шно завршили школу, као и за
издавање личних докумената,
које поједини Роми још увек
немају. Прошле године у оквиру Локалног акционог плана
за по шља ва ња кроз струч ну
праксу запослили смо неколико Рома, као и путем јавних
радова које смо имали на подручју града. То ћемо наставити и ове године. Уз помоћ немачке хуманитарне организације „Хелп” ангажоваћемо један број Рома кроз грантове,
који се додељују уз могућност
запошљавања – казао је Чучковић.
Координаторка за ромска питања и чланица удружења „Импулс” Пава Новаков Чабриловски каже да је Дан Рома ове
године обележен радно, у знаку образовања.

– Представили смо све погодности које пружају Град и
Национална служба за запошљавање Ромима да се лакше
образују и запосле. Пут за интеграцију Рома је дуг, захтева
дугорочну подршку институција система и доносилаца одлука и жеља нам је да што више Рома заврши факултете и
заснује радни однос у складу
са својим знањима и вештинама – нагласила је Пава Новаков Чабриловски.
Гордана Матовић је представила актуелне конкурсе за запошљавање, али и оне за преквалификацију и истакла да је
важно да се Роми приликом
пријављивања на евиденцију
првенствено изјасне да су ромске националности, јер у том
случају могу да рачунају на више постицајних мера подршке
и имају предност при запошљавању и одабиру за преквалификацију.
Светски дан Рома у нашем
граду ове године је уврштен у
календар манифестација Туристичке организације Војводине, а Удружење грађана „Импулс – ромска интеграција жена Панчево”, које је организатор округлог стола, поред Града, подржала је и Покрајинска
влада.

Страну
припремио

Синиша
Трајковић
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ОДРЖАНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА

ДНЕВНИ РЕД КАО У ПОЗИВУ,
БЕЗ ДОПУНА

ГРАДОНАЧЕЛНИК У УПРАВНОМ ОДБОРУ НАЛЕД-а

О реформским
приоритетима

У АТП-у радници имају
минималце и тешке
услове за рад – рекла је
Јелица Петровић
Представници грађана
усвојили решење
о именовању Данила
Бјелице за директора ЈКП-а
„Зеленило”
У петак, 27. априла, одржана је 22.
седница Скупштине града. На њој је
било 18 тачака дневног реда, али о
њима се скоро уопште није расправљало – предлози одлука усвајани су
експресно.
Једино што је личило на парламентарно заседање, током ког треба да се
сучељавају мишљења, догађало се пре
прве званичне теме, када су опозициони одборници образлагали сопствене предлоге за измену и допуну дневног реда.
Ванредно стање
Жарко Јелисавчић („Слободно Панчево”) тражио је да се „уведе ванредно
стање због опсаде комараца, јер они
преносе вирусе”, као и да се град позабави цветањем амброзије, „што изазива озбиљне здравствене проблеме”.
Осврнуо се и на резултате панчевачког
конкурса за суфинансирање медијских
пројеката, који су, по њему, такви да
су „новац добили подобни медији”.
Павле Ђукић је информисао представнике грађана да одборничка група „За наше Панчево” постоји пола
године, а да нема техничке могућности за рад, попут просторија и опреме,
а Јелица Петровић (самостална одборница, екс СРС) казала је да у АТП-у
радници имају минималце и тешке

услове за рад. Додала је да ће ако се и
гаража уступи приватницима, град
остати без јавног превозника.
Радикал Срђан Гламочанин захтевао је да се расправља о томе зашто
не ма ди рект них пре но са сед ни ца
Скупштине града на РТВ Панчеву, рекавши да самим тим не постоји јавност рада локалног парламента, што
је, каже он, недопустиво. Он је тражио и да се комарци третирају из авиона, јер „Србија није у ЕУ, нити ће
икада бити”.
Наравно, ниједан предлог за измену
и допуну дневног реда није прошао.
Аплауз Цуцићу
Одборници из редова владајуће већине подизали су руке у вези са изменама и допунама планова генералне регулације Карауле, Скробаре, Кудељарца и Малог рита. Затим су измењене
Одлука о уређењу саобраћаја на територији града и Одлука о максималном броју запослених на неодређено
време у систему локалне самоуправе.
Промене су доживели програми пословања и финансијски планови ЈКП-а
„Грејање” и ЈКП-а „Комбрест” из Банатског Брестовца.
Од известилаца, за говорницом се
појавио само др Драгољуб Цуцић, руководилац Регионалног центра за таленте „Михајло Пупин”, који је „бранио” извештај о раду те установе и
њене планове. Добио је на крају аплауз од свих одборника.
После још неколико тачака чији су
смисао теме о којима смо опширно писали у извештајима са седница Градског већа, представници грађана су усвојили решење о именовању Данила Бјелице за директора ЈКП-а „Зеленило”.
Одборничко питање имао је Никола
Ћебић („Слободно Панчево”). Он је
тражио од председника Скупштина

У СУБОТУ У ИВАНОВУ

Трка дронова
Међународни дан дронова одржава
се у целом свету, у око сто педесет земаља, са преко 50.000 учесника, а
идеја организатора је да прикаже могућности ових летећих направа и том
приликом окупи пилоте, ентузијасте,
као и што више публике.
Целодневни спектакл биће одржан
у суботу, 5. маја, од 9 до 17 сати, на
стадиону ФК „Стрела” у Иванову. Том
приликом, у сарадњи с Домом културе, биће организована FPV трка и
„Free Style” ревија најбољих пилота у
земљи.
Иначе, FPV (First Person View) тркање представља спортску дисциплину управљања дроновима који су опремљени камерама. Те летелице су у
ствари најчешће минијатурни беспилотни авиони или квадрокоптери контролисани помоћу радио-везе. Управљање се обавља помоћу специјалних

наочара или екрана који је причвршћен на главу пилота, а приказује „live stream” с летелице.
Док тркање дроновима једноставно подразумева комплетирање стазе
с препрекама у најкраћем могућем
времену, FPV „Free Style” је управљање летелицом кроз уске пролазе и
мале отворе, испод дрвећа, око препрека, укључујући и разне трикове.
Пилоти то раде како би избегли ударање у земљу, или да не закаче неку
препреку док изводе лупинге.
Подршку догађају даће две FPV групе, као и Удружење грађана љубитеља радио-контрол моделарства.
Све у свему, посетиоци ће први пут
имати прилику да на једном месту
виде трку и акробатско такмичење
беспилотних летелица.
Ј. Ф.

града Тиграна Киша да се изјасни о
томе зашто не одговара на одборничка питања. Казао је да је Киш рекао
да ће одборницима бити одговорено
писмено, али да се то није десило.
За говорницу је онда изашао Гламочанин, рекавши да одговара уместо председника Скупштине: „Не сме, партијска дисциплина...”
Уз гласан смех припадника и власти и опозиције, седница се завршила
равно 53 минута након што је почела.
С. Трајковић

Управни одбор Националне алијансе за локални економски развој (НАЛЕД) изабрао је 17. априла градоначелника Сашу Павлова за новог члана Управног одбора.
Он је учествовао у раду дванаесте
годишње скупштине НАЛЕД-а, 24.
априла, у хотелу „Хајат Риџенси” у Београду. На великом заседању приватног, јавног и цивилног сектора чланови су размотрили остварене резултате
и стратешке циљеве за наредне четири године и дефинисали реформске
приоритете за 2018/19. У присуству
истакнутих привредника, градоначелника и лидера државних и међународних институција, овом приликом
је представљена иницијатива за институционализацију сарадње земаља
југоисточне Европе на усаглашавању
и унапређењу пословног окружења и
уручени су цертификати општинама
и градовима који нуде најбоље услове
за инвестирање у региону.
Мисија НАЛЕД-а је унапређење
привредног амбијента Србије кроз

институционалне реформе уз активно учешће и сарадњу привреде, локалне самоуправе и грађана. Циљеви ове алијансе су унапређење регулаторног оквира за пословање и јачање капацитета локалне самоуправе за бављење локалним развојем.
Наш град и НАЛЕД су партнери
на остварењу наведених заједничких циљева, при чему су Стратегија развоја града Панчева 2014–2020.
и испуњавање задатих мера ради
унапређења привредног амбијента
и по ди за ња ефи ка сно сти услу га
комплементарни с мисијом Националне алијансе за економски развој. Панчево је носилац цертификата локалне самоуправе с повољним пословним окружењем за југоисточну Европу (BFC SEE), а чланство градоначелника у Управном
одбору је потврда добре сарадње,
која се стално унапређује, ради позиционирања Панчева као лидера
међу локалним самоуправама у Републици Србији.
С. Т.

НАША АНКЕТА
КОЛИКО СУ МЕДИЈИ ДАНАС СЛОБОДНИ?

Недостатак интересовања за
информативни програм

З. ПАНТОШ

С. СИЈАНОВСКИ

Светски дан слободе медија обележава се сваке године 3. маја широм
света с циљем да се скрене пажња на
улогу медија у унапређивању мирног, праведног и инклузивног друштва. Овај дан установила је Генерална скупштина УН 1993. године.
Према ранг-листи коју сваке године објављује међународна организација „Репортери без граница”, Србији се значајно променила позиција
ове године. У 2016. је с 59. пала на
66. место. Према најновијем извештају, Србија је пала за још десет места и сада се налази на 76. месту од
укупно 180 испитаних земаља. То је,
уз Малту, Чешку и Словачку, највећи
пад у Европи, а самим тим и на целокупној листи. Од земаља у региону
испред Србије су БиХ (62), Хрватска
(69) и Албанија (75), а иза – Косово
(78), Црна Гора (103) и Македонија
(109). Осим Србије, све земље су напредовале у односу на прошлу годину – Албанија за једно место, БиХ за
три, Хрватска за пет, Косово за четири, Македонија за два, Црна Гора за
три, а Словенија за пет места.
Како је наведено, поједини храбри
новинари и даље покривају опасне
теме као што су криминал и корупција, али њихови извештаји су често
објављивани преко онлајн медија са
ограниченим приступом. Постоји дослух између политичара и медија, висок ниво концентрације власништва

Т. МАЛУЦКОВ

И. ЧАВОШКИ

и недостатак плурализма у штампаним и електронским медијима, што
представља велики разлог за забринутост.
Питали смо наше суграђане какво
је њихово виђење о томе колико су
медији данас слободни.
ЗВОНКО ПАНТОШ, комерцијалиста:
– Мислим да нема слободе медија.
Додуше, имам мало времена да гледам телевизију, углавном се информишем преко радија док сам у колима. Али радио је специфичан медиј,
јер има више музике него информативног програма, али је моје мишљење да је генерално јако лоше. Када
баш желим да дођем до неке информације, тражим их у онлајн медијима, али се задржавам веома кратко на
интернету. Ништа посебно не може
да се види и да се чује. Човек је углавном срећнији ако не гледа телевизију.
СПАСЕ СИЈАНОВСКИ, машински
техничар:
– Медији нису слободни данас. Доста је заоштреније него раније, али
никада није било сјајно. Трудим се да
што мање пратим вести и све чешће
слушам музику. Некада пратим радио-станице, али ме све мање занима
информативни програм. Понешто прочитам и на „Фејсбуку”. Мислим да је
стање с медијима слично свуда на свету, да власти држе све под контролом.

М. БАШИЋ

Љ. ШПАДИЈЕР

ТИХОМИР МАЛУЦКОВ, пензионер:
– Сви различито мислимо. Ја мислим да је сасвим у реду. Редовно
читам штампу, али пратим вести и
преко телефона. На телевизији гледам дневник и спортски програм.
ИЛИНКА ЧАВОШКИ,
пензионерка:
– Медији су превише слободни. Пишу свашта, али не пишу праве ствари. Ја слушам шта говоре о председнику, то је превршило меру. Више се
информишем преко телевизије, ретко читам штампу. Кад је купујем, узимам једино „Информер”, он ми је најпоузданији.
МИРА БАШИЋ, домаћица:
– Сматрам да су медији прилично
слободни, али могла би ситуација да
буде и боља.
ЉИЉАНА ШПАДИЈЕР, дипл.
економиста у пензији:
– Медији нису слободни. Ја се углавном информишем преко интернета.
Читам све домаће онлајн медије, страну штампу, а пратим неке ствари које
ме занимају и преко „Јутјуба”. Имам
довољно времена јер сам у пензији. О
свему имам своје мишљење, али никоме га не намећем. Отворених очију
гледам стварност.
Анкетирала Мирјана Марић
Величковић
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ТРЕНИНГ ЗА МИКРОПРЕДУЗЕЋА

УНАПРЕЂИВАЊЕ ПОСЛОВНИХ
ВЕШТИНА У ОБЛАСТИ ТУРИЗМА
Обуке одржане
у Панчеву, Ковачици
и Зрењанину
Семинар трајао три
дана

Др Владан Угреновић

Др Владимир Филиповић

Наут – лако сварљива
протеинска храна
Наут, сланутак или леблебија (Cicer arietinum) јесте
махунарка која се гаји ради зрна велике хранљиве,
енер гет ске и ви та мин ске
вредности. По хранљивој
вредности и коефицијенту
сварљивости (до 97%) прева зи ла зи па суљ. Пре ма
крупноћи семена наут се
дели на два типа: крупносемени (кабули тип или гарбанзо) и ситносемени (деси тип). Крупносемени наут има беле, непигментиране цветове и крупна, лоптасто-угласта семена светлокрем боје, док су цветови ситносеменог црвенкасти или љубичасти, а семена ситна, по облику угласта
и тамније боје. Ова два типа наута гајена су раздвојена ве ли ким ге о граф ским
простором, тако да су сачувала своје основне морфо-

хранљивости и ниске калоријске вредности.
За исхрану домаћих животиња зрно може послужити као концентрована сточна храна за млечна грла.
Поред тога, као сточна храна користе се и жетвени
остаци који су богати укупним протеинима (око 5%)
и важним органским киселинама.
На ут је кул ти ви сан на
подручју Блиског истока пре
око 6.400 година. На овом
географском простору и данас има различитих самониклих врста и форми наута. Први писани подаци о
гајењу потичу из античке
Грчке. Из постојбине произ вод ња је ра ши ре на по
Азији и северној Африци.
Римљани су наут донели
пре око 1.000 година у јужну Европу, а Арапи у Шпа-

Регионална привредна комора
Јужнобанатског управног округа организовала је у нашем граду, од 25. до 27. априла, тренинг за промовисање развоја
локалних микропредузећа. Циљ
ове едукације је унапређивање
пословних вештина и боље упознавање с пројектом „Еко Тамиш”.
Тренинг је посебно дизајниран за микропредузећа. Првог
дана се говорило о истраживању тржишта и одређивању циљних група, док су се током другог дана тренинга учесници инфор ми са ли о прак тич ним
аспектима пословања, као и о
промоцији, са акцентом на онлајн маркетингу. Последњег дана сумиран је целокупан рад и
дефинисане су научене технике и алати који могу да се повежу с конкретним туристичким производом „Еко Тамиш”.
– Кроз ову едукацију покушавамо да информишемо сва
микропредузећа која се налазе
на локацијама и местима која
су на Тамишу и уз Тамиш како
да пронађу начин и своје место у оквиру новог туристичког производа „Еко Тамиш”.
Имајући у виду да су овде сва

микропредузећа која су везана
за туризам и услуге у туризму,
ми смо током тродневног тренинга обрађивали теме као што
су истраживање тржишта у туризму, циљне групе, брига о
купцима, промоција у туризму,
онлајн маркетинг и на који начин правилно презентовати своју угоститељску и туристичку
понуду кроз друштвене мреже
и како користити алате онлајн
маркетинга, као и упознавање
са овим туристичким производом – рекла је Зорана Владу,
докторанд менаџмента.

Она је истакла да је кључ
успешне сарадње комуникација, тако да је тренинг посвећен
стицању те вештине, посебно
када је у питању пословна комуникација и комуникација с
гостима, јер је ово услужна делатност и купац, посетилац,
гост или туриста су у центру
пажње пружања услуге.
– Када причамо о понуди дестинације, укључујући локалне
самоуправе које у оквиру својих
општина и градова имају организације што се баве промоцијом туризма, најважнија је инте-

грисана туристичка понуда, односно умрежавање не само предузећа у Панчеву већ и у свим
насељеним местима и општинама у непосредном окружењу.
Таква понуда може довести до
јаснијег позиционирања овог туристичког производа на тржишту – истакла је Зорана Владу.
Учесници семинара имали су
прилику да науче све што је неопходно у самом креирању понуде, да би привукли и задржали
посетиоце, а све с циљем промоције дестинације која је обухваћена пројектом „Еко Тамиш”.

ЛИЦЕНЦА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНОГ УПРАВНИКА

Полагање испита 22. маја
Привредна комора Србије организује шести испитни рок за
полагање испита за стицање лиценце професионалног управ-

ника, који ће бити реализован
22. маја, када ће бити одржан
писмени део испита. Сви заинтересовани могу се пријавити за

полагање електронским путем
или путем поште. Рок за подношење пријаве с комплетном документацијом је 12. мај. Упут-

ства за подношење пријаве могу се пронаћи на страници Регионалне привредне коморе Јужнобанатског управног округа.

ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА САЈМУ „СУБОТИЦА 2018”

Семинари, презентације и дегустације
Привредна комора Србије –
Регионална привредна комора Јужнобанатског управног
округа упутила је позив свим
заинтересованим члановима
да се представе на овогодишњем, дванаестом Међународном и регионалном сајму привреде „Суботица 2018”, који ће
бити одржан од 31. маја до 2.
јуна у Хали спортова у Суботици. Суорганизатори сајма су
Градска управа Суботица, ЈКП

„Суботичке пијаце” и Привредна комора Србије – Регионална привредна комора Севернобачког управног округа, а
циљ је да се на једном месту
окупи већи број пословних људи ради побољшања досадашње пословне позиције предузећа на тржишту.
Поред учесника из земље, своје присуство су најавила и предузећа из Хрватске, Мађарске и
БиХ. Током сајма биће органи-

зовани бројни едукативни семинари, презентације и дегустације производа. Главна тема
овогодишњег сајма је туризам.
У складу с раније успостављеном сарадњом између регионалних комора, а сада и јединственог коморског система, упућен је позив и компанијама из нашег региона које
желе да учествују на овој сајамској манифестацији. У случају да постоји интересовање

привредника, важно је поменути да ће учешће бити потпуно бесплатно.
Наступ на сајму биће организован у оквиру заједничког
штанда. Више детаља може
се добити на број 013/343255 или 343-841 или на имејл
zoran.cernoh@pks.rs. Рок за
пријављивање је веома кратак, па се моле потенцијални
учесници да се пријаве најкасније до 10. маја.

ОДРЖАНА КОНСТИТУТИВНА СЕДНИЦА ОДБОРА СЕКТОРА ЗА ИНДУСТРИЈУ
лошке и производне особине. И поред тога, они се могу укрштати и дају хибриде
који су, по морфолошким
и другим особинама, на прелазу између крупносеменог
и ситносеменог наута.
У исхрани људи зрело зрно се спрема као вариво или
печено, као посластица. Од
печеног зрна справља се сурогат за белу кафу. Брашно
добијено млевењем зрна користи се у пекарској и посластичарској индустрији. У
исхрани се користе и недозрела зрна. Висок садржај
есенцијалних аминокиселина сврстава зрно наута у помоћна лековита средства алтернативне медицине. Хумус је једно од познатијих
јела арапских народа. Овај
намаз или такорећи пире од
леблебија првобитно је прављен у Египту, а данас је популаран у целом свету, што
због богатог укуса, што због

нију. На Балкан је доспео
из Грчке. У свету се гаје сорте ситносеменог наута (деси тип) на око 85% површина, а крупносеменог (кабули тип) на око 15%. Крупносемени наут је у производњи у јужној Европи, Мексику, Аустралији, Русији и
у неким подручјима Индије. Површине, као и укупна
производња из године у годину показују тренд благог
повећавања услед све веће
потрошње зрна у исхрани
људи. Иако званична статистика не бележи површине под наутом у Србији, може се наћи на окућницама
у јужним областима. У подручјима где се сеју грашак
и пасуљ, постоје повољни
услови и за гајење наута.
Наут има велики агротехнички значај, обогаћује земљиште азотом, рано сазрева и веома је цењен предусев за усеве јесење сетве.

Изабрани председник и заменик
На основу одлуке Управног одбора Привредне коморе Србије о образовању Одбора регионалних привредних комора, у
РПК Јужнобанатског управног
округа 17. априла одржана је
конститутивна седница Одбора сектора за индустрију. За
председника Одбора изабран
је Слободан Рајковић, представник предузећа „West Pharmaceutical Services” из Ковина, а за заменика председника
Драгиша Божић из предузећа
„Панонија” из Панчева.
Присутнима се обратио и
уводну реч дао др Марко Ћулибрк, директор РПК Јужнобанатског управног округа. Он
је том приликом упознао присутне са одлуком Управног одбора ПК Србије о образовању
Одбора регионалних привредних комора у Србији с циљем
разматрања и предлагања ста-

коморе преко надлежних органа коморе. У свом излагању
презентовао је планиране активности ПК Србије и Регионалне коморе у наредном периоду, ради помоћи у пословању предузећа на домаћем и
иностраном тржишту.
На овој сед ни ци чла но ви
Одбора разматрали су и информацију о привредним кретањима на територији Јужнобанатског управног округа за
2017. годину. Уводно излагање по овој информацији имао
је Зоран Вирић, координатор
за индустрију.

вова према питањима за одређени део привреде – индустрије, пољопривреде и услуга. Директор коморе указао је на то
да одбори достављају ставове,

предлоге и иницијативе парламенту привредника, као и
надлежном сектору ПКС ради усаглашавања, заступања
и заштите интереса чланова

Страну припремила

Мирјана Марић
Величковић
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ДРЖАВА ИСПУНИЛА ДЕО ОБАВЕЗА ПРЕМА РЕЦИКЛАЖНОЈ ИНДУСТРИЈИ

ОДРЖАН САЈАМ ОБРАЗОВАЊА

ИСПЛАЋЕНА ПОДСТИЦАЈНА СРЕДСТВА

Куда даље?

Дуг за третиран отпад
тежак неколико
милијарди динара
Оснивање зеленог
фонда приоритет
Министарство заштите животне средине и представници рециклажне индустрије (међу њима је и панчевачки „Рециклажни центар”, у власништву компаније „Божић и синови”) потписали су уговоре о исплати
подстицајних средстава за отпад прерађен у 2017. години,
тако да ће рециклерима бити
исплаћено свега 75 процената
од укупно остварених подстицајних средстава и биће опет
ускраћени за више од 25 процената за оно што су урадили
током прошле године.
Да ствар буде гора, за отпад
третиран током 2016. држава
још није платила, а дуг износи
950 милиона динара. Како кажу представници ове привредне бранше, садашњи систем
финансирања процеса управљања отпадом није одржив,
јер рециклери већ четири месеца у овој години третирају
отпад у складу са својим пословним обавезама, а конкурс
о додели средстава за 2018.
још није расписан. За сав отпад који сада прерађују у складу са законском регулативом
и за чији извоз авансно плаћају, на финансијску надокнаду
моћи ће да рачунају тек из буџета Републике Србије за 2019.
годину. Обртна новчана средства, ради дневне ликвидности, рециклери узимају од пословних банака, тако да због
плаћања камата корист од екотакса имају банке.
Лоптица у другом дворишту
Надлежни у Министарству заштите животне средине истичу да разумеју проблеме рециклажне индустрије и напомињу да је то министарство
добило из републичког буџета
само половину новца од еколошких такса, тако да немају
новца да измире текућа дуговања. Покренута је иницијатива да се у наредном периоду организује састанак представ ни ка ре ци кла жне ин ду -

стрије и Министарства финансија како би се размотриле алтернативе за решавања овог
про бле ма. Еко ло шко ми ни старство је у марту урадило
прелиминарну пројекцију буџета за 2019. годину. Потраживања су 11 милијарди динара, од чега 3,5 милијарди за
рециклажну индустрију.
Став рециклера је јасан: неопходна је одлучна сарадња Министарства финансија и Министарства заштите животне
средине како би се еколошке
таксе наплатиле у потпуности
према директиви „загађивач
плаћа”, а подстицајна средства
за прерађени опасан отпад исплатила правовремено и у пуном износу. Да подсетимо, министар заштите животне средине Горан Триван потписао је
крајем године с представницима рециклажне индустрије уговоре на основу којих је држава
делимично исплатила подстицајна средства привредницима. Реч је само о делу вишегодишњих дуговања која надлежне институције у држави мо-

рају да плате за урађени посао
чишћења Србије од отпада.
Крпљење буџета
Надлежни министар је у неколико наврата истицао да су рециклери значајан партнер Владе Републике Србије у напорима да се у нашој земљи развије
циркуларна економија, односно да се одрживим управљањем отпадом ојачају зелена економија и укупан привредни раст
земље. Поред тога, министар
Триван је јавно говорио да је
додела подстицајних средстава
од виталног значаја за заштиту
животне средине и да та мера
подстиче правилно збрињавање посебних токова отпада, као
и да рециклери својим радом
доприносе стабилнијем пословању и очувању радних места у
рециклажној индустрији. Међутим, рачуни поднети држави
за 2016. и 2017. годину још увек
нису исплаћени, па рециклери
и даље имају великих проблема да одрже стабилан рад.
Прошле године је прерађено више од шездесет милиона

килограма опасног отпада и,
према речима стручњака, то
је далеко испод капацитета којима располаже српска рециклажна индустрија. Оснивање
зеленог фонда је предуслов за
предвидиво финансирање за
све учеснике у овој области.
Европска комисија је у неколико наврата упозоравала републичку владу на пропусте
када је реч о токовима тзв.
еко-новца. Још пре две године је најављено да ће држава
решити питање Фонда за заштиту животне средине, али
од тога ни ове године неће бити ништа. Новац добијен наплатом еколошких такса и даље служи за крпљење појединих буџетских линија које немају везе са заштитом животне средине. Фонд намењен за заштиту
животне средине потпуно је изгубио своју првобитну намену –
да помаже развој заштите животне средине у локалној заједници,
јер се највећи део средстава прикупљених на основу различитих
еколошких такса троши на којекакве нееколошке програме.

