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СТАВЉЕНА ТАЧКА НА СЛУЧАЈ „БИБЛИОТЕКА”

СУДИЈЕ ПРЕПОЛОВИЛЕ ДЕСЕТОГОДИШЊУ КАЗНУ ЗАТВОРА
Бивша службеница
Градске библиотеке осам
година преусмеравала
новац те културне установе
на приватне рачуне

трола пословања Градске библиотеке
и да је утврђено да је било неправилности, о чему су обавештене надлежне институције. Након тога је директор Градске библиотеке поднео
кривичну пријаву Вишем јавном тужилаштву у Панчеву против Иване
Ђуровић.
Убрзо затим пословање Градске
библиотеке почеле су да истражују и
полиција и Пореска управа. Установљено је да Библиотека није платила
порез држави у износу већем од 20
милиона динара и да постоје основане сумње да та обавеза није извршавана неколико година. Након тога
Више јавно тужилаштво подигло је
оптужницу против Иване Ђуровић. У

На тај начин стекла
противправну имовинску
корист у износу већем од
20 милиона динара
Апелациони суд у Београду донео је
правоснажну пресуду којом је смањена првостепено изречена казна Ивани Ђуровић, некадашњој службеници
књиговодства у панчевачкој библиотеци, са десет на пет година затвора.
Како је истакнуто у образложењу пресуде, оцењено је да је толика казна
„довољна за сврху кажњавања”.
Судије Апелационог суда преиначиле су одлуку колега из панчевачког
суда, које су Ивану осудиле за проневеру и оквалификовале оно што је
урадила као злоупотребу положаја
одговорног лица. Осим тога, Ивани је
одузета противправно стечена имовинска корист у износу од
20.595.502,82 динара, а Градска библиотека Панчево упућена је на парнични поступак ради остварења имовинско-правног захтева.
У образложењу пресуде Апелационог суда пише и да је њен адвокат у
жалби на првостепену пресуду правилно закључио да то што је урадила
није била проневера и да је првостепени суд погрешно применио Кривични закон.
„За кривично дело проневере потребно је да је починиоцу кривичног
дела новац поверен по једном основу,
а да га он затим противзаконито при-

Хроника
Седмогодишњак мучио
и повредио пса
» страна 12

Друштво
Када је дозвољено
снимати децу?
» страна 13

Фото-репортажа
Излетници запосели
тамишку обалу

сваја. С обзиром на то да је окривљена
радила на месту рачуновође, није била
овлашћена да располаже новцем с рачуна Градске библиотеке у смислу да
је могла да доноси одлуке када и коме
ће нешто бити плаћено, већ је то било
у надлежности директора те установе
и других органа. Зато је погрешан закључак првостепеног суда да је њој
био поверен тај новац. Окривљеној нису била поверена средства Градске библиотеке, већ је она приказивала мањи број запослених у тој установи и
тиме умањивала обавезу плаћања пореза на зараде. Тиме је омогућавала да
незаконито створена разлика буде
уплаћивана на њене приватне текуће
рачуне. Дакле, окривљена је искоришћавањем свог положаја незаконито
прибавила себи противправну имовинску корист. Тиме су се стекли сви
предуслови да то што је урадила буде

окарактерисано као кривично дело
злоупотреба службеног положаја”, пише између осталог у образложењу пресуде Апелационог суда.
Ту се може прочитати и да је пре
доношења коначне пресуде Апелациони суд узео у обзир олакшавајуће
околности у Иванину корист, а посебно то што је признала да је починила кривично дело. С друге стране,
Ивани је као отежавајућа околност
узето то што је финансијски оштетила Градску библиотеку, као и то што
је Скупштина Панчева морала да из
градског буџета издвоји 27 милиона
динара да би платила порески дуг који је имала Градска библиотека.
Подсећамо, о случају „Библиотека” први пут се чуло у јавности пре
три године. Тада је Служба за буџетску инспекцију Градске управе објавила саопштење да је обављена кон-

У образложењу пресуде
Апелационог суда пише
и да је адвокат Иване
Ђуровић у жалби на
првостепену пресуду
правилно закључио да то
што је урадила није била
проневера и да је
првостепени суд погрешно
применио Кривични
закон.
пресуди Апелационог суда није оспорено ни то да је она осам година (од
2006. до 2014. године) преусмеравала новац Градске библиотеке на своје текуће рачуне.
М. Глигорић

» страна 33

Спорт
„Дизелка” у
победничком ритму
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ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА
Пише: Александар Живковић