ТРОМЕСЕЧНИ ПОСЛОВНИ ИЗВЕШТАЈ НИС-а

Настављен инвестициони циклус
Дигитализација
пословања
Раст обавезе према
држави
НИС је на Београдској берзи
прошле недеље представиo јавности резултате пословања за
прво тромесечје 2018. године.
Стручној јавности, инвеститорима, брокерима и акционарима о резултатима је говорио
Ан тон Фјо до ров, ди рек тор
Функције за финансије, економику, планирање и рачуноводство. Реч је о консолидованим резултатима пословања за
први квартал 2018. године који су припремљени у складу с
ме ђу на род ним стан дар ди ма
финансијског извештавања.
Како стоји у извештају, руско-српски нафтни гигант је у првом тромесечју текуће године
наставио реализацију стратешких
пројеката, тако да је менаџмент
у даљи развој компаније инвестирао 7,8 милијарди динара,
што је 68 одсто више него у истом
периоду претходне године.
Поводом објављивања резултата пословања у првом кварталу 2018. године, Кирил Тјурде њев, ге не рал ни ди рек тор
НИС-а, рекао је:

– У складу са Стратегијом
развоја НИС-a до 2025. године,
у наредном периоду бићемо фокусирани на наставак реализације стратешких инвестиција
које ће одредити наш даљи развој. Наш приоритет остаје увођење и имплементација иновативних решења и опреме који
дају позитиван бизнис ефекат
и доприносе заштити здравља
људи и животне средине. Истовремено ћемо радити на унапређењу оперативне ефикасности, a у овој години ћемо направити и значајне кораке ка
ди ги тали заци ји послова ња
НИС-а на свим нивоима. Реализација ових циљева омогући-

ће нам да ефикасно одговоримо на комплексне изазове савременог тржишта.
Највише средстава издвојено је за област истраживања и
производње нафте и гаса, као
и за наставак модернизације
Рафинерије нафте у Панчеву.
Ново простројење за дубоку прераду нафте с технологијом одложеног коксовања, вредно више од 300 милиона евра, представља најзначајније чедо НИС-овог инвестиционог циклуса у
наредне три године. Када је реч
о пословним резултатима, нето добит НИС-а за прва три месеца 2018. године износи 3,7
милијарди динара, док је по-

казатељ EBITDA (добит пре плаћања камата, пореза на добит
и амортизације) 8,9 милијарди динара. Анализом је утврђено да се у овом извештајном
периоду наставља пораст плаћања обавеза НИС-а по основу
пореза и других јавних прихода, који у првом кварталу износе 43,2 милијарде динара,
што је готово осам милијарди
више него у првом тромесечју
прошле године.
Када је реч о оперативним показатељима, укупан обим производње нафте и гаса износио је
329.000 условних тона. Истовремено, НИС је наставио да унапређује резултате у области прераде сирове нафте и промета
нафтних деривата. Укупан обим
прераде нафте и полупроизвода
износио је 786.000 тона, што је
три одсто бољи резултат од прошлогодишњег. Обим промета
нафтних деривата достигао је
765.000 тона, односно седам одсто више од промета оствареног
у првом кварталу прошле године. Оваквом резултату допринели су раст велепродаје у Србији,
раст продаје у иноактивама и
повећање обима извоза. У производним капацитетима НИС-а
у овом извештајном периоду произведено је 43.613 MWh електричне енергије.

Ученици и професори Техничке школе „23. мај” одржали су у петак, 27. априла, сајам образовања, на ком су учествовале панчевачке средње
школе. Реч је о манифестацији која се традиционално
одржава у холу те панчевачке
средње стручне школе са идејом да се матурантима основних школа омогући да на једном месту виде и сазнају какве образовне и професионалне могућности пружају панчевачке средње школе.
Све средње школе одазвале
су се позиву, тако да су ученици и професори готово четири сата, на вешто уређеним
штандовима, помоћу рекламног материјала и приручних
наставних учила, представили садашњим осмацима своје
васпитно-образовне профиле

деца прикупе што више релевантних информација о занимањима, о вештинама, знањима и умећима потребним
да би се квалитетно обављао
неки посао. Примена система професионалне оријентације, односно квалитетна едукација ђака о будућим пословним изазовима кроз интервјуе с презентерима занимања, квизове знања и реализацију тематских радионица само су неке од активности које школе треба да
спро ве ду ка ко би бу ду ћи
средњошколци стекли сазнања о свету рада и занимања
и проширили знања о даљем
образовању и каријери. Како кажу, заједница мора да
помогне и олакша ученицима избор адекватног занимања и да им пружи одговоре

и смерове. Будући средњошколци имали су прилику да
на једном месту сазнају шта
нуде све панчевачке средње
школе, што је, према речима
школских педагога и психолога, веома важно приликом
доношења коначне одлуке о
избору будуће професије.
Како стручњаци истичу, веома је важно да родитељи и

на питања: куда даље, шта
уписати и чиме се бавити?
Да подсетимо, мала матура је заказана за 18, 19. и 20.
јун. Садашњи и будући осмаци бодоваће се по новом принципу – на основу успеха добиће највише 60 поена, а на
завршном испиту биће у прилици да освоје још максимално 40.

ДОДЕЉЕНА ЕКОЛОШКА ПРИЗНАЊА

Министар лауреат
Недавно су додељена признања у оквиру кампање „Тражимо загађивача године и заштитника животне средине”,
коју су организовали Радио
Београд 2 и Покрет горана
Војводине. Реч је о најстаријој еколошкој акцији у Србији, ор га ни зо ва ној
тридесет пети пут,
чији је циљ промовисање напора на
очувању и унапређи ва њу жи вот не
средине и јавно указивање на еколошке
проблеме и загађиваче, како би се јавност подстакла да
се активније укључи и допринесе заштити животне средине и природе.
Ми ни стру за штите животне средине у Влади Републике Србије Горану Тривану на пригодној свечаности
у Сремским Карловцима уручен је „Зелени лист” за вишедеценијски допринос зашти ти жи вот не сре ди не и
природе. Изражавајући захвалност због додељеног специјалног признања, министар
Триван је истакао значај улоге Радио Београда 2 и Покрета горана Војводине, не
само као организатора ове
манифестације већ као вишедеценијских заговорника
за очување и унапређење животне средине, чија ће залагања бити све значајнија у
времену које долази. Како је
министар рекао, екологија се
још увек бори за место које
јој припада, да и други схвате да је питање очувања здра-

вог животног окружења, природе у њеном богатству, приоритетно питање од којег зависи будућност свих нас. Овакво признање је доказ да су
препознати залагања и напори да се животна средина у
Србији промени набоље.

Поред министра Тривана,
специјално признање додељено је и Мирославу Михајловићу, за четрдесет година
рада у области заштите и унапређења животне средине у
Покрету горана Србије. „Црни лист”, упозорење загађивачу године, додељен је компанији „Степ транс” из Новог
Сада, због држања неколико
десетина пута веће количине
опасног отпада од оне за коју
је имала дозволу.

Страну припремиo

Зоран
Станижан
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ХРОНИКА
Х РАНА З А Д У ШУ

(По)спремање

Пише: Марија Достић,
психолог
Драги моји, обичај да се направи велико спремање или
генерално чишћење одржава се упркос убрзању које
добија свакодневица и свеприсутном мањку времена.
Највећи изазов представља
препознавање непотребних
ствари и решеност да их се
отарасимо на неки начин.
Везивање за ствари представља попуњавање емотивне празнине, која настаје
као последица незадовољства начином на који пружамо, добијамо или чак подразумевамо љубав, поштовање, захвалност... Осећај
среће и задовољства изазивамо тако што у ионако претрпане ормаре, гараже, куће... уносимо још „неопходних” ствари, уз очекивање
да ћемо њима успети да затрпамо и емотивни бол, несигурност, страх, сумњу, самосажаљење...
Свакодневно затрпавање
бригама, слутњама, очекивањима... прети да угуши сваки покушај да осетимо срећу и задовољство. Сами себи
не дозвољавамо право на избор мисли и тренутака од
којих се прави срећа, јер смо,
притиснути теретом свакодневице, у једном тренутку
заборавили да имамо моћ да
своју животну енергију усмеравамо како и где желимо.
Најбоље време за (по)спремање је баш сада, јер немир
можемо решити само одлуком да застанемо и направимо корак изван зоне притиска и тескобе. Најважније
је да током емотивног раш-

чишћавања будемо истрајни
у одбацивању „морања” и „такотребања” која су нам наметнули други како би нас
прилагодили својим циљевима. Често своје највеће
вредности и најјача уверења
стављамо у страну како бисмо испали добри у очима
других или да бисмо спречили свет да прича лоше о
нама. Да бисмо били прихваћени, поштовани и вољени, мењамо своје мишљење,
прилагођавамо се изгледом
и понашањем захтевима модне и интелектуалне „елите”
и мењамо се до непрепознатљивости.
Осећај тескобе у сопственој кожи представља крајњи
моменат за почетак спремања и одбацивања свега што
нас гуши, жуља и спутава да
будемо задовољни собом и
својим животом. Жеља да
научимо нове ствари, да урадимо оно за шта смо рођени, а не оно што други мисле да треба, јесте храброст
која је неопходна у великом
спремању себе. Прво треба
да научимо да кажемо „не
желим”, „нећу” или „не могу” на прави начин, јер тако
правимо места ономе што
желимо да уђе у наш живот.
На темељима несигурности
и незадовољства не можемо
градити задовољство собом
и срећу. Зато је неопходно
рашчишћавање с лошим емотивним везама, без обзира
на то да ли су у питању људи
или ствари. Можда ће некоме бити потребна стручна
помоћ у започињању генералног чишћења свог живота, али је код већине то ствар
личне одлуке и усаглашености с њом.
По спре ми ти свој жи вот
или остати затрпан – одлука
је, као и увек, на вама.

КОЗМЕТИЧАРСКО ЋОШЕ

Пажљиво са
соларијумом

Пише: Бојана Ћорлука,
козметичар
У зависности од тога на ком
сте континенту рођени, жеља за одређеном бојом коже
је различита. Углавном желимо супротно од онога што
нам је дато рођењем. Азијати, на пример, користе све
могуће производе за избељивање коже, а ми – за потамњивање. Код нас жене не
могу да обуку сукњу ако им
ноге нису преплануле. Због
тога бесомучно иду у соларијуме док не добију задовољавајућу боју.
Без обзира на моду и хирове, заиста је битно ограничити употребу соларијума на
најмању могућу дозу зрачења или користити алтернативу – ербраш.
УВ индекс је индекс ултраљубичастог зрачења и представља међународни стандард
за мерење јачине ултраљуби-

частог зрачења од сунца на
одређеном месту у одређено
време. Ако се питате колики
је УВ индекс унутар соларијума, бележи се распон између
11 и 36. Иако је време проведено у соларијуму веома кратко, јаки извори УВ зрачења
због акумулационих ефеката
могу произвести несагледиве
последице, поготово у популацији млађој од 35 година.
Једна од њих је и рак коже.
Здрава замена за соларијум је ербраш или тен-лајн.
То је апарат којим се по телу
прска специјална боја на бази „пантенола”. Толико је безбедна да чак и труднице могу да користе овај вид потамњивања коже. Пре третмана потребно је код куће се
истуширати и урадити пилинг луфа рукавицом или
грубљим пешкиром, а потом
доћи на третман у лепршавим – ширим стварима, како се свежа боја не би скинула навлачењем уске одеће.
Потом се уђе у кабину за потамњивање, напрска се боја
апаратом, осуши и третман
је готов за 15–20 минута. Наредна четири сата боја се развија, а након тога се истуширате. Трајност боје је од седам до 10 дана, а нестаје без
флека – једноставно избледи. Третман се може понављати колико год пута желите, апсолутно је безбедан
и за сваку је препоруку.

Петак, 4. мај 2018.
pancevac@pancevac-online.rs

РАЗГОВОР С ПОВОДОМ: ДР НЕНАД МАРГИТИН, СПЕЦИЈАЛИСТА РАДИОЛОГИЈЕ

ПОЧЕЛИ ПРЕГЛЕДИ КОЛОР
ДОПЛЕРОМ У ЗАВОДУ „ПАНЧЕВАЦ”
Радиолог ради
радним данима
од 7 до 14 сати
Прегледи се заказују
путем телефона
013/21-90-900 и
013/21-90-903
Искористите период
снижених цена
Тим стручњака Завода за здравствену заштиту радника „Панчевац”, у који спадају неки од
најзначајнијих представника
домаћег здравства, овог месеца проширен је за још једно
важно име, а самим тим на богат списак услуга које се у овој
престижној установи реализују, додате су и неке нове.
Наиме, од сада у Заводу „Панчевац” ради и др Ненад Маргитин, специјалиста радиологије. Код овог лекара са 25-годишњим искуством у струци
заинтересовани ће моћи сваког
радног дана да обаве четири
врсте колор доплер прегледа:
руку, ногу, врата и абдоминалне аорте, и две врсте класичних ултразвучних прегледа: врата и меких ткива. Треба напоменути да је тренутно у току
акција, па свака од шест наведених врста прегледа кошта по
2.000 динара. Прегледи се могу заказати путем телефона Завода 013/21-90-900 и 013/2190-903, сваког радног дана од
7 до 14 сати.
Доктор Ненад Маргитин је
1995. године дипломирао на
Медицинском факултету у Београду, а 2005. је на истој образовној установи завршио специјализацију из области радиологије. За обављање колор доплер прегледа усавршавао се у
Центру за радиологију Клиничког центра Војводине, а о
томе колико је знање и стручност у овој области показао,
сведочи и чињеница да га је
америчка компанија за квалитет прегледа „AG Mednet” одабрала да врши колор доплер
прегледе пацијената у једној
државној студији. Поред тога,
Маргитин је завршио и Школу
CT, MR и PET CT дијагностике
у Београду, под покровитељством Катедре за последипломску наставу из радиологије Медицинског факултета у Београду, Центра за радиологију и
магнетну резонанцу Клиничког центра Србије и Секције
за радиолошку дијагностику
Српског лекарског друштва.
Од 1995. до 2000. године
Маргитин је радио у Служби
хитне медицинске помоћи у
Панчеву, да би 2000. године
прешао у панчевачку Општу
болницу, и то на место шефа
Одсека ултразвучне дијагностике. Од 2008. године Маргитин је шеф Одсека CT дијагностике и заменик начелника
Службе радиолошке дијагностике у овдашњој болници.
ПАНЧЕВАЦ: По чему се прегледи колор доплером разликују од класичних прегледа ултразвуком?
ДР НЕНАД МАРГИТИН: Разлика је у томе што се обичним
ултразвучним прегледима не
могу прегледати крвни судови, како би се на њима уочиле
промене значајне за даље лечење пацијената с различитим
тегобама. Колор доплер ултра-

Страну
припремила
Драгана

Кожан

звучни преглед је безболна неинвазивна дијагностичка метода којом се може мерити
проток крви кроз крвне судове
врата, руку или ногу. Помоћу
ове методе могу се открити сужења или проширења крвних
судова, наслаге на артеријама,
тромбозе, проширене вене и
тако даље.
• Које индикације доводе пацијенте на колор доплер крвих
судова врата, а ко треба да уради преглед ногу?
– На преглед крвних судова
врата упућују се особе које имају тегобе у виду вртоглавице,
несвестице или шлога, како би
се установило да ли је њихова
циркулација одговарајућа, да
ли има потребе за хируршким
лечењем или се може преписати само медикаментна терапија. На колор доплер преглед
ногу долазе најчешће пацијенти који имају проблеме с венском циркулацијом у виду проширених вена, запаљења вена
или тромбозе вена. Овакав преглед нам помаже да установимо у каквом је стању њихова
венска циркулација. Такође,
прегледају се и пацијенти који
отежано ходају, односно они
који не могу да корачају више
од педесет, сто или сто педесет
метара, како би се установило
да ли имају закрчење артеријских крвних судова. То је нарочито битно код пацијената
који болују од шећерне и других хроничних болести. Веома
је важно да овакав преглед обаве и пушачи, пошто се код њих
промене дешавају на завршним
гранама артеријских крвних
судова ногу.
• Шта се може установити
прегледом руку?
– Колор доплер прегледи руку раде се пацијентима који
имају различите тегобе, у виду
трњења или поремећаја у разлици притисака између једне
и друге руке. Ова врста дијагностике нам помаже да установимо да ли је циркулација
на великим крвним судовима,
и то најчешће на артерији супклавији, једнака с леве и десне
стране.
• Шта се још може прегледати колор доплером?
– Доплер преглед се врло често ради и код особа које имају
проширену абдоминалну аорту како би се установиле њене
карактеристике и пратиле промене, с циљем правовременог
упућивања на хируршку интервенцију, како не би дошло до
њеног пуцања и смртног исхода. Саветује се свим људима који пуше, имају хроничне болести или тегобе у виду вртоглавице, несвестице, болова у листовима, или рукама да пре или
касније ураде доплер преглед

врата, руку или ногу. Такође,
оваква дијагностика је врло често неопходна као допуна прегледима лекара специјалиста
неурологије, интерне медицине, васкуларне хирургије и других грана медицине.
• Да ли доплер прегледе треба радити и превентивно?
– Доплер преглед треба урадити и превентивно с циљем
сазнања о квалитету наших крвних судoва. Тако можемо да на
време редукујемо своје лоше
навике или да пак почнемо да
користимо правилну терапију,
која спречава да дође до зачепљења крвних судова, шлога,
ампутације ноге и слично.
• Како изгледа преглед колор доплером и како се пацијенти припремају за долазак
код радиолога?
– Припрема пацијента за преглед доплером, осим у случају
прегледа абдоминалне аорте,
није потребна, јер су крвни судови доступни сонди. Код прегледа абдоминалне аорте неопходно је да пацијент не једе најмање пет сати пре доласка код
лекара. Доплер преглед траје од
15 до 30 минута, у зависности
од налаза на крвним судовима.
Није болан и нема никаквог дисконформитета. Сваки пацијент
може са собом понети раније
снимке и налазе, у случају да их
поседује, како би се направила
компарација тренутног стања с

претходним. По завршетку прегледа пацијент добија писани
извештај, као и савет о лечењу
и терапији. За разлику од многих других установа овог типа,
у Заводу „Панчевац” прегледи
се раде на два модерна ултразвучна апарата високе класе,
„Вивид 7” и „Тошиба”, који имају високу резолутивност прегледа и минимални степен ултразвучне грешке, па је то још једна предност за све оне којима
су неопходни прецизни и веродостојни резултати.
• Поред прегледа колор доплером, радите и класичне ултразвучне прегледе врата и меких ткива. Шта они обухватају?
– Ултразвучни преглед врата обухвата неинвазиван преглед штитасте жлезде, пљувачних жлезди и лимфних чворова. Значајан је у раном откривању промена у штитастој
жлезди – чворова, увећања или
гушавости, те притиска на душник. Поред тога, овим прегле дом се уо ча ва по сто ја ње
увећаних лимфних чворова, а
он нам омогућава и да направимо разлику између упалних
и малигно увећаних лимфних
чворова. Ултразвук меких ткива подразумева прегледе промена на кожи и у поткожном
масном ткиву, с циљем да се
установи да ли је реч о масним чворовима, крвним подливима или туморима.

ЛАНИНА КУХИЊИЦА
Пише: Лана Белић

Грилована пилетина
с медом
Састојци: четири пилећа батачића, две кашике меда, кашичица љутог сенфа, кашичица
обичног сенфа, кашичица соја
соса и пола кашичице измрвљеног рузмарина.
Припрема: Пилеће батаке
засећи на два-три места
оштрим ножем и прелити маринадом од меда, сенфа, соја
соса и рузмарина. Оставити
да стоје тако 30 минута и повремено их окретати. Загрејати пећницу на 200 степени и ставити
батачиће заједно с маринадом да се пеку на највишој пречки. Повремено их преливати соком који пусте. Пећи око пола сата, а онда
појачати температуру на 220 степени и пећи још десетак минута.
Послужити топло уз прилог од риже и сос од јабука. Ова комбинација укуса је помало необична, али ако сте љубитељ кинеске кухиње, онда ће вам се допасти. Пилетина је благо слаткастог укуса и
фино иде уз освежавајући сос од јабука.
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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Петак, 4. мај 2018.
pancevac@pancevac-online.rs

УХВАЋЕН ПЉАЧКАШ БАНКЕ

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

УКРАО ВИШЕ ОД СЕДАМ МИЛИОНА ДИНАРА
Панчевачки
полицајци су
ухапсили и две особе
осумњичене за
обијање куће једног
оштећеног и крађу
златног накита чија је
вредност процењена
на 200.000 динара
При пад ни ци Ми ни стар ства
унутрашњих послова у Панчеву ухапсили су М. Ш. (1993)
због постојања основа сумње
да је починио кривично дело
разбојништво.
Сумња се да је он из једне
банке у Панчеву од шалтерске
службенице, уз претњу пиштољем, украо више од седам милиона динара. Након тога је,
уз кривичну пријаву, приведен
Вишем јавном тужилаштву у
Панчеву.
Панчевачки полицајци су
ухапсили и две особе осумњичене за обијање куће једног оштећеног и крађу златног накита чија је вредност
процењена на 200.000 динара. Због постојања основа сумње да су починили кривично
дело тешка крађа, притворени су О. Ј. (1981) и С. Н.
(1995) и уз кривичну пријаву
приведени надлежном тужилаштву.

Тројица ухапшених у акцијама панчевачке полиције лишена су слободе заједно с 55
особа, колико их је ових дана
притворено широм Србије. Њима су стављене лисице на руке
због основане сумње да су починили више крађа, тешких
крађа и разбојништава.
Међу ухапшенима је и Д. Р.
из Београда, рођен 1979. године. Он је најпре развалио
браве на два аутомобила и из
њих украо батеријску лампу,
MP3 плејер и точак са алуминијумском фелном, а онда је
покушао да на силу отвори још

једно возило. Када су га приметили припадници полицијске патроле, он је насрнуо на
њих шрафцигером, али је савладан.
У Зајечару је ухапшен мушкарац који је осумњичен да
је од троје гостију једног хотела у Сокобањи украо новац.
Сумња се да се он ушуњао кроз
отворене прозоре у две хотелске собе и од оштећених украо
више од 50.000 динара и 50
евра. То му није било довољно, па је из два аутомобила који су се налазили на хотелском
паркингу украо око 90.000 ди-

нара, 550 евра и 50 швајцарских франака.
Полиција је ових дана у сарадњи с надлежним тужилаштвима ухапсила и осам особа
које се сумњиче за кривично
дело недозвољена производња,
др жа ње, но ше ње и про мет
оружја и експлозивних материја. Од њих је одузето 38 пушака, 13 пиштоља, три револвера, више од 2.200 комада муниције различитог калибра, као
и једна ручна бомба.
Један од ухапшених је Ужичанин, рођен 1975. године, који је преправљао ловачко наоружање. У импровизованој радионици коју је користио, полиција је пронашла две ваздушне пушке, три карабина и три
ловачке пушке на којима је
требало да преправи кундаке,
а у његовом стану је нађен још
један ловачки карабин.
У Бору су ухапшена три лица због незаконитог лова и кршења законских одредби које
се односе на држање, производ њу и но ше ње ва тре ног
оружја. Они су у време ловостаја незаконито ловили дивљач по лу а у то мат ском пу шком, са оптичким нишаном
и батеријском лампом на цеви, из путничког моторног возила којим је управљао један
од ухапшених.
М. Глигорић

ИЗЛОЖБА СЛИКА ПАВЛА ЈОВОВИЋА

Огољеност људске душе
У Галерији савремене уметности у уторак, 24. априла, отворена је изложба слика и цртежа
Павла Јововића, уметника кога
занимају људска психа и човекова душа. Нa својим сликама
настоји да изрази те аспекте човековог живота, који се не мењају десетинама хиљада година.
Градски већник задужен за
културу и омладину Немања
Ротар истакао је да су савремене технологије потиснуле
уметничку слику, те да, као
што је у литератури поезија
потиснута у односу на прозу, а
нарочито доминирају књиге које објављују познате личности,
такозвани селебрити, или књиге које се баве њиховим биографијама, тако је уметност која има шта да каже и која пле-

дира да буде озбиљна, потиснута на маргину.
Павле Јововић је родом из Ужица, а основне студије и прву годину мастер-студија завршио je
на Факултету ликовних уметности у Београду. Школовање je наставио у Паризу, на Високој школи лепих уметности (ENSBA).
Ово је први пут да излаже своје радове у нашем граду, па је
искористио прилику да истакне
да је приликом отварања ове изложбе у галерији „Прогрес” у Београду 2017. године говорио о
томе шта његова уметност није,
те да је овом приликом желео
да каже нешто о томе шта његова уметност јесте, односно шта
је он својим радовима желео да
искаже. Тако у каталогу који је
објављен поводом ове изложбе

стоји да је „Основа” назив који
је одабрао за ову серију радова:
„’Огољено’ је назив који би буквално превео енглески ’Bare /
in Spite of”. ’Основу’ представља
ослобођеност од савремене догме, популарних тема и порива
уметника да се допадне или буде прихваћен кроз рад”. Аутор је
испрва желео да назове ову серију „ЈЕБИТЕСЕ слике”, да би
приказао бес изазван свакодневном нелагодом коју медији стварају идеалом о томе како живот
и уметност треба да изгледају.
„Незгодно је што уметност
управо захтева независност и
социјализацију, али док стварам, инертан сам на очекивања уметничког света или животних норми, не против њих...
Без обзира на осећања, моја

уметност није протраћена нити посвећена бесу изазваном
лошим странама савременог
друштва или сопственим егом.
Она показује да, упркос притиску на индивидуу, поменуте манипулативне, али променљиве
структуре могу се игнорисати.
Када их се ослободимо и окренемо главу, оно што остаје смо
ми”, написао је аутор изложбе.
Слике су рађене у техници
уље и спреј на платну, а на
отварању је било речи и о томе
да их одликују експресиван израз и брз покрет, те да је на
овим радовима присутна и једна специфична орнаментика
која га везује за родни крај.
Изложбу слика „Bare / in Spite of” посетиоци могу погледати до 4. маја.
Н. П.

„Маги – Као да је била
некад” Душана Весића
Ово је књига о својеврсној
femme fatale некадашње југословенске сцене која је својом музиком и харизмом обележила један период у историји рок сцене на овим просторима. Маргита је преминула 2002. у 43. години живота, а начин на који је живела и умрла предмет је контроверзних тумачења. Књигом „Маги – Као да је била
некад” Весић је желео да одговори на појаву таблоида који изнова посегну за Маргитом Стефановић и неким „шокантним” детаљем из њеног
живота кад год не знају о чему да пишу и даје реалан поглед на једну од највреднијих
појава на српској и ексјугословенској рок сцени.
Два читаоца који до среде, 9. маја, у 12 сати, СМС-ом на број
1201 пошаљу најинспиративнији одговор на питање: „Која песма групе ЕКВ може да опише ваш живот?”, наградићемо по
једним примерком књиге „Маги – Као да је била некад” Душана Весића. 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

„Искрена превара”
Емили Локхарт
Имоџен је наследница у бекству, сироче, куварица и преваранткиња. Џул је борац,
друштвени камелеон и спортисткиња. Интензивно пријатељство. Нестанак. Убиство,
а можда и два. Нездрава романса, а можда и три. Тупи
предмети, прерушавања, крв
и чоколада. Амерички сан,
суперхероји, шпијуни и зликовци. Девојка која одбија
да пружи људима оно што
очекују од ње. Девојка која
одбија да буде оно што је некад била, да омета тајни свет
писама, Џулијет и Деклан
откриће истине које прете да
их неповратно раздвоје.
Два читаоца који до среде, 9. маја, у 12 сати, СМС-ом на
број 1201 пошаљу најинспиративнији одговор на питање:
„Шта је за вас најгора превара?”, наградићемо по једним
примерком књиге „Искрена превара” Емили Локхарт. 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.

ДОБРА ВЕСТ

Почело уништавање комараца
Радници фирме „Еко-сан” из
Београда спровели су у уторак, 1. маја, у поподневним и
вечерњим сатима, прво овогодишње прскање комараца.
То је најпре урађено из авиона, а потом и са земље, из возила. На крају је обављено запрашивање и на кеју поред
Тамиша.
Подсећамо, надлежни у Градској управи су најпре најавили
прскање за крај прошле недеље, али је оно одложено због
јаког ветра. Након тога чекао
се први дан с повољним метеоролошким условима и они су
се стекли у уторак.

Остаје да се види хоће ли прскање имати ефекта с обзиром
на то да су се комарци намножили у изузетно великом броју
и да нападају током целог дана. Због тога се оправдано намеће питање зашто њихово уништавање није почело раније, јер
је било очигледно да ће временске прилике бити погодне
за њихово размножавање.
Ситуација није много боља ни
у Београду, јер је уништавање
комараца на територији главног
града почело мало пре него у
Панчеву. Тамошњи медији су
објавили изјаве стручњака Завода за биоциде да је комарцима

најпре погодовала блага зима, а
затим и велики број кишних дана, због чега је повећан водостај
река и канала, и формиране су
баре и друге мање стајаће водене површине, које су идеалне за
развој летећих штеточина.
Они су додали да је питање да
ли ће препарат против комараца
деловати, с обзиром на то да комарци воле да се крију у високој
трави, а на територији главног
града има много места на којима трава још увек није кошена.
Подсећамо, комарци се не
размножавају само у трави, већ
и у мањим изворима воде, која
се скупља у кантама, бурадима,

одбаченим гумама, саксијама
за цвеће и посудама за кућне
љубимце. Због тога би ваљало
да у кућама, становима, на терасама или у двориштима што
пре исушимо такав извор уколико га имамо.
Средином овог месеца у Панчеву и у околним селима почеће подела кесица с препаратом
за уништавање ларви комараца, које треба убацити у септичке јаме. Важно је напоменути да су оне бесплатне и да
ће моћи да се преузму у месним заједницама. Препарат који се налази у њима безопасан
је за људско здравље.
М. Г.

НАГРАДЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА

Плес са шефом
У прошлом броју нашег листа питали смо вас с ким бисте плесали под месечином.
„Панчевац” и издавачка кућа „Вулкан издаваштво” припремили су по један примерак књиге „Танго под месечином” Али Синклер за два
наша читаоца или читатељке који су најкреативније одговорили на то питање.
Награђени су читаоци који
су послали следеће СМС-ове:
„Са шефом. Схватила сам
да боље пролазе они што се
њишу како ветар дува и играју како шеф свира, па бих и
ја да ухва тим ри там.”
069/7223...
„Ја бих плесала с неким
бизнисменом од неких 90 година (они нису толико захтевни).” 064/1792...
Награде се могу преузети
у књижари „Вулкан” у „Авив
парку”.
Издавачка кућа „Лагуна”
наградиће два аутора најкре-

ативнијих одговора на питање какав роман о савременом мушкарцу би написали.
Они ће освојити по један примерак књиге „Мушка азбука” Мирјане Бобић Мојсиловић.
То издање моћи ће да у
књижари „Исидора Секулић”
у „Авив парку”, од наредног
уторка, преузму аутори следећих одговора:
„Кад као жена упоредим
свој живот с њиховим, жарко пожелим да будем мушкарац, па да онда напишем роман о себи!” 064/4930...
„То би био роман под називом ’Шта мушкарци знају
о женама’ на хиљаду страна.
Празних.” 064/3292...
С добитницима ћемо контактирати наредних дана, како бисмо њихове податке проследили спонзорима. Нова
наградна питања потражите
на стра ни ца ма овог бро ја
„Панчевца”.
Д. К.
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УХАПШЕН ЗБОГ НАСИЛНИЧКОГ ПОНАШАЊА

ОРУЖАНИ НАПАД НА ПОЗНАТОГ ММА БОРЦА

Повредио жену
ножем на улици

МАРАДОНА ПРЕЖИВЕО ТЕШКО
РАЊАВАЊЕ

Панчевачка полиција је ухапсила М. В. из нашег града,
рођеног 1995. године, због
основане сумње да је починио кривично дело насилничко понашање.
Он је 22. априла ове године у непосредној близини једног угоститељског објекта у
нашем граду након краће свађе ударио једну жену ножем
у груди и затим побегао. М.
В. је након хапшења приведен у тужилаштво.
Панчевачки полицајци су
ухапсили и нашег суграђанина С. Р., због основане
сумње да је починио кривично дело угрожавање сигурности. Он се терети да је
испред зграде Суда у нашем
граду претио једном адвокату. Због тога је приведен у
Основно јавно тужилаштво
у Панчеву.
Како је саопштило Министарство унутрашњих послова Србије, њих двојица су ухапшени у оквиру акција које су
ових дана у више градова спровели припадници полиције с
циљем сузбијања општег криминала. Приведено је укупно
36 особа, које се терете за више кривичних дела, као што

су изнуда, наношење тешких
повреда, угрожавање сигурности, принуда, прогањање,
злостављање и мучење, обљуба над немоћним лицем, обљуба над дететом, запуштање
и злостављање малолетног лица и недозвољене полне радње.
Међу ухапшенима су Зајечарац рођен 1973. године
који је осумњичен за обљубу
над својим дететом, Крагујевчанин рођен 1999. године
који је заједно с још две особе тукао и мучио једног мушкарца и Лесковчанин рођен 1979. године који је уцењивао приватницу из тог града. Он је тражио да му на
одређеном месту остави коверат са 2.000 евра и запретио да ће јој, ако то не уради, бацити бомбу на локал.
Ухапшена су и два Смедеревца због иживљавања над
малолетним девојчицама и
злоупотребе њиховог менталног стања. За једног од њих
је током истраге утврђено да
је задобио њихово поверење
тако што им је давао од 100
до 150 динара, потом врбовао да дођу код њега у кућу,
а онда их силовао.

ИДУЋЕ СРЕДЕ У ГРАДСКОМ ПАРКУ

Обележавање Дана
победе

Градски одбор Удружења бораца Народноослободилачког рата, као и организације
ветерана и ратних војних инвалида и Друштво српско-руског пријатељства „Доситеј Обрадовић” обележиће
идуће среде, 9. маја, Дан победе над фашизмом.
Тодор Тоша Стојановић,
председник Градског одбора
Удружења бораца НОР-а, изјавио је поводом тога да ће
се тог дана учесници прославе најпре у 10 сати окупити у просторијама Удружења бораца (Др Светислава Касапиновића 1), а да ће
у 11.15 бити положени венци на споменике народним
херојима у Градском парку.

Девети мај се слави јер је
тог дана 1945. године команда нацистичких трупа у Европи потписала безусловну капитулацију. Међутим, Други светски рат је званично
завршен тек неколико месеци касније, након бацања
атомских бомби на Хирошиму и Нагасаки и капитулације оружаних снага Јапана.
Претпоставља се да је у
Другом светском рату погинуло више од 55 милиона
људи, а да је било знатно више рањених. Највеће жртве
имали су тадашњи Совјетски
Савез, Израел, Немачка, као
и некадашња Југославија, у
којој је страдало 300.000 војника и 1.200.000 цивила.

IN ME MO RI AM

Саша
Вечански
(1969–2018)
У петак, 27. априла, преминуо је
драмски писац и сценариста Саша Вечански.
Рођен је 1969. године у Панчеву и аутор је више драмских
комада, од којих су неки постављени у београдским позориштима („Без маске” – Позориште „Атеље 212”, „Храбри кројач” – Позориштанце „Пуж”), као и сценарија за филмове, ТВ драме и серије.
За драмске текстове добио је награде: „Бранислав Нушић” Удружења драмских писаца Србије (1997), Југословенског драмског позоришта за савремени драмски
текст (2004), награду за најбољу представу у целини Београдског фестивала позоришта за децу „Позориште
звездариште” (2006) и награду РТС-а за сценарио телевизијске драме (трећа награда, „Поглед кроз прозор грађанина В”, 2007). Писао је за децу и одрасле од 1996. до
2018. године.
У петак, 4. маја, у 12 сати, биће одржана комеморација у Градској библиотеци Панчево.

Засад непознати
маскирани нападач
испалио више хитаца
из пиштоља на
Владимира
Јовановића
Полиција трага за
особом која је
пуцала
Наш суграђанин и ММА борац
Владимир Јовановић Марадона био је у понедељак, 30. априла, у раним јутарњим сатима,
мета оружаног напада. Засад
непознати нападач испалио је
у њега пет метака из пиштоља
и тешко га ранио, али он је
преживео, пробудио се из коме, под сталним је надзором
лекара и почео је да се опоравља.
Ову информацију је на свом
„Фејсбуку” 1. маја објавио Јовановићев кум Далибор Милутиновић, који је и сам ММА
борац.
„Људи, да вам јавим да се
мој кум Марадона данас пробудио. Најгоре је прошло. Сад
креће опоравак. Свестан је и
у стабилном стању. Хвала свима који су ме звали, нудили
помоћ и пружали подршку.
Звали су ме они који стварно
знају ко је Марадона и какву
душу има. Стотине позива и
порука подршке ми говоре ко
је мој кум. Читајући многе
коментаре и глупе лажи, схватио сам да је некима тешко
да закључе да ли је нормално
да ујутру неко води дете у вртић, или је нормално да неко
маскиран прави сачекушу испред вртића. Најбитније је да
је он сад добро и да иде ка
бољем”, написао је Милутиновић.
У екс клу зив ној из ја ви за
„Панчевац” он је истакао да је
нападач ранио Јовановића у ногу, руку и стомак. Додао је да је
срећа у несрећи то што се у
близини случајно нашао један
здравствени радник, који му је
указао прву помоћ и спасао га.
– Лекари су рекли да је Марадона здрав, јак, да има сна-

жан организам и да би све требало да се заврши добро. Хтео
бих да кажем да су ми засметали извештаји у медијима који су објављени након овог догађаја, јер је у њима било доста лажи и измишљотина. Мој
кум то није заслужио. Нападнут је само због нечије зависти и љубоморе. Полиција је
на трагу нападачу и када буде
ухапшен, људи ће бити шокирани када се објави зашто је
то урадио – истакао је Милутиновић.
До дао је да је Јо ва но вић
живео слободно, да се кретао
без обез бе ђе ња, да је че сто
тренирао ноћу у Народној башти и да није носио оружје.
То су, по Милутиновићевим
речима, довољни докази да
његов кум није имао непријатеље и да се ником није замерио.

Према Милутиновићевим речима, Јовановић је велики борац, како у рингу, тако и у животу. Пре него што је нападнут, живео је мирно, породичним животом, о чему говори
податак да је отац једне девојчице.
Милутиновић је додао да је
Јовановић био организатор преко десет хуманитарних турнира с којих је сав приход отишао онима којима је новац био
потребан. Осим тога, увек је
излазио у сусрет сваком ко му
се обратио с молбом за било
какву помоћ.
– Марадона ником ништа
не дугује, осим банци од које
узео стамбени кредит да би
својој породици обезбедио нормалан живот. Стално је запослен у „Зеленилу”, нема досије
и никада није био кривично
осуђиван. Колико је популаран,

види се из податка да је провео неколико недеља у Русији
с најбољим ММА борцем на
свету Федором Јемалијаненком, саветником за спорт председника Путина. Осим тога,
после рањавања одмах су се
јавили његови другари из Француске, Немачке, Швајцарске и
Хрватске и понудили сву неопходну помоћ – нагласио је
Милутиновић.
Подсећамо, Владимир Јовановић је нападнут 30. априла око 7.30, након што је довезао своје дете у вртић „Кефа ли ца” (бли зу рас кр сни це
улица Светозара Милетића и
Бранка Радичевића). Док је
ишао ка аутомобилу који је
паркирао у близини, на њега
је насрнуо непознати младић
који је имао дукс и капуљачу
на глави и почео да пуца из
пиштоља.

ХАПШЕЊА У ПАНЧЕВУ

Одузета већа количина наркотика
Код једног од
ухапшених пронађена
и два пиштоља
При пад ни ци Ми ни стар ства
унутрашњих послова у Панчеву запленили су више од два
килограма марихуане, 353 пилуле екстазија, око 90 грама
амфетамина и мању количину
хашиша и кокаина.
Због постојања основа сумње да је починио кривично дело неовлашћена производња и
ста вља ње у про мет опој них
дрога, ухапшен је М. Н. (1991).
Полицајци су приликом претреса његовог стана, поред наркотика, пронашли и два пиштоља, због чега му се на терет ставља и кривично дело
недозвољена производња, држање, ношење и промет оружја и експлозивних материја.
Осумњичени је уз кривичну
пријаву приведен Вишем јавном тужилаштву у Панчеву.
Пан че вач ка по ли ци ја је
ухапсила и Н. Т., рођеног 1967.
године, због постојања основа
сумње да је у стану у коме живи држао наркотике. Приликом претреса просторија полиција је пронашла и одузела
287,53 грама марихуане. Након тога му је одређено задр-

жавање до 48 сати, а по истеку дводневног притвора приведен је у Више јавно тужилаштво.
Ова хапшења у Панчеву спроведена су у оквиру серије сличних полицијских акција које
су ових дана изведене и у Београду и више градова у Србији.
Министарство унутрашњих послова саопштило је да је након
тих акција одузето око 126 килограма марихуане, више од
250 грама хероина, 44 грама кокаина, 490 грама амфетамина,
36 грама хашиша, 732 пилуле

екстазија и више од 1.000 комада разних таблета.
На територији Београда и
Јагодине откривене су две лабораторије за узгој марихуане
у вештачким условима, као и
неопходна пратећа опрема за
то. Након открића лабораторије у Београду пронађено је
и 90 килограма сирове марихуане, а у Јагодини 15 килограма.
Током претреса стана ухапшеног у Смедереву полиција
је од осумњиченог, поред дроге, запленила и око 371.000

динара, 700 евра, 560 долара и
20 швајцарских франака. Основано се сумња да је он стекао
тај новац продајом дрога.
У акцији изведеној у Врању
полицајци су приликом претреса просторија осумњиченог
открили и запленили око 13,5
килограма марихуане која је
била спакована у 22 пакета.
Министар унутрашњих послова Небојша Стефановић најавио је да ће полиција наставити овакве акције и да неће
имати милости ни за кога ко
зарађује продајом наркотика.
– Једно време су нас некоректно оптуживали да се хапшења продаваца дроге спроводе
због тога што предстоје неки избори. Ево, сада нема никаквих
избора, па то не могу да кажу.
Међутим, то не значи да ћемо
овакве акције најављивати и да
ћемо с њима стати. Докле год
буду постојали они за које се
основано сумња да продају деци
дрогу, према њима нећемо имати милости – нагласио је Стефановић.

Страну припремио

Михајло
Глигорић
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СИТУАЦИЈА НА ПОПУЛАРНОМ КАЧАРЕВАЧКОМ ИЗЛЕТИШТУ

ЈЕЗЕРО БИЛО НА МЕТИ ДЕСТРУКЦИЈЕ
(Не)познати
делинквенти
разбијали из чисте
обести

Банатски Брестовац: Радници „Електровојводине” у недељу, 29. априла, орезивали
су грање које омета инсталације. Комарци су запрашивани у уторак, 1. маја.

У плану постављање
видео-надзора
Једно од најомиљенијих првомајских и, нарочито, летњих
излетишта свакако је качаревачки Спортско-рекреативни
центар „Језеро”. Ту се, на готово осам хектара површине усред
још увек релативно младе али
набујале вегетације посађене
људском руком пре десетак година, налази вештачка водена
оаза бубрежастог облика, обима сто са педесет метара, дубине до два метра, у коју стане
хиљаду кубика воде.
Овим добром већ дуже време управљају качаревачка Месна заједница и тамошње комунално предузеће, чији су запослени баш недавно, уређујући овај све лепши кутак природе пред празнике, наишли
на непријатне призоре.
Наиме, (не)познати деструктивци су у несхватљивој обести
уништили разводну таблу за довод струје, поразбијали црепове на сојеницама за излетнике,
чак су и дрвеће ломили, а онда
су се вратили да поново праве
пустош, када нису штедели ни
тек постављене канте за смеће.
Директор поменутог комуналног предузећа Зоран Марковић указао нам је на то да
постоје чак и очевици и, према њиховом исказу, починиоци су тинејџерског узраста.
– Дивљање су пријавили људи који живе у близини језера,
јер су чули лупање, па су звали полицију. Није помогло ни
то што смо увели и обиласке,
па ћемо због тога учинити све
да што пре поставимо видео-надзор – најављује Марковић.
Следе припреме за лето
Ово језеро постоји од 2005. године, а од 2009. се користи за

Банатско Ново Село: Старија
дечја фолклорна секција Дома културе наступила је на
зонској смотри у суботу, 28.
априла, у Културном центру.
Изложба фотографија великог формата аутора Владе Валешинског биће отворена у
петак, 4. маја, у 19 сати, у галерији Дома културе.
Долово: Реконструкција амбуланте ушла је у завршну,
трећу фазу радова. Комедија

купање. Настало је у природном удубљењу и у почетку је
планирано само као појилиште
за дивљач, али се потом дошло
на идеју да ипак постане купалиште.
– Све је кренуло на добровољној бази; најпре су неки људи то прокопали багерима, а
други су донирали камен за облагање дна. Након свега ово језеро у дужем периоду важи за
једно од популарнијих летњих
окупљалишта, а што се исправности воде тиче, по свим истраживањима увек имамо задовољавајуће критеријуме. То
је тако и због сталног допуњавања, које је знатно олакшано
откад смо, по доласку градске
воде, сачували старе бунаре искључиво за ту намену. У томе
нам је помогао и ЈКП „Водовод и канализација”, од којег
смо добили 1.300 метара цеви
„фи 100” – истакао је директор
качаревачког предузећа.
Он је додао да ће након 1. маја почети и припреме за летњу

Ускоро следи пуњење водом
сезону, када ће, поред осталог,
десетак дана трајати пуњење
језера.
– Оно се потом само долива
пумпом, и то брзином од 150
литара у минути. То је важно,
јер ако је проток спор, онда
крену да расту алге. Како би
ниво квалитета воде био адекватан, у њу се сипају хлор и
специјална киселина. Почетак
сезоне се, као и сваке године,
очекује у првој половини јуна,
а пре тога потребно је комплетно очистити језеро од талога
од каменца коју ослобађа вода
и прашине донете ветром. Потом на дно постављамо два слоја најлона, а у перспективи би
требало да га у потпуности избетонирамо, што нам је засад
прескупа инвестиција – наводи Марковић.
Проблем и нерешен статус
Што се финансирања одржавања овог комплекса тиче, управитељи се довијају на различите начине, јер им је на годишњем нивоу неопходно мини-

мум милион динара, у шта спада чишћење, кошење, мењање
клупа, уређивање и, наравно,
пуњење језера водом, па само
за то оде око двеста педесет
хиљада динара..
– Нешто добијемо од „Сланинијаде”, нешто одвоји Месна заједница, као и само кому нал но пред у зе ће. Ве ли ки
проблем је то што статус језера још увек није решен, иако
смо поступак легализације покренули пре око четири године. Две парцеле су у надлежности Министарства пољопривреде, а једна припада граду, па
иако су се обе ове институције
начелно сложиле, никако да
ствари крену с мртве тачке. Када бисмо то урадили, могли бисмо још много тога да побољшамо – истиче Марковић.
И док се ови Качаревци без
ичије помоћи довијају да њихово језеро изгледа што лепше,
испада да сваког лета много више људи са стране користи те
благодети, и то бесплатно.

НА ВИДИКУ ЗАВРШЕТАК РЕКОНСТРУКЦИЈЕ АМБУЛАНТЕ

За Доловце ускоро хуманији услови лечења
Након вишегодишњег пролонгирања, пре свега због нерешених имовинско-правних односа, пре извесног времена
за по че та је ре кон струк ци ја
амбуланте у Долову. Након
тога радови су се одвијали несме та ним тем пом и упра во
улазе у сам финиш, то јест у
трећу, последњу фазу.
Подсећања ради, овом завршном чину изградње претходила је израда пројекта за потребе легализације објекта и самог извођења радова, да би се
потом приступило изградњи,

Месне актуелности

коју је финансирао Град Панчево, док је за поменуту трећу
фазу новац добијен од Канцеларије за капитална улагања.
Према речима надлежних за
овај посао, све је почело након
пријаве радова, када је објекат
најпре стабилизован ојачањем
темеља, зидова и крова, а израђена је и техничка документација. За наведено је утрошено осам милиона и седамсто
хиљада динара, обезбеђених из
градског буџета.
Потом се прешло на уградњу фасадне столарије, да би се

недуго затим приступило реконструкцији електроинсталација и инсталација водовода.
Неопходан сегмент подразумевао је и уградњу система за дојаву пожара. Уследила је санација цевне мреже, у шта је спадало фарбање цеви и радијатора, а уграђени су и нови вентили. Тиме је окончана друга
фаза, у коју је, такође, Град
уложио седам милиона и деветсто хиљада динара.
У склопу актуелних финалних радова уграђени су ПВЦ подови у ординацијама, а у чекао-

„Сестре Дангубић” биће приказана у суботу, 5. маја, од 19
сати, у великој сали Дома културе, а извешће је драмска
секција Клуба за одрасла и
стара лица Панчево. У изради је сајт доловачке културне установе.
Глогоњ: Спровођење поступка комасације настављено је
на подручју Катастарске области Глогоњ. Дечје фолклорне
секције те установе наступиле су на зонској смотри у суботу, 28. априла, у Културном центру, а ансамбл млађег узраста освојио је четврто место на једном од најпрестижнијих фестивала у зе-

мљи, под називом „Златни
опанак”, у Ваљеву.
Иваново: У околној природи
много људи је провело првомајски празник. Клуб „Дронерс”, у сарадњи с Домом културе, организоваће ФПВ трку и „Free Style” ревију наших најбољих пилота у суботу, 5. маја, од 9 до 17 сати, на
стадиону ФК „Стрела”.
Јабука: На излетиштима „скела”, „дудова шумица” и где
год је било места на реци, велики број излетника провео
је 1. мај. Истог дана запрашивани су комарци.
Качарево: Представа под нази вом „Се стре Дан гу бић”
драмске секције Клуба за одрасла и стара лица изведена
је у суботу, 28. априла, у Дому омладине. Изложба голубова, живине и егзотичних
птица приређена је истог дана на рукометном стадиону.
Комунално предузеће уредило је СРЦ „Језеро”, на којем
је велики број излетника провео Први мај.
Омољица: Завршени су „Доситејеви дани”, којима је обележен дан школе, поводом
чега је у четвртак, 26. априла, у Дому културе уприличена свечана академија. Наредног дана у центру села на
програму је био еколошки
карневал.
Старчево: У току су радови
на изградњи атарског пута ка
Иванову. Непознати починиоци опљачкали су противградну станицу и украли лансер,
али је у међувремену донета
но ва опре ма. Из ви ђа чи се
припремају за учешће на шабачком вишебоју.

ВРЕДАН УСПЕХ ФОЛКЛОРАША ДОМА КУЛТУРЕ

Глогоњци четврти у
Ваљеву

ницама и холу постављене су
гранитне керамичке плочице.
Освежена је и фасада, а урађене су и опшивке од алуминијумског и пластифицираног лима. Такође, реконструисани су
тоалети и простор око лавабоа
у ординацијама. ПВЦ столаријом замењена су сва унутрашња
врата, ветробрани и портали.
Трећа фаза је још увек у току, а за њу је предвиђено седам
милиона и четиристо педесет
хиљада динара, које је, како је
већ речено, обезбедила Канцеларија за капитална улагања.

У БРЕСТОВАЧКОЈ ШКОЛИ

Ђаци одговорни према природи
Да је с развијањем еколошке
свести и навика најбоље кренути још од најранијег детињства, добро знају у ОШ „Олга
Петров” у Брестовцу, где су у
априлу организоване бројне активности посвећене заштити
животне средине и обележавању Дана планете Земље.
Правилан однос према природи и науци у тој установи
започет је „Фестивалом науке”
у реализацији професора хемије Саше Стевановића, када
су ученици виших разреда пратили демонстрације хемијских
реакција и разних експеримената. Малишани из нижих разреда такође су дали креативни допринос, па су прваци, заједно са учитељицом Иваном
Обрадовић, израдили пано с

поруком „Имамо једну Земљу
– чувајмо је”.
Поред тога, у сарадњи с ЈКП-ом
„Хигијена”, ученици су прикупили секундарне сировине, пластичне флаше и стари папир,

и на тај начин директно показали да знају како се треба понашати према природи. Да рециклажа није бламажа, чули
смо на предавању с темом „Свака лименка се рачуна”, а уче-

ници су научили о значају рециклаже, која је обострано корисна и човеку и планети. Школа је на поклон добила два зелена контејнера за сакупљање
лименки, који ће, надамо се,
ускоро бити пуни.
Позитиван став према природи показали су ученици Матеја и Маша Ђурић и Жељана
Валков, који су школи донирали саднице баштенског цвећа, а затим су их сви присутни
ученици и запослени заједно
засадили у школском дворишту.
Из наведеног проистиче закључак да су бројни начини на
које најмлађи могу стећи знања и научити се одговорном
понашању према животној средини, а уз то се и забавити.

Дечја фолклорна секција Дома
културе из Глогоња освојила је
ново вредно признање, и то на
једном од највећих фестивала
за тај узраст, под називом „Мали златни опанак”, који се годинама одржава у Ваљеву.
Талентовани малишани из
овог панчевачког места такмичили су се у категорији
„Бумбари” (узраста до десет
година) и били победници вечери у недељу, 29. априла, за
шта су добили пехар, док су у
генералном поретку освојили четврто место и, према
мишљењу стручног жирија,
за само један бод измакао им
је „Бронзани опанак”.
Глогоњци су се представили играма из Беле Паланке,
а аутор кореографије била је
Јелена Крстевски, која је уз
шефа оркестра Павла Убо-

вића свакако најзаслужнија
за ове успехе. Вреди издвојити и то да је члан фолклорне
секције Дома културе – Леонардо Моторезеску – добио
награду за најбољег играча.
Ове године у Ваљеву је насту пи ло се дам де сет се дам
дечјих група и 3.500 учесника у три узрасне групе, што
довољно говори о значају овог
резултата.
Глогоњцима ово није први
пут да се враћају с наградама
из Ваљева, јер су 2012. године били трећи, а дванаест месе ци ка сни је осво ји ли су
„Златни опанак”.

Страну припремио

Јордан
Филиповић
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КУЛТУРА
Културни телекс

Музика
Четвртак, 3. мај, 19 сати, сцена Културног центра: солистички концерт виолинисте Ђорђа Грбе.
Петак, 4. мај, 22 сата, дворана „Аполо” Дома омладине: музичко вече „Just R’n’B”.
Субота, 5. мај, 22 сата, дворана „Аполо” Дома омладине:
концерт групе „Артан Лили”.

Изложбе
Четвртак, 3. мај, 19 сати, фоаје Културног центра: изложба
фотографија „Идеја кубизам” Горана Бендеље.
Понедељак, 7. мај, 19 сати, Галерија Милорада Бате Михаиловића: изложба „Асамблажи ’Далеке страже’” Јована Пантића.

Тематски програм
Уторак, 8. мај, 19.30, сцена Културног центра: представљање нових наслова едиције „Најбоља”. Учествују Милка Поповић, Дејан Боснић, Бранислав Живановић и Јасмина Топић.
Четвртак, 10. мај, 20 сати, дворана „Аполо” Дома омладине: промоција књиге песама Бојана Васића „Волфрам”.

ФИЛМ ОГЊЕНА ГЛАВОНИЋА

„Терет” на фестивалу
у Кану

Дугометражни играни филм
„Терет” Панчевца Огњена
Главонића биће приказан на
седамдесет првом филмском
фестивалу у Кану, у оквиру
селекције „Петнаест дана аутора”.
Кански фестивал се ове године одржава од 8. до 19. маја, а филм нашег суграђанина је једини с простора бивше Југославије на овогоди-

МОЈ

шњем фестивалу. Филм прати причу Владе, возача камиона, током НАТО бомбардовања Србије 1999. године,
а тумачи га глумац Леон Лучев.
„Терет” је први дугометражни играни филм Огњена
Главонића. До сада је награђиван за документарце „Живан прави панк фестивал”
(2014) и „Дубина два” (2016).

избор МОЈ

ЗАВРШНИ НАСТУП ПОЛАЗНИКА МАСТЕР-КЛАСА

КОНЦЕРТ МЛАДИХ КЛАРИНЕТИСТА
Програм одржан од
24. до 30. априла на
Чардаку
Двадесет шест
учесника из четири
земље
У понедељак, 30. априла, одржан је свечани концерт поводом завршетка четвртог интернационалног кларинетског мастер-класа Огњена Поповића.
Мастер-клас је реализован
на Чардаку у периоду од 24.
до 30. априла, а окупио је двадесет шест младих талентованих кларинетиста из Србије,
Норвешке, БиХ и Црне Горе, с
којима су на усавршавању технике свирања радили кларине ти сти Ог њен По по вић из
Панчева и Анджеи Маевски из
Осла. Полазници су били ученици нижих и средњих музичких школа, као и студенти музичких академија.
– Ове године смо имали веома квалитетне учеснике. Радили смо веома напорно и јако сам задовољан њиховим напретком – рекао је предавач
Анджеи Маевски, кларинетиста из Осла.
Он је додао да је овај мастер-клас веома посебан, јер се
одржава у природи.

ФИЛМ: Моја препорука је
филм „Осам миља”, у ком
глуми репер Еминем. То
је полубиографска причи
о белцу који се пробија на
хип-хоп сцени Детроита,
1995. године. Филм је препун реп борби и сниман је
из руке, стилом који савршено приказује пропадање урбане средине. Такође говори о ограничењима која дефинишу живот
и о борби младог човека
да нађе снаге и храбрости да
их превазиђе. Година је 1995.
у Детроиту, а улица под називом Осам миља, на граници града, постаје линија разграничења између града и
предграђа, између црних и
белих. Опстанак је игра која
се игра у овим забитима Детроита, а једини емотивни
спас је хип-хоп музика. За
младог Еминема то је једина ствар која стоји између
њега и понора. У хип-хоп
клубовима у Детроиту најбољи репери се боре једни
против других, емотивно грубим текстовима, док се такмиче за међусобно поштовање. Стиховима се маше као
мачевима, намењеним да задају ране. Победа припада
ономе који брже мисли.
МУЗИКА: Волим хип-хоп музику, а и сам се бавим писањем песама под псеудонимом SiCh. Ове године ће нај-

вероватније изаћи ЕП албум
под именом „Сурова истина”. У бендове које волим
спадају и реп састави чији
сам члан: „Хип-хоп радионица” и „4 Freedom”. „Хип-хоп радионица” је настала
као резултат сарадње панчевачког бенда „Исказ” и Дома
омладине Панчево. С полазницима ради Зоран Стефанов, који је овом радионицом желео да подржи, мотивише и едукује младе људе
који желе да се баве хип-хоп
музиком. Засад као група има
четири песме и десетак јавних наступа. Четврта песма
„Радионице” излази крајем
овог месеца. Хип-хоп састав
„4 Freedom” настао је средином 2017. године. Чине га
Милош Вишекруна, Бранислав Шанта, Дуња Гучински
и моја маленкост. Од почетка године бенд вредно ради
на изради првог албума, који треба да буде завршен до
краја 2018. године.

– Они нису престајали да вежбају. То до сада нисам нигде
видео. У природи су више усмерени једни на друге, међусобно
су се мотивисали да раде нон-стоп. Можда не би имали толико енергије да смо били у граду – рекао је Огњен Поповић.
Он је нагласио да ће се дружење кларинетиста из тог разлога и следеће године одвијати на истом месту.
У оквиру мастер-класа ове
године је други пут организовано и такмичење „Кларибанат”. Награде за најбоље обезбедио је „Mitros Music” из Београда, који је већ другу годину заредом партнер мастер-класа.

У категорији основних школа
прву награду је освојио Лука Лазаревић из Панчева, док је на
другом месту био Павле Максимовић из Београда. Међу средњошколцима је најбољи био Панчевац Доситеј Новаковић, a другу награду је освојио Лука Стајић из Београда. Трећи је био такође Београђанин, Лука Марић.
У категорији најстаријих учесника прву награду је освојио
Александар Лазовић из Краљева. На другом месту је била Јована Лађевић из Бора, а трећи
је био Габор Хењел из Аде.
– „Кларибанат” се дешава усред
шуме. То је веома специфично,
јер се такмичења увек праве у
градовима. По томе смо потпуно

јединствени. Ово надметање сада већ поприма већу форму. Постоји задат програм, који је веома захтеван, конкуренција је све
јача, али су и награде све боље –
истакао је Поповић.
Он је нагласио да је стигла
подршка из Осла, из радње „Joars MusikkService”, а испред
„Јамахе” је дошао градитељ инструмената Исаво-сан, пореклом из Токија, али с пребивалиштем у Хамбургу, који је
свим учесницима бесплатно
сервисирао инструмент.
На програму завршног концерта нашла су се дела Моцарта, Менделсона, Гершвина, Чајковског, као и неке познате поп
и рок композиције.

ДОМ ОМЛАДИНЕ ПАНЧЕВО

Школа цртања наставља рад
У уторак, 8. маја, након краће
паузе услед реновирања атељеа, школа цртања Дома омладине Панчево наставља рад.
Школа је покренута 1982. године, под вођством академског
сликара Чедомира Кесића. Својим специфичним и ненаметљивим приступом он је оформио и зналачки водио ову школу, створивши од ње истински
бренд нашег града. Његова концепција бесплатног отвореног

атељеа, где се изучавају основни принципи цртачког заната,
кроз студијско цртање по моделу, оплеменила је многе генерације, а некима од њих дала је основу за даље студирање
и професионални рад. Као пратећи програм уз школу цртања
организоване су изложбе и предавања. Од посебног значаја су
предавања о старим и новим
уметничким занатима, иза којих је остала завидна колекција

плаката. Из ове школе изашао
је велики број уметника, који
значајно обликују ликовни живот наше средине. За тридесет
шест година постојања постала једна од најпознатијих школа у Србији, створивши један
посебан стил, који се већ дуги
низ година препознаје као панчевачка школа цртања. Њена
специфичност је у томе што је
ослоњена на класичне вредности уметничког заната, а у исто

време је отворена за нове идеје и приступе.
У галеријском простору те
установе до сада су одржане бројне презентације радова полазника Школе цртања, али и многих младих уметника који се баве разним врстама уметности.
Школа цртања наставља по
уобичајеном темпу рада уторком, средом и четвртком, од
17 до 20 сати, а водиће је академски сликар Зоран Деранић.

ПРЕДСТАВА „ОТУЂЕЊЕ”

Осам миља
Александар Сич, музичар
и радник у пицерији

Петак, 4. мај 2018.
pancevac@pancevac-online.rs

Комедија апсурда
У дворани „Аполо” у среду, 25.
априла, одиграна је позоришна
представа „Отуђење”, рађена
по кратким драмама Ежена Јонеска: „Великан”, „Салон аутомобила”, „Млада удавача” и
„Нови станар”.
Представа се кроз комедију
апсурда, на готово монтипајтоновски начин, бави актуелним питањима друштва у којем одрастају нове генерације.
Кроз четири сурово истините
ситуације, засноване на кратким драмама Ежена Јонеска,
овај комад обрађује теме величања и идеализовања данашњих јавних личности, виртуелни свет младих људи, кон-

тролу мишљења и слободу кретања, као и бесмислене, сурове и ужасне ријалити програме. Иако представа има футу-

ристички приступ, све приче
могу деловати потпуно реално
у данашњем окружењу и представљају глобалну критику дру-

штва, а не само нашег поднебља.
Мла ди глум ци из сту ди ја
„Центар” потписани су као потпуни аутори својих несвакидашњих ликова, који су изграђени на основу њиховог сопственог искуства. Ова представа је
креирана с циљем да подстакне младе људе на размишљање
о томе у ком правцу се креће
њихово одрастање и шта све
можемо очекивати у наредним
деценијама ако глобална политика, технологија и ТВ индустрија буду наставиле да управљају нашим животима. Иако
је комедија апсурда, ова представа је у суштини трагична.

ПРЕДСТАВА „ПАСИВНО ПУШЕЊЕ”

Положај човека у свету бирократије
У дворани Културног центра
у среду, 25. априла, одиграна
је пред ста ва „Зве зда ра те а тра” под називом „Пасивно
пушење”. Писац тог комада
је Небојша Ромчевић, а режију је потписао Егон Савин.
Глу мач ка еки па са ста вље на
од четворице глумаца (Радослав Миленковић, Александар Ђурица, Младен Андрејевић и Марко Баћовић) успешно је изнела овај занимљив
комад, чије су извођење све

Страну припремила

Мирјана Марић
Величковић

време пратили смех и аплаузи публике.
Ради се, наиме, о комедији
са елементима драме о једном
Србину, Београђанину, гимназијском професору француског
и енглеског језика, пушачу, који својој ћерки, студенткињи
дизајна у Француској, покушава да преко границе пренесе
сарме. У време свеопште опасности од тероризма, када је
свако сумњив, Радиша Р. Милинковић, наш несрећни професор, за чиновнике аеродрома „Шарл де Гол” постаје потенцијална претња и опасност.
То што њега сналази приликом
покушаја преласка границе, у
судару с бирократијом Европ-

ске уније, у коју су, наравно,
умешани и Американци, на ивици је фарсе. Гимназијски професор, припадник „ниже средње класе”, који једва преживљава и који испрва покушава
да објасни да је у питању грешка, постаје спреман да призна да је терориста под именом
Ал Карам, под условом да му
се исплати обећана награда од
пет хиљада евра. Занимљиво је
пишчево поигравање именима.
Током радње комада главни јунак упада у низ парадоксалних
ситуација које изазивају комичан ефекат. Испрва се правдајући, потом пристајући на договор с француским полицајцима и, најзад, одбијајући да

прихвати коначан расплет да
је у питању грешка и да он није
никакав терориста, јунак овог
комада заправо је оличење обичног човека, интелектуалца, и
његовог понижавајућег положаја у савременом друштву.
Комад „Пасивно пушење”,
носећи у себи и одређене друштвенополитичке конотације
везане за представу о Европској унији као о једном уређеном систему поделе власти и
бирократског апарата, наводи
публику на размишљање о положају појединца, обичног, „малог” човека у свету који функционише попут овог данашњег,
у коме нико није невин и у коме је свако сумњив.
Н. П.
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ВОЗИЛА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ југо 55,
очуван, гаражиран,
генерална, 1991. исправан, повољно.
066/351-263.
(259139)
ГОЛФ 2.0, дизел,
2005, фабричко стање, без улагања,
4.300. 062/504-504.
(259195)
ШКОДА фабија 1.4
МПИ, 2002, караван,
фул опрема, 10.500,
власник.
064/587-50-24.
(259216)
ШКОДА фабија 1.4
МПИ, 2002, караван,
фул опрема, 10.500,
власник.
064/587-50-24.
(269216)
ПУНТО 1.2, 8 В,
2007, децембар, фул
опрема, 98.000 км.
064/587-50-24.
(259216)
ФОЛКСВАГЕН фокс,
1.2, 2005, фул опрема, 100.000 км, на
име. 064/587-50-24.
(259216)
КОРСА 1.2, 2003, петора врата, клима, у
првој боји, 138.000
км. ФОЛКСВАГЕН
фокс, 1.2, 2005, фул
опрема, 100.000 км,
на име.
064/587-50-24.
(259216)
ОПЕЛ астра 1.7,
ЦДТИ, 2004, редовно
сервисиран, у одличном стању, звати после 18 сати. 065/61171-11. (259253)
ОПЕЛ астра Х, 2004.
годиште, 1.8, бензин,
плин, нерегистрован,
власник, зелена, 4/5
врата. 060/332-7790. (259252)
ГОЛФ 1.6, ТД, крај
2010, 9.000 евра, металик сив, јединствен. 063/232-758.
(259317)

ОПЕЛ корса enjoy
2007, 133.000 км,
фул опрема, без кожних седишта, 3.400
евра, могућ договор,
први власник, купљен нов у Србији
(Комненовић ауто).
063/232-757.
(258649)

ОГЛАСИ

КИНО-ФИЛМОВЕ 8
мм и 16 мм, и све врсте видео касета квалитетно преснимавам на ДВД. 343-563,
063/288-278.
(259217)
КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

ВОЗИЛА
ПОТРАЖЊА

НАЈПОВОЉНИЈИ откуп свих врста возила, катализатора,
продаја делова, долазим на адресу.
069/203-00-44,
066/409-991.
ОТКУП возила, алата, гвожђа, остало,
продаја делова, долазим на адресу.
063/782-82-69,
061/211-59-15.
МАШИНЕ

ПРОДАЈЕМ Томо
Винковић 821. Тел.
063/325-535.
(259121)
КУПУЈЕМ круњач,
прекрупач, оџаци,
црвени. Тел.
065/561-01-03.
(259328)
ГАРАЖЕ

ПРОДАЈЕМ гаражу,
зидану, са роло-вратима, струја, укњижену, у Светог Саве
59, власник.
063/449-798.
(259322)
АПАРАТИ

ВЕШ-МАШИНА и половни делови од
веш-машина. Тел.
013/252-05-10,
063/703-76-07.
(259227)

ЈАГАЊЦИ на продају. 062/108-77-03.
(СМС)
БРУСИЛИЦА ЕНХЕЛ,
немачка, 2000 вати,
6000 обртаја, елеватор лифам, дужина 8
м, 280 евра.
063/723-19-40.
(258085)
ПРОДАЈЕМ топлу витрину, дуплу фритезу
и остало. 063/74164-00.
КАЗАН за ракију, луле, ложишта, табарке, мешачи. 331-586,
063/805-74-60.
(258468)
РАСПРОДАЈА новог
намештаја: столице
од 2.000, столови од
4.500.
060/600-14-52.
(258991)
КЛИК-КЛАК лежајеви, од 12.900, избор
мебла по жељи.
060/600-14-52.
(258991)
ПРОДАЈЕМ ЛР кошнице са пчелама.
063/627-425,
013/627-467.
(258381)
ПРОДАЈЕМ аллуминијумски прoзор двокрилни 154,5 х 172,
једно крило фиксно.
Тел. 064/167-86-72.
(259133)
ПРОДАЈЕМ дуплу
фритезу, тостер, касу
и остало. Тел.
063/741-64-00.
(259155)
ПРОДАЈЕМ стару
швапску циглу велики формат. 064/37079-47. (259157)
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ПРОДАЈЕМ брачни
кревет, тросед, дечји
креветац, фрижидер.
060/440-30-05.
(259162)
ПРОДАЈЕМ бибер
цреп, преостало
огревно дрво, стеоне
краве, стајско ђубриво. 063/711-77-54.
(259167)
НА ПРОДАЈУ цреп
три двојке, 550 ком,
10.000 динара.
252-13-57. (259247)
ПРОДАЈЕМ половни
дечји креветац, дечју
комоду и седиште за
ауто. 063/837-89-39.
(259179)
ПРОДАЈЕМ кућу,
скутер, плинску боцу
и делове.
013/342-391,
063/774-99-81.
(259192)
ПРОДАЈЕМ штенад
немачког овчара и
женку стару две године, врхунског квалитета са или без родовника. Могућ разни договори.
064/266-84-91.
(259194)
КРЕВЕТ болнички,
метални, врло практичан, на точкићима,
само 20.000.
063/894-84-23.
(259210)
ПРОДАЈЕМ домаћу
живину: кокошке,
мутаве патке, гуске,
ћурке, морке.
063/894-84-23.
(259210)
МЕШАЛИЦА за бетон на струју, мало
коришћена.
062/166-57-34.
(259251)
ФРИЖИДЕР 220 л –
240 л, веш-машине,
новија дводелна судопера с радним висећим, новији трокрилни орман, угаона гарнитура, двоседи, ТВ сто, собни
сточићи, самачки
кревет, душеци. Тел.
342-689,
063/861-82-66.
(259285)
ПРОДАЈЕМ пчеле на
ЛР рамовима.
063/866-78-24.
(259247)
ПРОДАЈЕМ судоперу
и остале кухињске
елементе, судопера,
3.000 динара, нова.
371-568, 063/773-4597. (259305)
РЕСТОРАНУ стара
Вајфертова пивара,
Н. Тесле 2, потребно
особље. Контакт,
063/391-824.
(259318)
ПРОДАЈЕМ елементе
играонице, повољно
(трамоблина, тобоган, вртешка, кућица,
итд. Контакт,
063/391-824.
(259318)
ПОЛОВНА дрвена
балконска врата са
шалоном и прозор,
договор. Тел.
064/902-29-53.
(259324)
ЦИСТЕРНА 4.000 литара, котао Краљево,
65 кв, лимена бурад
200 л, договор. Тел.
064/902-29-53.
(259324)

СТАКЛЕНИ излог и
врата са светларником, договор. Тел.
064/902-29-53.
(259324)
КУПОПРОДАЈА
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ очуван полован намештај до
десет година стар.
Угаоне гарнитуре,
столове, столице, кухиње, ТА пећи.
062/150-68-54.
(259278)
КУЋЕ. ЗЕМЉИШТА

КУПУЈЕМ старо гвожђе, фрижидере, замрзиваче, веш-машине, телевизоре, и
остали отпад.
064/158-44-10,
063/101-11-47.
(258121)
КУПУЈЕМ бибер
цреп. 065/562-88-83.
КУПУЈЕМ полован
намештај, гарнитуре,
кухиње, столове, столице, остало покућство. 062/148-49-94.
(259241)

ПОНУДА

ПРОДАЈА плацева,
Улица Пелистерска и
Кајмакчаланска. Грађевинска зона. Плацеви су укњижени.
Тел. 065/257-91-00 и
065/637-90-88 (СМС)
КУЋА, 99 м2, на плацу 4,60 ари, Власинска . Повољно, власник, 1/1, 23.000
евра, хитно.
061/558-69-71.
(СМС)

ПРОДАЈЕМ 81,25
ари градског грађевинског земљишта у
северној индустријској зони (парцеле
9638/2 и 9638/3) на
малом Наделу (Надина кривина).
063/258-986.
(257808)
ПРОДАЈЕМ плац у
Првом просеку, Ул.
Братства јединства.
Тел. 064/832-46-38.
(257660)
КУЋА са 10 ари плаца на продају,
Горњи Град.
064/133-32-02.
(258114)
КУЋА, нова Миса,
210 м2, 2,3 ара,
укњижена, власник,
56.000 евра.
063/826-97-09.
(257947)
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ОГЛАСИ

ВЕЛИКИ избор кућа,
све локације. „Гоца”,
ПОНУДА
063/899-77-00.
(259195)
ПРОДАЈЕ се кућа у
сељанКУЋА, Старчево, Пе- КУЋА, Ново
Иванову. 062/415ски, 100 м2, 37.000,
тра
Драп
ши
на,
17
ари
359. (255753)
плаца, одмах усељи- хитно, власник, 1/1,
5 ари. „Гоца”,
ВОЈЛОВИЦА, пољова, власник, 1/1.
063/899-77-00.
привредно земљиште, 064/370-79-47.
(259195)
30 ари, дозвољена
(259157)
градња, Братство јеПРОДАЈЕМ плац, Ба- ВОЈЛО2ВИЦА, кућа 60
динство, други проња Врујци и тенду 5 х + 60 м , 10 ари,
сек. 366-234.
21.000. „Гоца”,
2. 232-18-67.
(258646)
063/899-77-00.
(259166)
(259195)
ПРОДАЈЕМ плац, стара Миса, 6 ари, дуКУЋА, 60 м2, са бажина 33 метра.
штом 7 ари у Глого064/418-45-66.
њу. 064/183-52-75.
(258715)
(259240)
ПРОДАЈЕМ грађевинКУЋА у Книћаниноски плац 8 ари, Козавој на продају, хитрачки просек. Тел.
но. 062/826-12-55.
060/601-60-23.
(259245)
(258376)
ВОЈЛОВИЦА, две куПРОДАЈЕМ плац на
ће, 8 ари плаца.
Кудељарцу, може и
062/185-86-73.
замена. 062/976-85(259246)
76. (258427)
НОВА кућа, Качарево, 170 м2, усељива
ВОЈЛОВИЦА, нова
без улагања. 013/601- кућа 173 м2, 3 ара,
472, 258846)
хитно. 063/784-71-34,
063/771-75-96.
(259165)
КУЋА, Б. Радичевића
54-а, 6.9 ари, струја,
вода, канализација,
плин, 1/1, укњижено,
могућност стамбене
изградње. 063/85243-19. (259122)
ВОЈЛОВИЦА, 138 м2,
КУЋА, стара Миса, 55 НА ПРОДАЈУ 10 ари
2
пла
ца,
ви
кен
ди
ца,
Ја
плац 15 ари, 24.000;
м + помоћни објебучки пут. 064/447договор. (636),
кат, 7 ари плаца.
53-97. (259220)
„Стрелиште некрет064/212-53-94.
(258860)
ХЕКТАР грађевинског нине”, 069/196-9605. (259243)
земљишта, северна
СТАРЧЕВО, кућа са
2
зо
на,
по
ред
ас
фал
та,
СТРЕЛИШТЕ, 400 м2,
поткровљем, 150 м ,
само 15.000.
две вертикалне етаусељива. Тел.
063/894-84-23.
жиране стамбене је064/276-09-58,
(259210)
динице, ПО + ПР + I,
063/828-61-46.
договор. (636),
(258866)
ТЕСЛА, кућа 60 м2,
плац 1.84, 38.000, до- „Стрелиште некретДЕВОЈАЧКИ бунар,
нине”, 069/196-96викендица-кућа, 200 говор. (238), „Тесла
05. (259243)
не
крет
ни
не”,
м од центра, легали064/668-89-15.
ПРОДАЈЕМ/ИЗДАзовано. 061/206-30(259180)
ЈЕМ кућу са помоћ46. (258791)
ним објектима, Баваништански пут.
061/366-03-92.
(259255)
ПРОДАЈЕМ кућу у
Долову. 061/219-9808. (259256)
ПРОДАЈЕМ стару куПРОДАЈЕМ легализоћу у близини Зелене
вану кућу на КудеКНИЋАНИНОВА 33, пијаце, плац 1.5 ар.
љарцу на 9 ари пла120 м2, 33.000, погод- 065/205-92-33.
ца. 064/040-82-72.
на за издавање. (238), (259280)
(258516)
ПРОДАЈЕМ кућу у
„Тесла некретнине”,
МАРГИТА, кућа 110
Долову. 061/219-98064/668-89-15.
м2, на 5 ари плаца.
08. (259256)
(259180)
Договор. 065/357-81КУЋА, Бања Врујци,
38. (259141)
60 м2, 6 ари, продајем/мењам. 064/95551-85. (259263)
ПРОДАЈЕМ кућу,
стара Миса, 150 м2,
спратна. Позвати
065/361-60-11,
013/361-601.
(259262)
ПЛАЦ, Миса, Златиборска улица, 5 ари
22 х 24, струја, вода,
гас, власник.
063/449-798.
ПРОДАЈЕМ укњижену (259322)
КУЋА, Тесла, сређена, две јединице, ЦГ, непокретност, башта,
ПРОДАЈЕМ 2,2 ланца
укњижена, 3.8 ари.
Новосељански пут,
земље у Новосељан063/743-03-71. (259) прво српско поље.
ском Лапу. 065/966ЈАБУЧКИ пут, плац 4 064/128-22-06.
23-22, 060/033-25ара и кућа на 5 ари. (259184)
66. (4762)
069/213-97-37.
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
кућу за стан, КудеПЛАЦ 33 ара, Скробара, пут за Црепају, љарски насип, легалиПАНЧЕВАЦ
зовано.
12 м ширина, 6.500
: 013/301-150
телефон
евра. 065/852-71-99. Тел. 061/640-91-74.
(259158)
(1259185)
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КУЋЕ. ЗЕМЉИШТА

СТАНОВИ
ПОНУДА

БЕЗ ПОСРЕДНИКА,
повољно продајем
трособан стан , 73
м2, на Тесли. Тел.
064/175-63-14.
(СМС)
ЦЕНТАР, продаја
станова, 40 – 120 м2,
650 – 850 евра/квадрат, са ПДВ-ом.
063/323-584.
(248462)
ПРОДАЈЕМ стан,
двоипособан, 64 м2,
строги центар.
063/172-50-19.

70 КВМ, 24.000; 34
м2, 14.800, Миса.
063/377-835.
(258330)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
нов стан, 57 м2, преко пута „Авива”, Стеријина 12, за кућу
или плац (шири центар). 064/555-41-70.
(258717)

ТРОСОБАН салонски, први спрат, 98
м2, усељив, потпуно
сређен, гаража, велики подрум.
061/662-91-48,
062/191-75-35
(258558)
ТЕСЛА, трособан, 71
м2, IX спрат, коси
кров, договор.
064/822-17-72.
(258829)
НОВА МИСА, стан
85 м2, продајем.
063/272-594,
063/225-928.
(258872)
ПРОДАЈЕМ трособан
стан, 74 м2, I, ЦГ, Содара. Тел. 064/61647-67. (259176)
ТЕСЛА, двособан, 52
м2, ВПР, ЦГ, 31.000.
(238), „Тесла некретнине”, 064/668-8915. (259180)
СТРЕЛИШТЕ, двособан, 56 м2, II, ЦГ, тераса, 28.500. (238),
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15.
(259180)

СТРЕЛИШТЕ, једноипособан, 48 м2, ВПР,
ЦГ, 25.500. (238),
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15.
(259180)
ТЕСЛА, једнособан,
II, 33 м2, тераса,
23.000. (238), „Тесла
некретнине”,
064/668-89-15.
(259180)

ЦЕНТАР, једнособан,
36 м2, V, 24.000.
(238), „Тесла некретнине”, 064/668-8915. (259180)
ШИРИ ЦЕНТАР, трособан, нов, 77 м2, II,
64.000. (238), „Тесла
некретнине”,
064/668-89-15.
(259180)
ПРОДАЈЕМ два стана, договор, хитно.
064/386-92-86,
064/130-27-34.
(259187)
СОДАРА, 56 м2, двособан, сређен,
32.000; 68 м2, двоипособан, 38.000. „Гоца”, 063/899-77-00.
(259195)
ЦЕНТАР, мањи двособан, 36.000; 64 м2,
двоипособан, 55.000.
„Гоца”, 063/899-7700. (258655)
ЦЕНТАР, дворишни,
43 м2, 21.000; 50 м2,
23.000. „Гоца”,
063/899-77-00.
(258655)
ТЕСЛА, 40 м2, мањи
двособан, реновиран, 26.000; 50 м2,
двоипособан, 30.000.
„Гоца”, 063/899-7700. (258655)
КОТЕЖ 1, 50 м2,
33.000; 60 м2 двоипособан, 35.000. „Гоца”, 063/899-77-00.
(258655)
КОТЕЖ 2, 74 м2, двоипособан, 46.000; 83
м2, трособан, 48.000.
„Гоца”, 063/899-7700. (258655)
СТРЕЛИШТЕ, трособан, 62 м2, III, ЦГ,
31.000. „Ћурчић”,
362-816, 063/803-1052. (258862)
ТЕСЛА, двособан, 50
м2, I, TA, 28.000.
„Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52.
(258862)
ЦЕНТАР, 2.0, ТА,
31.000; дворишно,
локал 50, договор.
(338), „Јанковић”,
348-025. (259209)
СТРЕЛИШТЕ, 2.0, ЦГ,
27.000; улично 2.0,
54, I, 27.000. (338),
„Јанковић”, 348-025.
ДВОРИШНИ станови, 33, од 12.000;
плац Баваништански,
7, 15.000. (338), „Јанковић”, 348-025.
(259209)

ПРОДАЈЕМ стан у
центру, 56 м2. Звати
од 18 до 20 сати.
062/353-688.
(259164)

СТРЕЛИШТЕ, 30 м2 +
тераса 10 м2 + подрум, I спрат, комплет намештено, новоградња, договор.
(636), „Стрелиште
некретнине”,
069/196-96-05.
(259242)
КОТЕЖ 2, двособан,
63 м2, II, ЦГ, 36.000.
(336), „Олимп”, 351061, 063/274-951.
(258622)
ЦЕНТАР, гарсоњера,
20 м2, ТА, III, 15.000.
(336), „Олимп”,
351-061,
063/494-898.
(259283)
ТЕСЛА, једноипособан, новија градња,
37 м2, II, ЦГ, гаража,
24.000, договор.
(336), „Олимп”, 351061, 063/494-898.
(259283)
МИСА, гарсоњера,
21 м2, ВП, ТА, усељива, 12.500. (336),
„Олимп”, 351-061,
064/234-36-01.
(259283)

ПРОДАЈЕМ гарсоњеру на новој Миси,
повољно. 061/28558-17. (259222)
ДВОИПОСОБАН, 59
м2, I спрат, гаража,
клима, ТА, демит фасада, ПВЦ столарија,
пепељаре, власник,
35.000. 063/576-382.
(259250)

ТЕСЛА, трособан, 68
м2, V, ЦГ, 35.000, договор. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951.
(258622)
ПРОДАЈЕМ једноипособан ненамештен
стан у центру града.
Звати на 069/236-6810. (259290)

СТРЕЛИШТЕ, центар,
103 м2, комфоран
троипособан, I,
45.000, договор.
(636), „Стрелиште
некретнине”,
069/196-96-05. (636),
„Стрелиште некретнине”, 069/196-9605. (259242)
СТРЕЛИШТЕ, 60 м2,
I, новоградња,
44.000, договор.
(636), „Стрелиште
некретнине”,
069/196-96-05.
(259242)
СТРЕЛИШТЕ, 141 м2,
ПР, 36.000. (636),
„Стрелиште некретнине”, 069/196-9605. (259242)

МИСА, троипособан,
Тргопродуктова зграда, 78 м2, II, ТА,
42.000, договор.
(336), „Олимп”, 351061, 063/274-951.
(258622)
СТРЕЛИШТЕ, једнособан, III, 34 м2, ЦГ,
усељив, 21.000.
(320), „Премиер”,
063/800-44-30.
(259311)
КОТЕЖ 1, двособан,
III, 57 м2, ЦГ, 32.000.
(320), „Премиер”,
063/800-44-30. (251)
МАРГИТА, гарсоњера, приземље, 22 м2,
ТА, ново, 17.000.
(320), „Премиер”,
063/800-44-30.

ТЕСЛА, трособан,
ЦГ, терасе, IV, 86 м2,
сређен, усељив, власник. 013/331-079.
(259135)
ПРОДАЈЕМ дворишни стан на Тесли,
42 м2. 063/340-073.
(259138)
ПРОДАЈЕМ једноипособан стан у центру Панчева.
060/505-54-25.
(259161)
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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
КОЛОР ДОПЛЕР ВРАТА, РУКУ, НОГУ
И АБДОМИНАЛНЕ АОРТЕ И
УЛТРАЗВУК ВРАТА И МЕКИХ ТКИВА
др Ненад Маргитин
Општа болница Панчево
Заказивање и прегледи радним данима од 7 до 14 сати

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕДИ
САМО СУБОТОМ

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ
СРЦА (ТТЕ и ТЕЕ)
dr sc. med.
Слободан Томић
Институт „Дедиње”

АКЦИЈE
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, КРЕАТИНИНА И МОКРАЋНЕ
КИСЕЛИНЕ
Цена: 90 динара по анализи

ПАКЕТ 4
• АНАЛИЗА УРИНА (физичко-хемијски преглед урина)
Цена:

200 динара

ПАКЕТ 5
• АНАЛИЗА СТОЛИЦЕ НА ОКУЛТНО КРВАРЕЊЕ

(детектовање скривеног крварења из дигестивног тракта)
Цена: 450 динара

ПАКЕТ 6
• АНАЛИЗА ТУМОР МАРКЕРА ПРОСТАТЕ:
PSA - цена: 650 динара, fPSA - цена: 750 динара
ПАКЕТ 7
• ТЕСТ НА ПЕТ ПСИХОАКТИВНИХ СУПСТАНЦИ ИЗ УРИНА

(амфетамин, кокаин, канабиноиди, морфин/хероин/кодеин,
MDMA)
Цена: 1.700 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

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

•

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

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

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 (заказивање радним данима од 7 до 14 сати)

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ
АБДОМЕНА И МАЛЕ КАРЛИЦЕ
др Љубица Лазић
Клинички центар
Србије
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СТАНОВИ
ПОНУДА

ТЕСЛА, двоипособан,
ВПР, ЦГ, реновиран,
36.000. (320), „Премиер”, 063/800-4430. (259311)
НОВА МИСА, једноипособан, II, 46 м2,
ТА, усељив, 20.000.
(320), „Премиер”,
063/800-44-30.
(259311)
ДВОСОБАН стан,
сређен, одмах усељив, нова Миса, поред „Азура”, Крајишка. 064/348-01-57.
(259319)
СТАН, кућа, комплетно реновирана,
ЦГ, 7. јула, без посредника. 064/42471-26. (259321)
ЦЕНТАР, 47 м2, II
спрат + гаража 14
м2, нова градња, гас,
власник, укњижен,
усељив, одмах.
063/798 (259322)
СТАНОВИ
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ стан за реновирање. 064/34807-60, 231-99-54.
(258356)

СТАНОВИ

АГЕНЦИЈИ
„Тесла некретнине”
потребни мањи
станови на Тесли,
исплата
одмах.
064/668-89-15.
(259180)

ИЗДАВАЊЕ

НАМЕШТЕН једнособан, близу Стоматолошког факултета,
режија – 1.000 динара, 120 евра + депозит. 060/443-3203. (и)

ГАРСОЊЕРА код Хотела „Тамиш”, тотално намештена са
климом, интернетом,
искључиво дамама.
064/351-15-52.
(258595)
ИЗДАЈЕМ стан и пословну просторију
(119 х 9 м) за шивење и друге намене –

на Новосељанском
путу, вреди погледати. 064/137-48-67.
ИЗДАЈЕМ намештен
стан, ЦГ, интернет,
кабловска, самцима,
нова Миса. 064/11300-42. (258754)

ИЗДАЈЕМ на Миси
мањи намештен стан,
самцу.
063/171-96-16.
(259142)
ИЗДАЈЕМ у Београду, Медаковић, приземан намештен стан
са паркингом.
063/154-94-11.
(259142)

ИЗДАЈЕМ намештен
стан самцу или самици, повољно.
064/942-89-29.
(259136)
ТРОСОБАН, полунамештен стан, дворишни, велика тераса,
баштица, центар.
061/225-16-43.
(259224)
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СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

ИЗДАЈЕМ једнособан
стан на Миси.
064/234-15-21. (и)
ИЗДАЈЕМ намештену
собу, студенткињи,
самици или ученици.
013/318-321.
(259234)
ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру на Миси.
061/132-54-21.
(259236)
ИЗДАЈЕМ смештај за
раднике. Тел.
063/233-558.
(259172)
ПРОДАЈЕМ стан, 150
м2, Котеж 2, повољно. 060/600-59-09.
(259198)
ИЗДАЈЕМ гарсоњеру
на Котежу 1, комплетно намештен,
100 евра. (300),
„Ћурчић”, 063/80310-52. (1259198)
ИЗДАЈЕМ двособан
стан на Котежу 1.
Тел. 063/738-56-42.
(259203)
КОМФОРНУ намештену гарсоњеру,
центар, ЦГ, и трособан, полунамештен,
етажно. 063/867-5819. (259206)
КОТЕЖ, празан двособан стан у згради,
издајем на дуже.
063/765-84-50.
(259214)
КОТЕЖ 1, издајем
празан двособан, ЦГ,
клима, IV спрат.
060/051-07-25.
(259262)

ИЗДЈЕМ празан стан,
Содара, ЦГ, I спрат,
на дуже. 066/494900. (259257)
ИЗДАЈЕМ гарсоњеру,
соба кухиња, купатило, полунамештена,
посебан сат, Карађорђева. 064/994-1316. (259261)
ИЗДАЈЕМ једнособан
стан на Стрелишту.
063/880-07-61.
(259263)

ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру у строгом
центру, I спрат, ЦГ,
клима, телефон, интерфон. Тел.
061/288-45-51.
(259269)
ИЗДАЈЕМ двособан
дворишни стан који
може да буде и радионица. 061/679-9460. (259288)
ИЗДАЈЕМ двособан
намештен стан на

Стрелишту. 064/15332-78, 062/322-863,
063/274-908.
(259304)
ТРАЖИМ цимера
или цимерку – издајем гарсоњеру у кући. 060/761-11-81.
(259325)

ПАНЧЕВАЦ
телефон: 013/301-150

ЛОКАЛИ

ИЗДАЈЕМ два сређена пословна простора од 170 м2 и 75 м2
на Јабучком путу 43ц. 063/759-12-47.
(257167)
ИЗДАЈЕМ два локала
у Тржном центру.
063/206-996.
(258097)

ИЗДАЈЕМ локал 21
м2, близина пијаце,
Лава Толстоја.
013/333-058.
(258840)
ИЗДАЈЕМ локал, центар, 18 м2, изолован,
излог, клима, повољно, новоградња.
063/752-04-00.
ИЗДАЈЕМ локал 34
м2, ужи центар, излог, паркинг.
063/301-073.

ИЗДАЈЕМО пословни
простор (канцеларија и ординација), у
Максима
Горког 20, за
детаље позовите
063/338-388.
(258103)
ПРОДАЈЕМ леп
локал, укњижен,
или мењам
за стан.
Тел. 063/741-64-00.
(259155)
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ЛОКАЛИ

ЛОКАЛ, адаптиран
26 м2 + галерија, ТЦ
Змај Јовина 2, према
Његошевој продајем.
064/963-60-06.
(259271)

ПОТРЕБНИ вредни и
одговорни људи за
поделу рекламног
материјала. 064/24145-14. (258982)
ФРИЗЕРСКОМ салону за стални радни
однос, потребна искусна фризерка.
064/185-92-34.
(259118)

ИЗДАЈЕМ локал код
Аутобуске станице.
063/725-71-70.
(259280)
ПОСАО
ПОНУДА

ХИТНО потребне
шнајдерке. 063/517001. (СМС)
КАФАНИ „Ђерам”
потребна куварица.
062/478-394,
013/631-872. (4762)
ПОТРЕБНЕ искусне
жене за рад на индустријским шиваћим
машинама. 064/19164-95. (256771)
ПОТРЕБНИ момци и
девојке за рад на
шалтеру и за роштиљем Ћевабџиници
„Хало Лесковац”.
Тел. 063/897-55-04.
(258242)

ПОТРЕБНЕ жене и
девојке за рад у кухињи,Ћевабџиници
„Хало Лесковац”.
Тел. 063/897-55-04.
(258242)

ПОТРЕБНЕ пословође, шефови смена
Ћевабџиници „Хало
Лесковац”. Тел.
065/896-39-78.
(258242)
ПОТРЕБНИ радници
за рад у ауто-перионици. 063/135-28-32.
(258640)
ПИЦЕРИЈИ „Попај”
потребан пица-мајстор и раднице за
палачинке. 063/82087-61. (259067)
ПОТРЕБНЕ девојке
за рад у салону лепоте – студио за сунчање. CV слати
de_luxe_body@yahoo.com
. (259101)
ПОТРЕБАН посластичар и пекарка.
062/404-144.
(259239)

ПОТРЕБНА искусна
фризерка за рад у
салону мушко-женски. 060/055-25-121.
(259132)
ПОТРЕБНЕ раднице
у слот клубу Kentucky. 064/474-74-47.
ЋЕВАБЏИНИЦИ „Теслић” потребне раднице. 061/807-62-99.
ПОТРЕБАН радник
за сито-штампу, првенствено са искуством. 063/165-8393, 060/135-08-40.
(259223)
ПОТРЕБАН физички
радник за кланицу.
013/377-230,
064/643-41-22.

ПОСАО за пензионерке и жене инвалиде, интернет,
страни језик.
063/878-40-52.
(259232)

ПОТРЕБНА продавачица у пекари.
062/404-144.
(259239)
КОНОБАР потребан
ресторану у граду.
064/126-83-53.
(259247)
КУВАР потребан ресторану у граду.
064/126-83-54.
(259248)
КАФЕ Фламинго тражи девојку за рад, са
искуством.
069/364-10-04.
РЕСТОРАНУ „Банатски кутак” потребна
помоћна радница у
кухињи, са или без
искуства.
060/512-59-99.
(4762)

ОГЛАСИ

ПОТРЕБНЕ раднице
за рад у „Шиш ћевапу”, Жарка Зрењанина. 064/960-44-21.
(259211)
ПИЦЕРИЈИ потребан
pizza мајстор, са искуством. 063/868-5444. (259334)
ПИЦЕРИЈИ потребни
продавци до 25 година, са или без искуства. 060/320-30-41.
((259334)
ПОТРЕБНА радница
за рад у киоску брзе
хране у „Авив парку”. (259330)
ПОСАО
ПОТРАЖЊА

ШЉУНАК, песак сејанац одвоз шута малим кипером, до два
кубика. 064/664-8531, 013/342-338
(СМС)
ХИДРОИЗОЛАЦИЈА:
Панчево, машински
сечемо, влажне зидове, гаранција.
060/691-01-13.
(257640)
КОСИМ траву, коров, воћњаке и баште, врло повољно,
тримером. Зоран,
061/683-67-48,
064/438-12-46.
(258069)
АЛУ, ПВЦ столарија,
ролетне, комарници,
венецијанери, тракасте завесе, радим,
уграђујем, поправљам. 063/882-25-09.
(258263)
АУТО-ПРИКОЛИЦЕ,
издавање, 10 евра
дан, позовите.
064/235-0815.
(258701)
БАШТЕ орем и култивирам.
063/855-92-70.
(258340)
СЕЛИДБЕ, превоз
друге робе, Панчеводаље, цена договор.
013/366-843,
063/193-22-29.
(258828)
ШЉУНАК, песак, сејанац од 1 до 5 м³,
одвоз шута са утоваром, рушење.
063/771-55-44.
(258896)
ПРАЊЕ тепиха, дубинско прање намештаја, душека. Наташа, 361-474,
060/361-47-41,
066/361-474.
(258982)
СРПСКИ језик, припрема за пријемне
испите. Први час
бесплатан, професорка.
064/322-46-79.
(258750)
СЕЛИДБЕ, превоз робе мерцедес камионом, радници, повољно. Вук.
063/278-117,
064/176-91-85.
(256615)

ЕЛЕКТРИЧАР,
оправке бојлера,
шпорета, индикатора, разводних табли,
инсталација. Мића,
064/310-44-88.
(259062)
МАЛТЕРИСАЊЕ, зидање, реновирање
свих врста, кровови,
стиропор, бавалит,
фасаде. 063/869-8049. (259114)
ВОДОИНСТАЛАТЕР:
уградња, одржавање
воде, канализације,
кабине, славина, бојлера, котлића.
063/836-84-76.
(257503)
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ радови,
кречење, глетовање,
столарија, веома повољно. 064/280-2615. (257503)
СЕЛИДБЕ, превоз беле технике, намештаја, откуп секундарних сировина. Јован.
061/616-27-87.

СТОЛАРСКЕ и браварске услуге. Александар. 351-073,
064/157-20-03.
(259153)
ШЉУНАК, песак, сејанац, одвоз шута
малим кипером до
два кубика. 065/33423-38. (259025)
МАТЕМАТИКА, физика, хемија, механика, часови: Тел.
251-19-81, 063/85222-43. (258861)
АЛУ ПВЦ столарија,
комарници, ролетне,
венецијанери, уграђујем, поправљам,
замена гуртни.
064/181-25-00.
(258060)
МАТЕМАТИКА, припрема за полагање
мале матуре.
064/968-86-64.

ТВ и сателитске антене, монтажа, дигитализација ТВ-а, ИПТВ,
антена плус, итд.
064/866-20-70.
(259228)
ЧИШЋЕЊЕ и спремање станова.
061/412-44-50.
(259235)
КОШЕЊЕ траве, крчење, корова, шишање ограде, сређивање, радови, све зелене површине, дестинације. 063/844-6113. (259249)
МАШИНСКО одгушење (судопера, веце шоља, када, лавабоа, сливника, главних вертикалних и
хоризонталних цеви.
Брзо, повољно, од 0
до 24 сата. 064/55241-46. Кнежевић.
(259259)
ИЗВОЂЕЊЕ зидарских и бетонских радова. 061/659-70-31,
064/866-25-76,
013/361-601.
(259267)
МАТЕМАТИКА, статистика, физика, информатика, могућност месечног плаћања, професор. Центар, 013/353-569,
066/405-336,
061/603-94-94.
(259276)
КОМБИЈЕМ превозим робу, ствари, селидбе и све остало.
Најповољније.
065/361-13-13.
(259281)
БЕТОНИРАЊА стаза,
дворишта, разбијање
бетона, рушења кућа, одношење непотребних ствари, итд.
060/035-47-40.
(259291)
РАДИМО све физичке послове: кошење,
рушења кућа, шупа,
чишћења тавана,
обарање стабала,
итд. 064/122-69-78.
(259291)
ТАПЕТАР који пресвлачи намештај, са
искуством, тражи посао. 064/120-77-64.
(258452)
КЛИМА, сервисирамо, уградња, повољно. 064/520-48-80.
(259174)
МОЛЕРАЈ, глетовање, кречење, фарбање столарије. Пензи-

онерима попуст.
013/235-78-82,
062/856-64-94.
(259196)
ИЗРАДА, монтажа,
конструкција хала,
биндера, кованих капија, ограда, тенди,
грађевинска лимарија. 064/068-10-85.
(259205)
ВУКША, 062/967-1621, радио би као физички радник, за
дневницу 15 евра.
(259218)
ДРВОСЕЧА, исећи ће
моторном тестером
свако дрво које вам
смета. 063/369-846
(259314)
УСЛУГЕ

ПРЕВОЗ малим и великим кипером:
шљунак, песак, сејанац, ризла, шут.
063/246-368.
(258375)
СЕЛИДБЕ, превоз робе мерцедес камионом, радници, повољно. Вук.
063/278-117,
064/176-91-85.
(259234)
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.
БАЛТОКАД када, обнова глазуре, пластифицирање, 28 година
с вама, гаранција.
www.baltokad.co.rs.
065/347-55-02,
011/288-30-18. (и)
КАМИОНСКИ превоз-кипер, шљунак,
песак, сејанац, шут,
1.300 динара.
062/355-154.
(258029)
ДЕПИЛАЦИЈА модерном техником и
модерним препаратима. заказивање од
9 до 12. 061/209-9483. (256718)
ИЗДАЈЕМ рамске
скеле, металне подупираче, мешалице за
бетон. 064/351-1173. (259177)
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ОГЛАСИ

АУТО-ЦЕНТРУ „ЗОКИ”

потребни радници
КРОВОВИ, поправке,
замена црепа, летви,
старог црепа и поставке новог крова,
црепа, рогови, патошење, изолације, најјефтинији у граду,
пензионерима екстра
попуст. 013/404-560,
064/290-45-09,
061/348-20-00,
062/845-96-26.
(259207)
ВОДОИНСТАЛАТЕР.
Одгушење купатила,
канализације, водоводне адаптације, замена вирбли, вентила,
батерије, санитарије,
прикључка воде и канализације. Од 0 - 24
сата, пензионерима
екстра попуст. Долазим одмах. 013/404560, 064/290-45-09,
061/348-20-00,
062/845-96-26.
(259207)
ВОДОИНСТАЛАТЕР,
одгушење купатила и
канализације, водоводне адаптације, замена вирбли, батерија, вентила и санитарија, све за воду, 024, пензионерима
екстра попуст, долазим одмах. 013/348139, 064/493-44-63,
061/631-51-41.
(2589207)

Аутомеханичар – 4 извршиоца.
CV послати на адресу:
Книћанинова 1а или на мејл адресу:
autocentarzoki@mts.rs

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.
(259207)
МОЛЕРСКИ радови,
фасаде, столарија.
064/317-10-05.
(259260)
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ радови, ламинат. 062/976-1842. (259260)
ВОДОИНСТАЛАТЕР:
одгушење судопере,
купатила, адаптације,
поправке, замене,
одмах. 013/331-657,
064/495-77-59.
(259320)

ПАНЧЕВАЦ
телефон: 013/301-150

РАЗНО

ОГЛАШАВАМ неважећом годишњу карту издату од АТП-а
Панчево, на име Милојка Арсић.
(259140)
ОЗБИЉАН, 58 година, жели познанство
са озбиљном женом
без обавеза зарад
могућег брака.
061/284-93-81.
(259277)
ТУРИЗАМ

АПАРТМАНИ у центру Сокобање, може
ваучер. Тел. 063/42663-45. (258409)
ИЗДАЈЕМ апартман у
центру Златибора.
Повољно. 063/70944-97. (259230)

Последњи поздрав брату

РАДНО ВРЕМЕ
БЛАГАЈНЕ:
понедељком и
уторком од 8 до 18,
средом од 8 до 15,
а четвртком и петком
од 8 до 13 сати
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У складу са чланом 10. Закона о процени утицаја на
животну средину
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине

ОБАВЕШТАВА ЈАВНОСТ
Носилац пројекта „ПАПУЛИЋ” д. о. о. Карађорђева
2, Панчево, поднео је захтев за одлучивање о потреби
процене утицаја на животну средину за Појекaт изградње затвореног складишта, хале за обраду пуцвола, Ул.
Пелистерска, на кат. Парцели 11827/10 к.о. Панчево.
Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта може се извршити у просторијама Секретаријата за заштиту животне средине Градске управе
Града Панчева, Трг краља Петра I бр. 2 - 4, соба 708, у
периоду од 03. до 14. маја 2018. године радним даном
од 10 до 14 сати.
Позивамо заинтересовану јавност да нам у наведеном року достави мишљење у вези са поднетим захтевом.

У складу са чланом 10. Закона о процени утицаја на
животну средину (
„Службени гласник РС” бр.135/04 и 36/09)
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

ОБАВЕШТАВА ЈАВНОСТ
да је носилац пројекта „ZF Е-Mobility d. o. o. Beograd”,
Омладинских бригада 88 - 90, Београд - Нови Београд,
поднео захтев за одлучивање о потреби израде процене утицаја на животну средину за пројекaт „ZF Е-Mobility производни комплекс за производњу опреме за
возила”, на кат. парцели 9416/27 К.О. Панчево, на територији града Панчева.
Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта може се извршити у просторијама Секретаријата за заштиту животне средине Градске управе
Града Панчева, Трг краља Петра I бр. 2 - 4, соба 710 у
периоду од 04. до 13. маја 2018. године радним даном
од 10 до14 сати.
Позивамо заинтересовану јавност да нам у наведеном року достави мишљење у вези са поднетим захтевом.

Градоначелник града Панчева је закључком број II06-020-2/2018-451 дана 23. 04. 2018. донео одлуку о
расписивању

КОНКУРСА
ЗА СУ/ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА
ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ
ОМЛАДИНСКОГ СЕКТОРА ГРАДА ПАНЧЕВА
ЗА 2018. ГОДИНУ
Право учешћа имају организације/удружења
грађана која су регистрована на територији града
Панчева.
Рок за конкурисање на овом Конкурсу је до 3. новембра 2018. године, односно до утрошка средстава
опредељених за ову намену.
Информација о Конкурсу објављена је на званичној интернет презентацији града Панчева
www.pancevo.rs, на Порталу е-Управа, као и у локалном недељном листу „Панчевац”.
Формулари за конкурисање могу се преузети у
Секретаријату за јавне службе и социјална питања
Градске управе Града Панчева, Трг краља Петра I,
спрат II, канцеларија 204, или са интернет презентације www.pancevo.rs. Додатне информације могу
се добити путем телефона 013/308-795, 013/308-906
или мејла civilnodrustvo@pancevo.rs. Пријаве се
подносе
електронски
на
имејл
адресу
civilnodrustvo@pancevo.rs. и у по једном примерку у аналогном (штампаном) и дигиталном облику
(CD) путем поште или преко Услужног центра
Градске управе Града Панчева, у затвореној коверти, са назнаком: Пријава на К О Н К У Р С ЗА
СУ/ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА ОД
ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ОМЛАДИНСКОГ
СЕКТОРА ГРАДА ПАНЧЕВА ЗА 2018. ГОДИНУ Град
Панчево Градска управа града Панчева Трг Краља Петра I број 2 - 4 26000 Панчево Секретаријат за јавне
службе и социјална питања Канцеларија за младе
(канцеларија број 204)
Напомена: Инструктажа за заинтересоване биће организована 11. 05. 2018. године, у Малој сали
зградe Градске управе Града Панчева са почетком
у 11 сати.

Последњи поздрав драгој баки

од СЛАЂЕ, СТЕФАНА, ЗОКЕ и МИЛАНА
(65/259293)

ЉУБИСАВУ СЛАДОЈЕВИЋУ
Последњи поздрав чика

Тужна срца јављамо свим рођацима, пријатељима и познаницима да је 1. маја 2018. године, у 87.
години преминула наша драга

Последњи поздрав драгој комшиници

Брат БРАНЕ СЛАДОЈЕВИЋ с породицом
(50/259270)

МИЛАНКИ КЕВРЕШАН

ЉУБИ

Породица ЖУЈОВИЋ

МИЛАНКА КЕВРЕШАН
Последњи поздрав драгом чика
Синовац ВЛАДИМИР
СЛАДОЈЕВИЋ
с породицом
(53/259270)

1932–2018.
Сахрана је обављена 2. маја 2018, у 13 сати, на
Новом гробљу у Панчеву.
Ожалошћени: ћерке СОЊА и ЉУБИЦА
с породицама и остала многобројна родбина
и пријатељи

(71/259301)

Последњи поздрав

(63/259292)

ЉУБИ
Воле те и у срце те носи твоји: ИКА, ОГИ, ЉИЉАНА
и СЛОБОДАН

Последњи поздрав брату

Последњи поздрав брату

бака СЕЈИ

ПАНЧЕВАЦ

(54/259272)

телефон: 013/301-150

од унука МАРКА, ДАЦЕ, МАРИНЕ и БАТЕ
(64/259242)

Последњи поздрав великом раднику и борцу

Марко, у нашим си срцима

ЉУБИ

ЉУБИСАВУ

Тешко је поверовати да си стао на самом животном почетку. Саосећамо са болом најближих.

Чика Љубиша, почаствовани смо што смо те имали.
Вечно ћеш бити у нашим срцима.

РАДЕ и ЛЕНКА
САВАНОВИЋ

Сестра ЈЕЛИЦА

Твоји ДРАГО и АНЂА

с породицом

ГАТАРИЋ с породицом

(43/259242)

(52/259270)

(51/259270)

МАРКУ ПЕТКОВСКОМ

Колектив „Нутриконд”

МАРКO
ПЕТКОВСКИ

ФК ГЛОГОЊ

(40/259233)
(42/259237)
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Последњи поздрав

Последњи поздрав нашем драгом

Обавештавамо родбину и пријатеље да је 1. маја 2018. преминуо

БОЛЕТУ

БОШКУ МИЛОСАВЉЕВИЋУ
1951–2018.

САЗДИ ВЕЉКОВИЋ
1939–2018.

од пријатеља ФИСКА
и НАЦКЕ

Заувек ћемо те волети и чувати од заборава.

(72/259302)

Вољени никад не умиру све док живе они који их се сећају.
Почивај у миру и хвала ти за све.

Твоји најмилији: супруга ГОРДАНА, ћерке АЛЕКСАНДРА
и МАРИЈАНА и зетови СЛОБОДАН и ДУШАН

Последњи поздрав пријатељу

(66/259296)

Последњи поздрав од супруге ЖИВКЕ, ћерке ВЕСНЕ
и СВЕТЛАНЕ, зетови БРАНКО и МИКИ, унуци БОЈАН, НЕМАЊА,
ВУКАШИН, ОГЊЕН и АНЂЕЛА и праунук ЂОРЂЕ
(67/259298)

Последњи поздрав драгом комшији

Последњи поздрав оцу

Последњи поздрав брату

Последњи поздрав брату

МИРКУ
КОВАЧЕВИЋУ

МИРКУ
КОВАЧЕВИЋУ

БОШКУ
БОШКУ МИЛОСАВЉЕВИЋУ
од породице ЦРНОБРЊА
(77/259310)

МИРКУ
КОВАЧЕВИЋУ

од СМИЉЕ
и СТАНИМИРА

од синова НИКОЛЕ
и НЕНАДА с децом

(73/259306)

(14/259148)

Последњи поздрав нашем вољеном

С великим болом и тугом у срцу обавештавамо да је 25. априла 2018, у 67. години, преминула наша драга мајка, свекрва и бака

од сестре САВКЕ
с децом

од сестре ЗОРЕ и зета
ЗОРАНА

(12/259148)

(13/259148)

СНЕЖАНА
Бол, туга и сећање на тебе никада неће нестати.

Последњи поздрав нашој вољеној ћерки, супрузи и мајци

Твој теча МИЛОЈЕ
и сестре СВЕТЛАНА
и ЉИЉАНА
(62/

ПОПУСТ
СНЕЖАНИ

СЛОБОДАНУ КАРИЋУ

од супруге РАДОЈКЕ, синова БОШКА
и НЕБОЈШЕ с породицама
(27/259186)

АУРЕЛИЈА ЧАВИЋ
1951–2018.
Сахрана је обављена 28. априла 2018, у 13
сати, на Старом православном гробљу у
Панчеву.
Ожалошћени: синови ИВАН
и СЛОБОДАН, ћерка ИВАНА, снаја
ИНГРИД, унуке АНТОНЕЛА
и АЛЕКСАНДРА као и остала родбина
и пријатељи

Мајка МИЛАНКА, супруг СЛОБОДАН,
син ВЛАДИМИР и ћерке ТАМАРА и НАТАЛИЈА
(69/259299)

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

Последњи поздрав драгој снаји

ПАНЧЕВАЦ
телефон:
013/301-150

(84/259331)

Последњи поздрав драгој
сестри и тетки

Последњи поздрав

СНЕЖАНИ
од свекра, свекрве и девера
(70/259299)

Последњи поздрав

СНЕЖАНА ТОМАШЕВИЋ

АУРЕЛИЈИ
ЧАВИЋ

СЛОБОДАНУ КАРИЋУ

од снаје ДУШАНКЕ, МИОДРАГА и МИРЈАНЕ
с породицама
(26/259181)

1951–2018.
Брат БОЖОРЈЕЛ
и братанац
КРИСТИЈАН
с породицом

Снежана, нека те анђели чувају, онако како си
ти знала чувати и волети све нас. Била си понос
породице и Богу смо захвални што смо те имали.
Хвала свима ближњим на указаној подршци.
Породица ТОМАШЕВИЋ

СНЕЖИ
од породица ЗАЈИЋ

(68/259299)

(74/259309)

(85/259332)

Последњи поздрав

Последњи поздрав

СНЕЖИ

НАДЕЖДА ЈЕЛЕСИЈЕВИЋ

РАДНО ВРЕМЕ
БЛАГАЈНЕ:

СНЕЖИ

Последњи поздрав драгој сестри и тетки од СИНИШЕ
и ЂЕЂЕ с децом и унучадима

од УРОША МИЈАТОВИЋА с породицом

од СРЕТКА МИЈАТОВИЋА с породицом

(49/259231)

(76/259308)

(75/259307)

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

Вољеном оцу, супругу, деди и свекру

САШИ

од породица БРАТИЋ
и ШАРЕНАЦ
(17/259145)

Последњи поздрав драгом комшији

МИОДРАГУ ШТУЛИЋУ
1941–2018.

САША ВЕЧАНСКИ ВЕЧА
8. VIII 1969 – 27. IV 2018.
Љубав коју си подарио деци – Ирини и Данилу,
и нас бескрајно волео и поштовао, време не лечи бол, а туга не брише сећање на тебе.
Живећеш вечно у нашим срцима вољен и никад
незаборављен.
Твоја мајка и тата

Оставио си много тога иза себе, и докле год те памтимо са нама си.
Обавештавамо родбину и пријатеље да ће сахрана бити у четвртак, 3. маја, у 13 сати, на Новом гробљу.

(9/259145)

САШИ
ВЕЧАНСКОМ
Последњи поздрав
Станари зграде
у Ослобођења 27
(36/25

Синови МИРОСЛАВ и ЗОРАН, супруга СЛАВИЦА, унуци БОШКО
и ЂОРЂЕ и снаја ЈЕЛЕНА

САШИ ВЕЧАНСКОМ

(87/259335)

Културни центар Панчево
(38/ф)

Последњи поздрав драгом ујаку

27. априла 2018. преминуо је наш драги

САША
Последњи поздрав од
твоје драге тете и њене
породице БЕЛИЋ
(10/259145)

Последњи поздрав за нашу вољену

(82/259326)

НИКОЛИ
ДОМАЗЕТУ

НИКОЛА ДОМАЗЕТ
1936–2018.

Изненада нас је напустила наша вољена

Отишао си нам изненада, али туга за тобом не јењава. Памтићемо
те по осмеху и храбрости коју си оставио за собом и преселио у наше душе, да тако живиш у нама.

БАНЕ и МИРА
с породицом
(39/259231)

ЛЕЛУ ПАРУН
1954–2018.

Супруга СОФИЈА, синови ТОМА и МИЛЕ и ћерка СЕКА
с породицама

од МАРИНКА
с породицом

(16/259152)

(31/259192)

Последњи поздрав драгом оцу и деди

Наш

САША ВЕЧАНСКИ
Заувек ћеш остати у нашим срцима.
МИКИ, АНЂА, БОЈАНА, ВЛАСТА и СТРАХИЊА

СМИЉАНА
ЈАКШИЋ
Последњи поздрав нини
од синовца ЈОВЕ
с породицом

28. априла 2018. године
преминула је наша супруга, мајка и бака, у 80.
години

ЛЕЛА ПАРУН
1954 –2018.
Заувек ћеш остати у срцима својих најмилијих.
Ожалошћени: супруг БРАНКО, ћерка ИВАНА
са МАРИНКОМ, син МИЛАН са ЛИДИЈОМ
и децом
(30/259192)

(45/299254)

Последњи поздрав драгој
сестри и тетки

БОШКО ЕРДЕЉАНИН
1937–2018.
преминуо је 24. априла 2018. године.
Испраћај за кремацију обављен је 27.
априла 2018. године, по његовој жељи, у
кругу најуже породице, на Новом гробљу
у Београду.
Ожалошћени: његова породица
(25/259178)

АЛЕКСАНДРУ
ЈОВИЋУ
16. XI 1933 – 27. IV 2018.
Заувек ћеш живети у нашим срцима.
Ћерка МИЛИЦА
с породицом
(44/259243)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:
013/301-150

Последњи поздрав

СМИЉАНА
ЈАКШИЋ
ЈЕЛИЦА
ПАРУН

од сестре СЛОБОДАНКЕ, зета МИЛЕНКА,
сестрића ДРАГАНА
и сестричине СЕКЕ
с породицама

Сахрана је обављена 29.
априла 2018. године на
православном гробљу у
Старчеву.
Ожалошћени: супруг
ВЕЛИМИР, ћерка
МИЛИЦА, зет МИЋА
и унуке САЊА и ТАЊА
с породицама

Драгој колегиници
Лели последњи поздрав
од колега са штедње
Привредне банке
Панчево

од ИВАНА, ЈОВАНКЕ,
ДАНИЈЕЛЕ,
БРАНИМИРА
и МИРОСЛАВА

(56/259274)

(55/259273)

(48/259267)

(79/259316)

СМИЉАНИ
ЈАКШИЋ

ЛЕЛИ ПАРУН
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И како даље без тебе? Снаго наша!
У нашим срцима остаћеш заувек, драги наш

У понедељак, 7. маја 2018, у 11 сати, на Старом православном гробљу у Панчеву, даваћемо четрдесетодневни помен нашој драгој

СЕЋАЊЕ

РАДНО ВРЕМЕ
БЛАГАЈНЕ:

РАДОСЛАВЕ ЗАФИРОВИЋУ
ЗАФО
1953–2018.
Твоји: ЉИЉА, САША, ГАГА, МИРОСЛАВ, НЕЦА,
ЈОВАНА, АНДРЕЈ, ПЕТАР и БОЈАНА, твој брат
ДРАГАН с породицом и бака ВЕРА

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

(19/259160)

ТРАЈЧЕ
СТОШИЋ
Прошло је већ двадесет
година. Остаћеш увек у
нашем сећању.
Супруга ЉУБИЦА
и син ЗОРАН

ЈАГОТКИ КРСТИН

(5/259129)

Ни један дан није прошао без суза и сећања на тебе. Са нама си све
време, волећемо те заувек. С љубављу те чувамо у нашим срцима.

СЕЋАЊЕ

Твоји најмилији: супруг ДРАГОМИР и синови ПЕТАР и ДЕЈАН
(81/259325)

10. јануара 2018. навршило се једанаест година
откако није с нама наш
драги син, брат, сестрић
и стриц

Не бледе сећања на наше најмилије

МИХАЈЛОВИЋ
ПРЕДРАГ
ЈАНИЋИЈЕВИЋ

ЗОРАН КОЛАРИК
2015–2018.

Његови најмилији
(37/259215)

Прошле су три тужне године без тебе, али туга и бол остају у нашим срцима.

ИВКО
1928–1968.

Драгом нашем

ЕРЖЕБЕТ

МИЛАН

1924–1986.

1950–2003.

Твоји најмилији

Син и брат СТЕВАН с породицом

(28/259189)

(34/259102)

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

СЕЋАЊЕ

5. маја 2018, у 11 сати, на Новом гробљу, даваћемо годишњи помен нашем вољеном супругу, оцу
и деди

(80/259322)

АНКА
МАРИНКОВИЋ

ВИКТОР
ДАМЈАНОВИЋ

1949–2014.
Мајко, како ми недостајеш, са мо ру ку да ми
даш, како ми недостајеш, да ли знаш?
Ћерка РАДА, унуци
МИЛОШ и МИХАЈЛО,
снаја ВАЊА и праунука
НИКОЛИНА

5. V 2004 – 5. V 2018.
С поносом чувамо успомену на Тебе.
Срећни смо што смо те
имали.
Супруга АНА,
син ДЕЈАН и ћерка
КЛАРА с породицама

(60/259282)

(7/259137)

Тужно сећање на нашег
брата

3. маја 2018. је четири године без нашег

(47/259264)

ВИКТОРА
ДАМЈАНОВИЋА

АЛЕКСАНДРА
КРСМАНОВИЋА
АЦЕ

5. V 2004 – 5. V 2018.
Време није лек за заборав. Љубав и успомене
остају заувек.
Твоје сестре ДУДА
и ГОГА с породицама

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

(58/259275)

(83/259329)

ЉУБИНКУ СТОЈКОВУ
Година прође, а ми још не можемо да схватимо да
те нема. Волећемо те и чувати успомену на тебе.
Твоји: супруга ЈОВАНКА, син ИВИЦА, ћерка
ИВАНА, снаха СЛАЂА, зет ГОРАН и унуци
СОФИЈА, ОГЊЕН и АЦА
(32/259197)

СЕЋАЊЕ

ПАНЧЕВАЦ
телефон:
013/301-150

У уторак, 8. маја 2018. навршиће се годину дана
откада нас је напустио наш

НЕДЕЉКО ВРАНИЋ НЕЂА
„И небо понекад заплаче за онима који су отишли, како не би човек. Без обзира што нека срца не куцају више, ми који смо остали вечно ћемо их волети и чувати као најдражу успомену.
ХИП „Азотара” аналитичка контрола

ВУКОТА Наума
КОПРИВИЦА
дипломирани
економиста
3. V 1994 – 3. V 2018.
С љубављу
и поштовањем
породица

РАДЕТУ
последњи поздрав.
Његова ујна НАДА, брат ПЕЦА и сестра ОЉА
с породицама

СЕЋАЊЕ

ЉИЉАНА
НИКОЛИЋ
ТИНА
1961–1994.

Туга, успомене, дивљење и захвалност што смо
били део његовог света
испред времена.
ГОГА с породицом

Године пролазе, бол и
туга остају.
Мајка МАРИЈА и брат
ЗОРАН

(57/259276)

(2/258864)

3. маја навршава се четрдесет тужних дана откако није
с нама наш драги

ЗОРАН РАСТОВАЦ
Помен ће се одржати у суботу, 5. маја 2018. године, на Новом гробљу у Панчеву.
Породица РАСТОВАЦ
(86/259333)

8. маја је година откадa нас је напустио наш

МИЛОРАД ОЖЕГОВИЋ ЕЏА
1960–2014.
Нисмо те заборавили! А како би и могли? Само
смо одабрали да не причамо о теби, не спомињемо те. Чувамо те као највеће благо скривено у срцу. Тамо заборав не залази. До тамо само ми пут
знамо. Тамо одлазимо кад год те се зажелимо.
Супруга РАДА, синови МИЛОШ и МИХАЈЛО,
снаја ВАЊА и унука НИКОЛИНА
(59/259282)

ДОЈЧИН
СТОЈЧИЋ

МИЛАН ЗДРАВКОВИЋ
Увијек ће те вољети твоји најмилији
(35/259204)

1993–2018.
Сјај душе твоје зрачи заувек.
Најмилији
(61/259286)

ЗОРАН ОШЉАНАЦ
Његова породица
(78/259312)

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Петак, 4. мај 2018.

5. маја, на Православном гробљу, одржаће се четрдесетодневни помен нашем вољеном
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5. маја навршава се пет година откако ниси с нама

МАРИЈАНА ПЕТКОВИЋ

МИЛАНУ БОШКОВУ
1957–2018.

Недостајеш... много нам недостајеш!

Смрт не постоји за оне који се воле.
Увек ћеш бити у нашим срцима и мислима.
Био си наш камен темељац, наша сигурност.
Ма где био нека те небески анђели чувају, јер си својом добротом то заслужио.
Бол није у речима и сузама већ у нашим срцима у којима
ћеш заувек живети.
С великом тугом: супруга ЗОРИЦА - твој анђео чувар
како си знао увек да кажеш, син ЗВЕЗДАН
и ћерка ЗВЕЗДАНА

У суботу, 5. маја, у 11 сати, на православном гробљу у Старчеву, одржаће се шестомесечни помен мом драгом супругу

Мајка ВЕСНА, отац МИЛОРАД,
супруг МАРКО, син СТРАХИЊА,
сестра ЈАСМИНА, зет ЗОРАН, сестричина
ЛАНА и сестрић ЛУКА
(33/259220)

ЗДРАВКУ АНГЕЛИНУ
ГОДИШЊИ ПОМЕН
Супруга ЈОВАНКА

(4/259113)

(6/259130)

Сећање на наше драге

6. маја 2018. године навршава се шест месеци откако није с нама
наш вољени и душа наша

ДУДИЋ

ВАСА КАТИЋ
2003–2018.
Приче о теби не престају.

др СЛАВКО ТОМИЋ

Све памтимо и још увек нам јако недостајеш.

Заувек си у нашим срцима и мислима.
Твоји најмилији

Супруга ЉИЉАНА, син ГОРАН, ћерка
ГОРДАНА и унук ДУШАН

(1/258615)

(49/259268)

ВАЛЕНТИНА

ЂУРЂА

МИЛИВОЈ

1966–2008.

1941–2017.

1941–2017.

Чувају успомену на вас породице ДУДИЋ,
ПЕТКОВСКИ, РАДОСАВЉЕВИЋ и БУДИША
(15/

5. маја 2018, у 11 сати, на
Новом гробљу, дајемо
трогодишњи помен вољеном

9. маја биће пет година без нашег вољеног супруга, оца и деше

5. маја, у 11 сати, даваћу
помен мом супругу.

ВЕРИЦА МИРКОВИЋ
1939–2007.

ЖИВА ПЕТРОВ ДУЧАНСКИ
1947–2013.

ВЛАДИ
ПЕЈАЧКОМ

Заувек у нашим срцима и мислима.

Време не лечи тугу, нити љубав пролази. Увек си с нама, у нашим
мислима, нашим сновима. Недостајеш нам.
Твоја породица

Ћерка АЛЕКСАНДРА, сестра МИРЈАНА,
зет ФИЛИП и унуци МИЛИЦА, КАТАРИНА
и ВЛАДИМИР
(21/259169)

(8/259143)

ДРАГАНУ
УРШИЧИЋУ
14. XI 1945 – 5. V 2015.
Ожалошћени: супруга
ЈОВАНКА и ћерке МАЈА
и НАТАША с породицом

Била сам вољена и поштована, остаћеш заувек у мом сећању јер ти
то заслужујеш..
Твоја ТИНА
(29/259190/1)

(18/259148)

1. маја навршава се шест година откада није с нама

СЛАВКО ЦВРКОТИЋ
1938–2012.
Пролазе године, али успомене на тебе остају трајно.
Супруга и деца
(24/259175)

4. маја 2018. навршава се година од смрти нашег

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

ЛАЗАР ДИВЈАК
6. V 1993 – 6. V 2018.
Не постоји време које ће
ублажити наш бол, ни
речи утехе за тобом.
Вечно ће те волети и
жалити твоји најмилији

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

Трогодишњи помен

МИЛАН МИХАЈЛОВИЋ
2003–2018.
С љубављу и болом чувам успомену на тебе.
Твоја сестра ДИЛБЕРКА
(22/259170)

ПАНЧЕВАЦ

Заувек ћеш бити у нашим срцима и мислима.
Супруга с децом и ташта
(3/259013)

телефон:
013/301-150

РАЦКО

2000–2018.
Прошло је осамнаест тужних и болних година
от ка да си тво ју ма му
оставила, и мами срце
ранила.
Мама је са тобом.

СЕЋАЊЕ

Време које пролази, тужно је, сећање на тебе
болно је, али љубав према Теби вечна је.

(20/259163)

(23/259171)

ЗДРАВКА ШАРЦА
1955–2017.

ЉИЉАНА
ЧИНИЋ

МИЛАН МИХАЈЛОВИЋ БУЦА
6. V 2003 – 6. V 2018.
Увек у нашим срцима.
Његови најмилији
(11/259146)

Твоји најмилији
(46/259258)

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

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ

РОЂЕНИ

Ован

Вага

28. марта: Данијелу – Зорица Николић и Перица Станковић; 7. априла: Емину – Валентина Дупски и Александар Јанков; 11. априла: Милицу – Александра Виријевић и Иван Бабин; 16. априла: Лидију – Диана Лаура Вуковић и
Душко Петровић; 17. априла: Иву – Марија и Иван Клисура; 19. априла: Сару – Бојана и Бојан Дачковић, Лану – Драгана и Душко Јаћимовић.

(21. 3 – 20. 4)

(23. 9 – 22. 10)

Добили сина
1. априла: Деспота – Данијела Махлман и Алберт Фердинанд Детлев
Махлман; 15. априла: Филипа – Наташа Боди и Филип Алфелди; 17. априла: Луку – Милена и Миљан Вуковић, Алексу – Јована и Марко Дамјанов,
Вука – Сања и Ненад Стојановић; 18. априла: Георгија – Јована и Боба
Маленковић, Ђорђа – Весна Тодоров и Александар Башић.

ВЕНЧАНИ
21. априла: Душица Чикош и Сава Модошки, Тања Мартиновић и Ненад
Добрић, Јована Тодоров и Миливоје Веселиновић, Тамара Стојчић и Предраг Нинић, Александра Ставров и Александар Николић, Дубравка Перишић и Игор Ђиновић; 22. априла: Софија Јованов и Марко Гвозденовић,
Јасмина Mомчиловић и Никола Бундало, Данијела Десанчић и Немања
Крањц, Јелена Дворничић и Милош Стојановић; 26. априла: Радованка Тодоров и Иван Петровић, Бека Кесић и Ђерђ Олах, Марија Грујевски и Зоран Николић, Милица Симовић и Игор Витас.

18. априла: Љиљана Илић (1930); 19. априла: Стана Романдић (1934),
Даница Ковачевић Гарај (1938), Станко Филипов (1950), Средоје Петров
(1946); 20. априла: Коста Петров (1939), Цвета Новески (1941), Горјанка
Стеванов (1944); 21. априла: Момчило Божовић (1940), Мирослав Милић
(1938), Петар Лончар (1930), Мирослав Ћирић (1955); 22. априла: Горица
Дечов (1966); 23. априла: Борислав Петров (1928), Надежда Јелесијевић
(1951), Валтер Пезељ (1931), Милорад Шиник (1923), Драгица Благојевић
(1942), Ева Брезник (1962), Корнелија Јовановић (1943), Љубица Антић
(1937); 24. априла: Ненад Терзић (1962), Гордана Алексић (1942), Грозда
Дивљак (1929); 25. априла: Јелица Парун (1954), Аурелија Чавић (1951);
26. априла: Мирко Ковачевић (1952), Јован Гаврилов (1947), Радослав Зафировић (1953).

КОКТЕЛ

АНАГРАМ У СТИХУ

Aко правилно повежете дате слогове скоковима шаховског
коња, почев од посебно обележеног поља, добићете једну
мудру мисао хеленског филозофа Аристотела о љубави.

ДВА

-СТО-

ЈЕ-

ТЕ-

СА-

-ЈА

ДУ-

-СТА-

-БАВ

-ШЕ,

-ЈИ

-ЈЕ

-ЛА.

ОД

-ЊУ-

СЕ

КО-

Почетак недеље ће обележити
озбиљни разговори о послу – о
промени радног места или о новом послу. Не журите превише са
одлукама. Очекујте мањи новчани добитак.

Ви знате како да дођете до онога што желите. Мало милом, мало силом, решићете све што планирате, уз осмех. Новчани прилив.

Бик

Шкорпија

(21. 4 – 20. 5)

(23. 10 – 21. 11)

Потрудите се да избегнете сваки вид сукоба с партнером, јер
ће све почети као убеђивање, а
завршиће се као бурна свађа с
могућим далекосежним последицама.

Напуните батерије јер вас чека
прави стампедо већ крајем седмице. Много састанака и нових
познанстава, али и неочекиваних добитака.

Близанци

Стрелац

(21. 5 – 21. 6)

(22. 11 – 21. 12)

Одморите се како знате и умете.
Обузео вас је немир и не знате како да га се решите. Ванредни новчани прилив ће вас смирити.

УМРЛИ

КОЊИЋЕВ СКОК

-ДНЕ

Пише: Талида talida.kv@gmail.com

Добили ћерку

ЕНИГМАТСКИ

НА-

Хороскоп

ИЗ МАТИЧНИХ КЊИГА

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
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Смањите трошкове на разуман
ниво. Изненадна посета или пут
из корена ће променити ваша
занимања и донети нову динамику у послу.

Рак

Јарац

(22. 6 – 22. 7)

(22. 12 – 20. 1)

Расположени сте и то се види

Помало сањате, помало спава-

на вама. Уз подршку пријатеља
или блиских сарадника направићете већи помак у каријери. Порадите на свом имунитету.

те, али снови се остварују. Ништа није немогуће. На помало
чудан начин долазите до новца.
Краћи изненадни љубавни пут.

Лав

Водолија

(23. 7 – 22. 8)

(21. 1 – 18. 2)

Пробајте да отворено разгова-

Финансијска ситуација је ста-

рате и решавате проблеме. Очекујте добар период, нова пословна пријатељства и ванредне приходе. Могуће путовање.

билна без обзира на ваш страх.
Можда је прави тренутак за доношење одлуке о новом поглављу живота. Турбулентно јесте,
али храбро напред.

НАЈВЕЋА
ГРАЂЕВИНА

Девица

Рибе

(23. 8 – 22. 9)
КЕКС И ДИЗНИ,
друже мој,
необичан
то је спој,
који крије
нешто лудо:
неимарско
светско чудо.

(19. 2 – 20. 3)

Пробајте да се смирите и не реагујте исхитрено. Конкретних
проблема немате, осим жеље да
све брзински решите. Не ломите
ствари преко колена.

Било би добро ове седмице избећи сукобе ма које врсте. Претворите се у шпијуна и посматрајте само из прикрајка. Одговори ће доћи сами по себи кад
се најмање надате.

МИНИ-УКРШТЕНИЦА
Снежни
нанос

ЊЕГОВО
ИМЕ

Једнака

Узвик
бола

Акционарско
друштво
(скр.)

Симбол
азота

Проглашење Префикс са
значењем:
за цара
ваздушни

Житељка
Србије
Музичка
нота
Планина у
Србији

Спев,
епос

Амерички
музичар
(Френк)

Први
вокал

Ауто-ознака
Шида

Раставни
везник

Војни савез

Интрига,
сплетка

Глас
магарца
Ознака за
полупречник

ЊЕГОВО
ПРЕЗИМЕ
16. слово
азбуке
Продужетак

6

7

8

9

5

Тенисер
(Енди)
Гредица у
врту

Врста
спортисте
Основни
суд (скр.)

Ауто-ознака
Смедерева

5

4

Презаузетост
послом

Индустријска биљка

4

3

Биоскоп
Пушчано
тане

Предлог
ТВ редитељ
(Здравко)

Ознака за
тону

Низ,
серија

3

2

Глумац
Роџер
Путописац
(Феликс)

Муза
лирског
песништва

Груди,
недра

2

1

Муслиманско мушко
име

ПРОФЕРСОР
ФАКУЛТЕТА
ФИЗИЧКЕ
КУЛТУРЕ

1

Део
реченице

ВОДОРАВНО: 1. уводни текст научног или књижевног дела, 2. радна
просторија занатлије, 3. истоветност, једнакост, подударање (лат.), 4.
досада, чамотиња – украсна тропска биљка, 5. посољен.
УСПРАВНО: 1. кратке приповетке, 2. радиолокатор, 3. накупљена
течност у ткиву (лат. мн.), 4. оснивач Црвеног крста (Анри), 5. припадник старог германског племена, 6. врста полудрагог камена, 7.
марка јестивог уља, 8. мерило знања ученика и студената, 9. врста
тропске палме.
РЕШЕЊА – Коњићев скок: Љубав се састоји од једне душе која настањује два тела. Анаграм у стиху: Кинески зид. Мини укрштеница:
предговор, радионица, идентитет, чама, кана, Ерин, слан. Скандинавка: Србијанка, Мирсад, ре, Ерато, Мур, т, на, кино, ши, Мари,
презапосленост, репа, атлетичар, сд, Покрајац, ња, а, наставак, реч.

ИГРАО У РК
„ДИНАМО”
ПАНЧЕВО

Регионални
интернет
регистар
(скр.)
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ПРВИ МАЈ УСРЕД ГРАДА

ЛАГАНИ УРАНАК У НАРОДНОЈ БАШТИ
Иако је Први мај као празник
рада настао из сасвим другачијих побуда – у знак сећања
на хиљаде радника који су 1886.
године у Чикагу демонстрирали тражећи осмочасовно радно време, данас у нашем друштву мало ко хаје за те вредности.
С тим у вези, ово празновање се углавном своди на пикник у природи, уз готово неизбежан претовар желуца, а неретко и на шенлучење, па и бахаћење.
Но има и пристојних места
где се на миру може честито
окрепити душа. У нашем окружењу то је свакако Народна башта.
Је дан од нај леп ших пан че вачких кутака неоспорно је
Народна башта. Та природна
оаза датира још из 1829. године, када је бригадни генерал Миховил Михаљевић, тадашњи управитељ града, који нам је не бро је но до брог
оставио у аманет, дошао на
идеју да се пошуми и озелени поменути потез од петнаестак хектара.
Иако је ово место преживљавало успоне и падове, у последњих десетак година важи за један уређен простор, као створен за потпуну релаксацију тела и душе.
Напросто, човек тамо очас
посла заборави да је свуда унаоколо урбана врева.
Мирно и без претеривања
Мно ги су у том из да шном
рас цве та лом ам би јен ту и
при стој ној, ци ви ли зо ва ној

а т мо с ф е р и о д л у ч и л и д а
про ве ду пра зник у ла га ном
рит му.

И није то био класичан уранак, јер за разлику од других
прикладних локација, овде је

строго забрањено паљење ватре, а самим тим и „кремирање животињских остатака”, па
није било превише „мотивације” да разне „бригаде” нагрну
овамо од праскозорја.
Ко се тамо нашао у свитање,
могао је затећи неколицину шетача и рекреативаца у знојем
полунатопљеним мајицама на
тартан стази или тек покојег
излетника испод „печурака”
скривених у раскошном зимзеленом или листопадном дрвећу.
У тим јутарњим часовима
примат је држало хорско гргољење гугутака, али како је време одмицало и „звезда” загревала ваздух, све је бивао гласнији људски жамор.

Панчевци воле природу
Међу првима који су заузели
позицију у дебелом ’ладу била
је породица Станојевић с Котежа – Милан и Јасмина с петогодишњом ћерком Аном. Они
су све домаћински припремили за долазак пријатеља из Београда – од кифлица до чајних
кобасица. Иначе, Станојевићи
нешто и не воле претерану гужву, немају обичај да роштиљају, а раније су за овај празник, рецимо, уобичавали да
скокну до зоо-врта или Аде.
Нешто даље се лоцирала већа група мама и деце. Једна
од њих, Ђурђица Недељковић,
са си ном Уро шем, и то ком
остатка топлијег дела године
воли да проводи време у „народњаку”. Ово је, ипак, била
специјална прилика, па је друштво било веће и, такође, из
разних места. Тако је Београђанка Рената Петровић први
пут овде, и то заједно с децом
Ленком, Јованом и Миланом,
и одушевљена је виђеним, као
и Душица Павловић из Вршца,
са ћерком Срном, којој је то
други првомајски долазак у
Панчево.
Једну од „печурака” запосели су и Ђорђевићи. Ивана не
пропушта готово ниједан дан
да не ужива у зеленилу овог
живописног парка. Она и Сања, која је у благословеном
стању у осмом месецу, припремиле су велики део хране,
док су Јован Ђорђевић и његов кум Иван Павловић обез-

бедили роштиљ, а у дивној опуштеној атмосфери уживали су
и беба Софија и мали Стефан.
Поред излетника, било је и
оних који су „празних руку”, из
чисто рекреацијских разлога,

дошли у Народну башту, попут
брачног пара Весне и Душана
Недељковића, који овуда проше та ју го то во сва ко днев но.
Слично као и јетрве Зора и Славица Лончар са Стрелишта, чија је мера по три круга (од по
нешто више од километра).
А такав вид празновања можда није претерано атрактиван,
али је сасвим поуздано најбољи за организам...

АКЦИЈА „ПАНЧЕВЦА” И УДРУЖЕЊА „ЉУБИМЦИ”

Не купуј – удоми!
У ОМОЉИЦИ ЗАВРШЕНИ „ДАНИ ДОСИТЕЈА”

Раздрагана лица малих карневалиста
Највећу пажњу
привукла велика
„еколошка" поворка
маскиране деце
И овогодишњи „Дани Доситеја", које сваке године у овом
периоду слави школа названа
по једном од највећих српских
просветитеља, били су испуњени разноликим догађајима, на
неизмерну радост омољичких
ученика и предшколаца.
Најпре су среду, 25. априла,
уприличена спортска међуоде-

љењска надметања у разним
дисциплинама, а најинтересантније су биле „Игре без гра-

Страну припремио

Јордан
Филиповић

ница", полигони спретности,
рвање, стони тенис и одбојкашка и кошаркашка надметања.
Наредног дана, у препуном
Дому културе, приређена је свечана академија у част Доситеју
Обрадовићу, на којој је ударно
место, што је и логично, имала
драмска минијатура посвећена
том великом српском просветитељу, у изведби ученика виших
разреда. Нису изостале ни рецитације, плесне и музичке тачке, мјузикли и драмски комади
на енглеском језику. Велике симпатије побрали су прваци са својим драматизацијама басни.
Ипак, све тачке подједнако
су пропраћене бурним аплаузима, а исто је било и када су
читана имена ученика који су
постигли успехе на предмет-

ним такмичењима. Додељена
је и награда за најбољи литерарни рад на конкурсу „Јелена
Танасијевић", и то ученици одељења V-2 Јовани Живановић.

Као и протеклих година, у
петак, 27. априла, одржан је
тра ди ци о на лан „Еко ло шки
карневал", на којем су, поред
омољичких ученика и предшколаца, гостовала и деца из
су сед них шко ла - Ива но ва,
Брестовца, Плочице, Старчева и Качарева.
Весела шарена поворка од
неколико стотина преслатких
малишана направила је круг
од школског дворишта, преко
парка и центра села, да би се
вратила на стартну позицију.
Тамо је, наочиглед бројне публике, свака од карневалских
група извела по једну веома
захтевну кореографију.
А слика говори неупоредиво
више од речи...

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.

Мице
Преслатки, здрави мачићи, рођени средином
марта, траже нове домове, а у обзир долазе само
озбиљни и одговорни љубитељи који имају услове за удомљавање.
Међу овим веселим и
разиграним лепотанима
има и мужјака и женки, а све друге информације могу се добити на телефон 064/83-45-280.

Малиша
Овај шмекер има четири месеца и тренутно живи с мамом и сестром у привременом смештају у Старчеву.
Малиша је веома паметан
и активан, па никако није за
ланац, нити за стално држање у боксовима или шупама.
Кон такт-те ле фон
је
062/204-573.

Све информације
се могу добити на телефон 064/21-74-880
или на имејл адреси ljubimci@gmail.com.
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С РУКОМЕТНИХ ТЕРЕНА

НА РЕДУ ЈЕ ПАРТИЗАН

АЊА ПОНОВО НАЈБРЖА
Динамо победио
Војводину, па
поражен у Нишу
Подршка с трибина
преко потребна

Првенство Србије у спринт-дуатлону одржано је 29. априла на Београдском сајму. Учесници су се надметали у трци
која се састојала од пет километара трчања, двадесет километара вожње бицикла и
2.500 метара трчања. Триатлон клуб Тамиш се представио с 32 такмичара, који су
освојили тринаест медаља.
У над ме та њу по чет ни ка
Стефан Бирка је заслужио
златно, а Ана Костић освојила је сребрно одличје. Војин
Давидовић је био најбржи у
тр ци мла дих на да, док је
Алекса Кежић други стигао
на циљ. Никола Галовић је
тријумфовао у надметању нада, а Лука Глигорић је заслужио сребрну медаљу. Ања Давидовић је победила у трци
јуниорки, док се у истој катего ри ји Вла ди мир Ко ка нов
окитио бронзаним одличјем.

Дарија Ђорђевић је била
најбржа у елитној трци, док
је у апсолутној конкуренцији, у којој су се надметале девојке свих категорија, Ања
Давидовић освојила најсјајније одличје, а Дарија Ђорђевић сребро. У групи такмичара од тридесет једне до
четрдесет година победио је
Филип Рудаковић, а Марјан
Лукић био је најбржи у трци
ветерана до педесет година.
Поред дистанци које је требало савладати трчањем и вожњом бицикла, такмичарима
су додатни проблем представљали и јак ветар, али и необично висока температура за
ово доба године. Ипак, чланови ТК-а Тамиш и овог пута
су показали да се труд и вредан рад исплате. Сезона се наставља већ 5. маја, када ће на
Кошутњаку бити одржана трка СТУ купа у крос-дуатлону.

Захуктава се борба за титулу
рукометног шампиона Србије.
Панчевачки Динамо је после
почетног тријумфа над шабачком Металопластиком одиграо
два, можда и највећа дербија.
И то за свега 48 сати! Најпре је
у четвртак, 26. априла, у Хали
спортова на Стрелишту гостовао петоструки шампион наше
земље, новосадска Војводина,
а само два дана касније момци
које предводи тренер Иван Петковић гостовали су у Нишу, где
су одмерили снагу с главним
конкурентом за освајање титуле првака – домаћим Железничаром.
Дуел против Новосађана привукао је у панчевачки „храм
спорта” скоро 1.000 поклоника игре с лепљивом лоптом.
Састали су се званични шампион и вицешампион Србије,
учесници СЕХА лиге, тимови
с богатом традицијом... Све
је би ло спрем но за ве ли ки
окршај. Панчевачки „вукови
с Тамиша” у регионалном надметању два пута су „тукли”

зовић већ у следећем нападу
погодио мрежу ривала за 24:20.
Војводина није имала више
ни снаге ни моћи да узврати.
Све што је њеним рукометашима преостало, било је да честитају у овом тренутку бољем
ривалу.
– Честитам Динаму. Мој колега Петко је направио изванредан тим и ради одличан посао.

ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ У СТРЕЉАШТВУ

ЈУНИОРИМА СРЕБРО,
СЕНИОРИМА БРОНЗА
На Првенству Србије у гађању из серијске ваздушне
пушке по Ц-програму, које
је одржано прошлог викенда, на сту пи ло је два на ест
стре ла ца СД-а „Пан че во
1813”, док се на шампионату др жа ве по Б-про гра му
надметало шест пионира из
нашег града.
Екипа панчевачких јуниора освојила је друго место, у

су га Габријел Даутовић (четврти у појединачном надметању), с 373 круга, Ђорђе Јовчевић (365) и Далибор Павловић (359 кругова).
Младе екипе пионира и пионирки оствариле су солидне резултате и пред њима је
светла будућност у наредном
периоду.
Алекса Ракоњац је пуцао
одлично по серијама, имао је

саставу Ђорђе Јовчевић (четврти у појединачној конкуренцији), с 360 кругова, Алекса Ракоњац (349) и Александар Павловић (344 круга). Само једанаест кругова делило
је тим из Панчева од златног
одличја.
Сениорски тим СД-а „Панчево 1813” заузео је треће место у веома јакој конкуренцији од 17 екипа, а чинили

укупно 181 погођени круг и
велике шансе за медаљу, али
је овог пута ипак остао без
трофеја.
Школским првенством Војводине – СОШОВ у Новом
Саду, 17. маја, завршава се
сезона гађања из ваздушног
оружја и почињу припреме
за такмичења из малокалибарске пушке и пиштоља великог калибра.

ЂУР ЂЕВ ДАН СКИ ТУР НИР
СД „Панчево 1813” позива суграђане да се опробају у
стрељаштву и да 6. маја, од 10 до 17 сати, дођу у стрељану на традиционалан „Ђурђевдански турнир”.
Пуца се по пет пробних хитаца и десет дијабола за
меч, уз уплату од 100 динара. Надметање се одвија и у
појединачној и у екипној конкуренцији, а тим коме сами
учесници дају име, треба да има три члана.
На крају осам најбољих појединаца пуцају у финалу и
добијају робне награде.

„црвено-беле” из Српске Атине, ови су им узвратили у финалу покрајинског купа, али
прошлог четвртка нису имали
ни најмању шансу да остваре
повољнији резултат: Динамо–
Војводина 28:24 (11:10).
Панчевци су од самог почетка утакмице заиграли офанзивно, па су Буњевчевић, Шапоњић, Мирковић и Пилиповић већ у осмом минуту, при
резултату 4:1, приморали тренера гостију да затражи тајмаут. Новосађани су после тога
успели да се консолидују, да
изједначе на 5:5, а потом и да
поведу са 6:7. Уследила је неизвесна завршница првог полувремена у игри гол за гол,
али су у самом финишу Димитријевић и Жујовић били прецизни, па су свом тиму донели
минималну предност.
Жестока битка на терену одвијала се и у другом полувремену. Ривали се нису штедели,
све је прштало од дуела, а почетак других тридесет минута
донео је осетнију предност домаћим рукометашима, који су
повели с 13:10. У 46. минуту
Војводина се приближила на
19:18, а онда је Иван Дистол
одлично пресекао један напад
гостију и упослио хитроногог
Павла Бандуку, који је постигао гол за вођство Динама од
20:18, али и ерупцију одушевљења у хали. Како је време
одмицало, „жуто-црни” су постајали све сигурнији, а гости
су почели да посустају. После
поготка Ивана Димитријевића
за 23:20 и сјајне одбране Николе Радовановића, тренер Динама Иван Петковић узео је
тајм-аут. То се испоставило као
одличан потез, јер је Урош Еле-

Желим му много среће у наставку плеј-офа – спортски је
честитао противнику тренер
Војводине Борис Ројевић.
Панчевци су овај меч одиграли у саставу: Жујовић (два
гола), Пилиповић (три), Димитријевић (три), Буњевчевић
(четири), Радановић, Стојановић, Елезовић (два), Мирковић (три), Пралица, Петровић,
Дистол, Баруџић (један), Славуљица, Радовановић, Бандука (четири) и Шапоњић (шест
голова).
– Пресудила је већа ротација играча. Честитам мојим момцима, све што смо се договорили, спровели су у дело. Била
је то тешка утакмица, која се,
сигуран сам, неће много разликовати од осталих у овом
плеј-офу. Свих шест тимова
који су се пласирали у завршницу шампионата то и заслужују, па је пред нама заиста тежак посао. Захваљујем и
публици, која је дошла у великом броју да нас подржи, а

шампионату. Жреб их је водио
у Ниш, на мегдан са, према
проценама рукометних стручњака, главним фаворитом за
шампионски ловор. Дерби првенства одигран је у сали ОШ
„Душко Радовић” (!?), пред око
700 посетилаца, а у таквом амбијенту боље су се снашли домаћи рукометаши: Железничар–Динамо 30:25 (16:12).
Очигледно је било да Панчевци нису успели тако брзо
да се опораве после жестоког
окршаја с Војводином, што су
одморније Нишлије умеле да
искористе. Рукометаши Динама направили су неколико техничких грешака, промашили
су и два пенала и неколико зицера, али треба напоменути и
то да су имали и чак 18 минута искључења.
Дерби у Нишу је био и прошао. Нити би победом Динамо
обезбедио титулу, нити овај пораз треба толико да пече. До
краја плеј-офа има још много
да се игра и ако се извуку поуке,
не треба сумњати у крајњи исход. Већ у суботу, 5. маја, у Халу
спортова на Стрелишту стиже
београдски Партизан. Пред рукометашима Динама је нови те-

у дуелу са Светланом Ничевски и њеним другарицама нису имали никакве шансе. Железничар је само једном на
утакмици био у предности, и
то у 50. минуту, када је на семафору стајао резултат 21:22,
али су Панчевке врло брзо поново загосподариле тереном,
па су само два минута касније
водиле са два гола „вишка”.
За најбољу играчицу у овој
утакмици проглашена је Сања
Павловић, голман ЖРК Панчева, а ефикасношћу се истакла Јована Јовановић, која је
постигла осам голова. Катарина Шуберић је била прецизна
пет пута, а Марија Милићевић и Невена Станишковић по
четири. Невена Којић је три
пута савладала противничког
голмана, Цеца Ничевски се два
пута уписала у листу стрелаца, а по један гол постигле су
Невена Џелајлија и Михаела
Хучка.
Своје навијаче обрадовали
су и рукометаши ОРК Панчева, који су у дербију Друге лиге „Север” савладали новосадску Славију с 31:30. Победа
још више добија на значају
ако се зна да су домаћи игра-

жак испит, али уз велику подршку с трибине, лакше ће се вратити на победнички колосек.
Утакмица почиње у 18 сати.
Девојке ЖРК Панчева наставиле су победнички низ у Су-

ли без четири стандардна првотимца.
Радисављевић је поново бриљирао на голу, а најефикаснији играч био је Дотлић, са седам погодака. Ипак, централна фигура овог сусрета био је
Лазар Павловић, који је, поред
сјајне игре, успео и да се шест
пута упише у листу стрелаца.
Момци које предводи тренер Душан Грандов у суботу,
5. маја, играју нови велики дерби. У госте им долази лидер
Раднички из Шида, који има
само један бод више од екипе
из нашег града. Утакмица се
игра од 20.30, одмах после дуела између Динама и Партизана.

ДЕ ВОЈ ЧИ ЦЕ НА ТРЕ ЋЕМ МЕ СТУ
На финалном турниру Првенства Војводине за девојчице
до четрнаест година, који је одржан у Ади, ЖРК Панчево је
заузео треће место и пласирао се на државни шампионат.
Прво место је припало домаћем Халасу Јожефу, а друго
Словену из Руме.
верујем да ће тако бити и у
суботу, када нам у госте долази београдски Партизан – истакао је тренер Динама Иван
Петковић.
Само два дана касније, већ у
суботу, 28. априла, Бранко Радановић и његови саиграчи били су на новом, можда и највећем искушењу у досадашњем

пер Б лиги. Прошлог викенда
на програму је било 19. коло, а
тим који предводи тренер Марко Крстић остварио је још један вредан тријумф којим се
учврстио у горњем делу првенствене табеле: ЖРК Панчево –
Железничар 28:24 (12:11).
Го шће из Ин ђи је су се
показале као добар ривал, али

Стране припремио

Александар
Живковић

ДЕШАВАЊА ПОД ОБРУЧЕВИМА

ВЕСТ ПО ВЕСТ

САРА ЖУНИЋ
ШАМПИОНКА
У организацији Карате федерације Србије, у Београду је од
27. до 29. априла одржано Балканско првенство у каратеу, за
борце до четрнаест година, у
појединачној и екипној конкуренцији. Учествовало је око
1.000 такмичара из десет земаља. У јакој конкуренцији КК
Младост из нашег града имао
је четири каратисткиње које су
се надметале у борбама.

Шампионка Балкана постала је Сара Жунић. Она је најпре победила такмичарку из
Црне Горе, потом је савладала
и ривалку из БиХ, а у полуфиналу је надвисила Машу Вукашиновић из Београда. У борби
за титулу Сара је тријумфовала над другарицом из репрезентације Дуњом Рајић.
Дејана Ивановић се пласирала на пето место. Она је после доброг вођства у реперсажном мечу у последњим тренуцима изгубила од каратисткиње из Турске.
Прошлогодишња вицешампионка Балкана Тара Ђурђевић у првом колу је изгубила
од представнице Босне и Херцеговине, која је у следећем
колу поражена, па није оставила Тари могућност да у реперсажу освоји медаљу. Исто
је прошла и Катарина Петровић, дебитанткиња у репрезентацији.
– Веома сам задовољан наступом наших такмичарки. Ако
наставе да раде у истом темпу,
оствариће запажене каријере –
рекао је алфа и омега КК-а
Младост Тихомир Макитан.
Тренери Миљан Живаљевић
и Јелена Макитан такође су поносни на своје такмичарке.

МАЈСКИ КУП
У суботу, 28. априла, одржана
је традиционална међународна регата „Мајски куп Новог
Сада”. Учествовало је 280 такмичара из двадесет једног клуба из земље и иностранства.
Тренер ККК-а Панчево Зоран Живковић повео је на ову
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ДВЕ СЕКУНДЕ ДО ИСТОРИЈЕ
Тамиш надиграо
Црвену звезду, али...
Паклен ритам
утакмица
Био је то истински празник
спорта у нашем граду! Понедељак, 30. април, дуго ће остати у сећању свим љубитељима
„краљице игара” који су тог дана попунили Халу спортова на
Стрелишту. На програму је било пето коло кошаркашке Суперлиге, а у Панчеву је гостовала –Црвена звезда, тим који
је током ове сезоне побеђивао
и великане европске кошарке,
попут Реала из Мадрида, Барселоне, Олимпијакоса, Валенсије, Уникахе, Жалгириса, Ефеса, Макабија...
Тог и таквог ривала угостио
је КК Тамиш. Организација
утакмице протекла је у најбољем могућем реду, све је било
на врхунском нивоу, а сви они
срећници који су у понедељак
били у панчевачком „храму
спорта”, присуствовали су одличној кошаркашкој представи, али и правој спортској драми. Момци које предводи тренер Бојан Јовичић не само да
се нису уплашили великог ривала већ су храбро и одважно
дошли на корак до историјског
успеха. Од тријумфа над шампионом делило их је свега неколико секунди, али... Срећа
овог пута није била уз храбре:
Тамиш – Црвена звезда 86:87,
по четвртинама: 20:25, 21:22,
19:24 и 26:16.
Младен Витковић и његови
саиграчи одлично су започели

меч. Савић је „рампом” осујетио први напад „црвено-белих”,
што је било довољно да се одмах подгреје и атмосфера у хали. Кнежевић је био непогрешив с линије слободних бацања, Смиљанић је погодио за два
поена, па је одмах потом убацио и „тројку”, прецизан је био
и капитен, па је Тамиш повео с
9:2 и тако натерао тренера Звезде Алимпијевића да узме први
тајм-аут. Гости су успели преко
Фелдина, Рочестија и Лесорта
да се приближе, али не и да
преузму контролу над утакмицом. Александар Илкић је феноменално предводио свој тим,
храбро је улазио у дуеле са ис-

кусним Звездиним интернационалцима, разигравао саиграче,
погађао кош ривала... Момци
из Тамиша борили су се без компромиса, за сваку лопту, сваки
педаљ терена... Београђани су
тек у финишу прве четвртине
успели да поведу први пут.
Играло се жестоко и у другом делу сусрета. Тренер Јови-

А онда је уследило последњих десет минута овог спортског спектакла. Тренер Јовичић је поново у ватру убацио
Илкића, кога је чувао за финиш због четири личне грешке,
и све је кренуло како треба.
Витковић је „закуцао” за 64:73,
па су почеле да севају „тројке”
Тамиша... Смиљанић, Христов,

честитам му што је Звездиним
звездама показао како се игра
– видно нерасположен и љут,
рекао је на конференцији за
новинаре тренер Звезде Душан
Алимпијевић.
Тамиш је играо у саставу:
Ђорђевић, Сочанац (четири поена), Илкић (осам), Витковић
(16), Раичевић (четири), Сми-

СПОРТСКИ
ВОДИЧ

Овог викенда
Рукомет
СУПЕРЛИГА
Панчево: ДИНАМО–ПАРТИЗАН
субота, 18 сати
ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
Апатин: АПАТИН–ЈАБУКА
Долово: ДОЛОВО – Ц. ЗВЕЗДА
ДРУГА ЛИГА СЕВЕР
жене
Јабука: ЈАБУКА–ДОЛОВО
субота, 20 сати
мушкарци
Панчево: ОРК ПАНЧЕВО – РАДНИЧКИ (Ш)
субота, 20.30

Кошарка
СУПЕРЛИГА
Панчево: ТАМИШ–МЕГА
четвртак, 3. мај, 19 сати
Чачак: БОРАЦ–ТАМИШ
Панчево: ТАМИШ–ЗЛАТИБОР
среда, 9. мај, 19 сати

Фудбал
СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Шид: РАДНИЧКИ–ЖЕЛЕЗНИЧАР
Панчево: ДИНАМО 1945 – ЦЕМЕНТ
субота, 16.30
ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Омољица: МЛАДОСТ–ЈЕДИНСТВО
недеља, 16.30

чић је ривалу супротставио ниску поставу, са два плејмејкера, и то је давало резултат,
јер момци из нашег града, иако их шут у тим тренуцима
није служио најбоље, нису дозвољавали Звезди да се много

„одлепи”, па се на одмор отишло при резултату 41:47.
Трећа четвртина почела је у
знаку „црвено-белих”, па су на
половини тог периода утакмице гости имали и највећу предност – 47:64. Тамиш се ни тада
није предавао. На два минута
пре краја треће четвртине Раичевић је пресекао напад гостију, па је у брзој контри поентирао за 55:65, потом је погодио и Витковић, да би недуго затим капитен био сигуран
и у шуту за три поена... У последњој секунди узвратио је и
Рочести истом мером, па је после треће четвртине на семафору стајао резултат 60:71.

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Иваново: СТРЕЛА – Ц. ЗВЕЗДА
Селеуш: ВОЈВОДИНА–ЈУГОСЛАВИЈА
Уљма: ПАРТИЗАН – ЈЕДИНСТВО (К)
Старчево: БОРАЦ – ЈЕДИНСТВО (В)
Б. Црква: БАК–СЛОГА

па опет Смиљанић за 73:75 и
ерупцију одушевљења у Хали
спортова. Кнежевић је изједначио на 75:75, капитен гостију Лазић је „тројком” поново
Звезду довео у вођство, али већ
у следећем нападу узвратио је
Никола Христов... Ушло се у
неизвесну завршницу. Тридесетак секунди пре краја меча
Хри стов је по но во по го дио
„тројку” за 85:82, гости су смањили на 85:84... Христов је потом с линије слободних бацања био прецизан само једном
за 86:84. Време је истицало,
кошаркаши Звезде су направили кораке, лопта је припала
кошаркашима Тамиша на само три секунде до краја...
Тамиш је био на прагу историјског тријумфа, међутим фатална грешка при извођењу аута (лопту бачену преко целог
терена нико није додирнуо, па
ни време није одмицало) довела је до тога да Звезда има
аут испод коша на који напада. Јанковић је остао сам и погодио је за три поена и коначан резултат: Тамиш – Црвена
звезда 86:87.
– Честитам мом колеги Бојану Јовичићу и његовом тиму.
Знам одлично с колико енергије и љубави према овом послу ради и све похвале за овакву врсту стабилности у добрим
резултатима. Заслуге за то припадају пре свега њему, наравно и водећим људима у клубу.
Тамиш је практично ову утакмицу победио, ово није наш
тријумф. Кнежевић је одржао
час кошарке мојим играчима,

љанић (19), Савић (четири),
Кнежевић (10), Христов (12),
Станојевић (девет поена), Митровић и Раденковић.
– Звезда је заслужено победила, јер ако неко на две секунде пре краја, на два разлике за нас, баци онакав пас, који се не баца ни у пионирском
узрасту, и ако на чеоном ауту
оставимо играча самог на три
поена, а само три поена не смемо да примимо, то је наш пораз и победа Звезде. Честитам
и мојим момцима на великом
срцу, борби, енергији. Нису се
уплашили противника и нису
се предали на 17 разлике. Штета, тријумф над Звездом био
би им лепа успомена. Желео
сам да распоредим минутажу,
али није могло. Проблем нам
је био и пети фаул Илкића, који је ову утакмицу одиграо веома мотивисано; криво ми је
што није могао да игра у завршници. Жао ми је играча, њима је најтеже. Али идемо даље.
Не смемо да клонемо. Нисмо
ни очекивали победу над Звездом, треба да се спремимо за
наредне ривале и да покушамо да се нађемо међу осам најбољих екипа у Србији – рекао
је тренер Тамиша Бојан Јовичић.
Панчевци су у четвртак, 3.
маја, одмерили снагу с Мегом
на свом терену, у недељу гостују у Чачку, а већ у среду, 9.
маја, поново ће играти пред
својим навијачима, јер ће у
Панчеву гостовати Златибор.
Овај меч почиње у 19 сати.

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–СЕВЕР”
Дебељача: СПАРТАК–МЛАДОСТ
Самош: ПОБЕДА–ГЛОГОЊ
Панчево: МУНДИЈАЛ–ОМЛАДИНАЦ
ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–ЈУГ”
Б. Брестовац: БУДУЋНОСТ–БОРАЦ
Гај: ПАРТИЗАН – С. ТАМИШ
Баваниште: БСК–ДОЛОВО

Прошлонедељни
резултати
Рукомет
СУПЕРЛИГА
Панчево: ДИНАМО–ВОЈВОДИНА
Ниш: ЖЕЛЕЗНИЧАР–ДИНАМО

СУПЕР Б ЛИГА
жене
Панчево: ЖРК ПАНЧЕВО – ЖЕЛЕЗНИЧАР 28:24
ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
С. Митровица: СРЕМ–ЈАБУКА
Јаша Томић: ХЕРЦЕГОВИНА–ДОЛОВО
ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене
Елемир: НАФТАГАС–ДОЛОВО
мушкарци
Панчево: ОРК ПАНЧЕВО – СЛАВИЈА

СУПЕРЛИГА
Земун: МЛАДОСТ–ТАМИШ
Панчево: ТАМИШ – Ц. ЗВЕЗДА

У јакој конкуренцији преко
100 такмичара из Србије и региона, из Центра за функционални фитнес Макс-бокс из
Панчева такмичило се дванаест спортиста: Ања Чернак Мариловић, Александра Чеки, Марина Маријановић, Милан Церовић, Алекса Симијоновић,
Александар Матић, Мирослав
Окука, Милош Обреновић, Лајош Ђерфи, Иван Станојковић,
Владимир Јовандић и Ненад
Максимовић.
Некима су ово били први кораци ка кросфит надметањима, а неки су већ ветерани. На-

кон целодневних демонстрација физичке спреме, агилности, издржљивости и снаге
Макс-бокс се у Панчево вратио са две медаље. У категорији мастер Ненад Максимовић
је био други, док је у елитној
групи у женској конкуренцији
тријумфовала Марина Маријановић.
Макс-бокс је клуб који постоји само годину дана, али у
својој збирци трофеја има већ
дванаест медаља. Наредна искушења за наше суграђане биће у Сенти, Темишвару и Новом Саду.

35:29
31:30

79:84
86:87

Фудбал
СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Н. Бановци: ОМЛАДИНАЦ – ДИНАМО 1945 1:2
Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР – РАДНИЧКИ (НП) 0:2
ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Б. Карловац: ПРОЛЕТЕР–МЛАДОСТ

3:2

ШАХОВСКИ КУТАК

КРОСФИТЕРИ ЗА МЕДАЉУ
У Руми је прошле суботе одржано надметање у кросфиту,
који постаје све популарнији у
Србији. Овај спорт представља
комбинацију снаге и кондиције, а обједињује дизање тегова,
спринт, гимнастику, тренинг с
руским звоном, вежбе експлозивности, веслање и тренинг с
лоптом медицинком. Кросфитери трче, веслају, прескачу вијачу, пењу се уз конопац, носе
и премештају велике терете и
необичне предмете, користе
вратила, карике и бучице, а
највећи део тренинга раде сопственом тежином.

20:33
27:23

Кошарка

ЗАНИМЉИВО ТАКМИЧЕЊЕ У РУМИ
регату шест такмичара, који су
се надметали у категоријама
пионира, кадета и сениора.
Кадет Виктор Стаменковић
је у трци једноседа на 1.700 м
освојио бронзано одличје, док
је у двоседу с Николом Кељевићем заслужио сребрну медаљу у надметању на 200 м. Исти
успех постигли су и сениори
Иван Крстић и Данило Живковић.
Кајакаши с Тамиша наступиће 5. маја на „Ђурђевданској
регати”, која ће бити одржана
на Ади Циганлији.

28:24
30:25
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Дц8)
Избор Р. Радојевић

ИЗМЕЂУ ДВА ГОЛА

ИНТЕРЕСАНТАН ФИНИШ СЕЗОНЕ

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Све
Када крене вербални рат, битку губи слабији говорник.
Све и с јачим аргументима.
То не значи да је у криву, само се лошије сналази с речима.
А људи цене ораторе, који су по правилу зато пуни себе.
И расту у својим очима, док не пукну. И они онда губе.
А пошто се заиста, убојитим оружјем, зарати – сви губе!
Зато је супер кад су тенкови експонати.
Са све изгледом играчке.

„Брзи воз” победио
у Новим Бановцима
Новопазовчани однели
бодове
Утакмицама 24. кола прошлог викенда је настављена првенствена трка за
бодове у Српској лиги група „Војводина”. И у овој рунди шампионата
екипе из нашег града постигле су половичан успех, па свим поклоницима најважније споредне ствари на свету у Панчеву у околини, као и самим
учесницима, предстоји интересантан
и неизвестан финиш сезоне.
Фудбалери Железничара су на реновираном терену СЦ-а „Младост”,
који је с новим „кућицама” за делегата и за резервне играче екипа добио много модернији изглед, угостили Раднички из Нове Пазове. Овај
меч је на стадион поред Пескане привукао око 400 посетилаца заинтересованих да виде дуел екипа које су
тренутно у серији непобедивости. Популарна „дизелка” је „везала” три меча без пораза, а гости су били баш у
налету – шест тријумфа заредом. И
у овом дуелу екипа коју предводи
некадашњи фудбалер Партизана Дарко Тешовић боље се снашла и искористила ситуацију у којој домаћин,
због жутих картона, није могао да
изведе најбољу поставу: Железничар–
Раднички 0:2 (0:1).
Била је то утакмица са два различита полувремена. Првих 45 минута у
потпуности је припало гостима из Нове Пазове. Раднички је доминирао,
диктирао је темпо утакмице, а офанзива му се исплатила већ у 19. минуту,
када је једна лопта завршила у мрежи
иза леђа голмана Катанића. Тај погодак као да је мало пренуо домаће играче, па су кренули офанзивније ка голу
ривала. Почео је и „Жеља” да ствара
шансе, али лопта једноставно – није
хтела у гол. А пролазила је тик поред
статива, погађала пречку...
Момци које предводи тренер Горан Мрђа после одмора су заиграли
још агресивније и боље. Сада су они
били тим који је више имао лопту у
свом поседу, стварали су прилике,
али нису имали довољно концентрације да реализују добре нападе. У јеку офанзиве Железничара, седам минута пре краја утакмице, када је и
енергија домаћих фудбалера била добро потрошена, уследио је брз кон-

транапад Радничког, из ког је постављен и коначан резултат.
Овај пораз не треба много да пече,
ако се из њега извуку поуке. Пред
„дизелком” су они најважнији мечеви. У наредном колу следи гостовање
у Шиду и мегдан с последњепласираним Радничким, а потом у Панчево
долази Дунав из Старих Бановаца.
Фудбалери Динама 1945 поново су
на победничком колосеку. Под руководством новог шефа стручног штаба
Петра Дивића, популарни „брзи воз”
остварио је победу на гостовању у Новим Бановцима. Био је то важан меч
за тим из нашег града, како би се повратило пољуљано самопоуздање после три „везана” пораза и једног ремија. Панчевци су готово целе сезоне
били на другом месту, „дисали су за

23. минуту, када је Терзић погодио
мрежу ривала и довео Динамо 1945 у
вођство. Иако је до краја првог полувремена било шанси, на одмор се отишло с минималном предношћу гостујућих фудбалера.
Омладинац је у наставку меча заиграо агилније, почео је да ствара прилике, али је одбрана „брзог воза”, с
голманом Чановићем на челу, све његове атаке успешно осујећивала. Ипак,
домаћи су успели да изједначе у 66.
минуту, па се око 200 гледалаца у
Новим Бановцима понадало да домаћин може стићи и до потпуног преокрета. Нису тако мислили и момци
које предводи Петар Дивић. Није их
пореметио примљени погодак, наставили су да играју своју игру, а награда је стигла у финишу утакмице, у

Што је лепо
Ух, како је лепо када постоји повод за весеље!
С најближима, с пријатељима, са случајним пролазницима...
Ве сео ше таш по ред ре ке, во зиш бајс, пи јуц каш хлад но
пи ћен це...
Седиш у кочији коју вуку два бела коња.
Свираш. Хармонику, или у дебео, крупан лист отпао с дрвета.
Чак и када нема повода за весеље, треба га измислити.
Што је то тек лепо!

врат” лидеру из Бечеја, а онда су пали на треће место на табели, на којој
се и сада налазе, са седам бодова више од четвртопласираног Радничког
из Нове Пазове. Зато прошлонедељни тријумф још више добија на значају: Омладинац – Динамо 1945 1:2
(0:1).
Тренер Дивић је поверење за овај
сусрет поклонио следећем саставу:
Чановић, Војновић, Дашић, Величковић, Недучић, Рашић, Стојановски,
Ивановић, Вуковић, Мирковић и Терзић, а прилику су добили и Арбутина,
Јовановић и Чикић.
„Брзи воз” је у овај дуел ушао с
много већом жељом за тријумфом,
па је од самог почетка преузео иницијативу и конце игре у своје руке.
Офанзивна игра исплатила се већ у

88. минуту, када је Небојша Арбутина постигао победоносни погодак.
У Војвођанској лиги група „Исток”
такође је одиграно 24. коло. Фудбалери Младости гостовали су у Банатском Карловцу, где их је домаћи Пролетер победио с 3:2 (2:1).
Био је то врло отворен меч у коме
је публика могла да ужива. Омољчани су повели у 12. минуту голом који
је постигао Кочић, а после тога су
препустили иницијативу домаћинима, који су потпуно преокренули ток
утакмице, али и резултат. Пролетер
је повео с 3:1, а пораз Младости ублажио је Митић у 78. минуту.
Тим који предводи Душан Ђокић и
даље је на петом месту на табели, с
38 бодова.
А. Живковић

Има крај!
Почело је с ратовима деведесетих.
Наставило се с хиперинфлацијом.
Векнама хлеба бацаним из камиона у гомилу.
Копањем по кантама.
Али и, гледајући из другог угла, мувањем са чековима.
Ваљањем девиза.
Моја је: и све што је ружно, мора да има крај!

µМ. Шупица ?С. Трајковић

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?
Каона
Чукановић,
модел:
– Видећу се с пријатељима, а провешћу
време и с мамом и
сестром. Можда ћемо отићи и на излет.
Посветићу мало
времена и самој
себи.

Јасмина Костић
Јосић, учитељица:
– Имамо малу бебу у
породици и ићи ћемо
да је видимо, чему се
веома радујемо.

Дејан Сивчев,
адвокатски
приправник:
– Остаћу код куће и
учићу за правосудни
испит. Биће то напорни дани, као и
увек.
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