Прође и то. Баш како и доликује „ударницима” који су се током године
„нарадили”, свечано је обележен дан роштиља, тањираче, ражња и котлића, некада познат и као Први мај, међународни празник рада.
У понедељак и уторак Србија је практично стала. Улице су опустеле, али
зато су пропланци, ливаде, обале, шуме и свако згодно место где је могло да
се нешто баци на жицу, били претесни да приме све љубитеље природе. Буквално, тражило се парче траве више, како би се и на том комаду зеленила
потпалила ватрица, бар за роштиљчић, ако већ није било места и за друге
скаламерије у којима би се припремале месне првомајске „шпеције”.
Како већ обичаји и традиција налажу – где су ватра и месо, мора да буде и алкохола. У великим количинама. Дугачак је тај први дан петог месеца у години. Ваља поранити, заузети место, па се распазарити, па сецкати разне салате, па пећи... И, наравно, пити. Од ране зоре. Такође, увек
ваља и одвалити музику. Што јаче. И, наравно, свако са свог носача звука. Буде ту разних песама, али жанр је готово увек исти...
Е, онда, када се саберу умор, алкохол, холестерол и нервоза, онда се
ваља мало и помакљати. И то је већ постало традиција. Готово сваке године, па и ове – туча је пала у Делиблатској пешчари, а беше сада једна
и на Кошутњаку, у главноме граду.
***
Ипак, за разлику од лани, када су услед преклапања са Ускрсом синдикати прескочили обележавање Првог маја, ове године су позвали чланство на протест у Београду.
Скуп су организовали Савез самосталних синдиката Србије и УГС „Независност”, а придружили су им се грађани, студенти и студенткиње окупљени око протеста „Против диктатуре”, који се широм земље дешавају
већ месец дана, као и припадници и припаднице LGBT заједнице и многи други. Догађају је присуствовало неколико хиљада људи, а након
обраћања представника синдиката кренуло се у протестни марш до зграде Владе, па потом и до скупштинског здања. Тамо је прочитан првомајски проглас, у коме се, између осталог, истиче да је Србија данас земља
хроничне незапослености.
И не преостаје нам онда ништа друго до да се запитамо – шта су 1. маја прослављали ти силни људи по шумама и горама? Дан незапослености или празник рада?
***
Много буре у јавности изазвао је и „случај Харадинај”. Влада Србије је
тим поводом донела одлуку да министри и директори јавних предузећа
у наредна три месеца неће путовати у Француску. Жесток одговор „галским петловима”, нема шта.
У ствари, највише су ту оштећени управо ти јадни министри, директори и остали државни функционери, службеници, чиновници и буџетски
паразити. Сигурно су и они 1. маја морали да се боре за парче траве у
свом селу, а лепо су могли празник да проведу у Паризу, на пример.
***
Кога још занима да се идеја о обележавању међународног дана радничке солидарности родила у другој половини 19. века, у јеку борби радничких организација широм света, изграђених на темељима политичких победа Прве интернационале.
Ко се још сећа мајске борбе чикашких радника из 1886. године и великог штрајка, када је око 60.000 људи обуставило рад. Из те борбе издваја се дешавање у фабрици пољопривредних машина „Макормик”, у
којој је дошло до туче отпуштених радника (синдикалиста) и штрајкбрехера. Полиција, која је штитила Макормика и његову фабрику,
отворила је ватру и усмртила шесторицу радника, а ранила их је око педесет. На протесту који је уследио, рањено је двеста људи, а погинуло је
седам полицајаца и четири радника. Тим поводом ухапшено је више од
сто радника, а њих петорица осуђени су на смрт. Овај догађај, познат и
као „масакр на Хејмаркету”, најупечатљивији је моменат мајских борби
чикашких радника.
И много година касније, у првој половини 21. века, за 1. мај дешава се
„масакр”. Али прасића, јагњића, јарића и осталих живуљки, са све сељачким, безидејним и небулозним, алкохолом потпомогнутим тучама.
Па кад већ не можемо у Град светлости...

ИЛУСТРАЦИЈА: ДУШАН ЛУДВИГ

Село моје лепше од Париза

УСПУТ ЗАБЕЛЕЖЕНО

Брдо барута
И поново се осећају призвуци потреса на Балкану. Брдовитом и валовитом.
Иако не говоримо о сеизмологији,
већ о вибрацијама које индукују искључиво овдашњи људи, својим никад докраја докучивим менталитетима, једно је сигурно – превише
нам je земљотреса у последњих стотинак година. Али то овде није ништа ново – у поређењу с некаквом
Швајцарском, у којој вековима није
било оружаних сукоба, на овим про-

сторима мир се тешко може назвати
неком трајнијом категоријом.
И баш кад је деловало да долази
доба мирољубиве коегзистенције између балканских (боље рећи, ексјугословенских) народа, одједном –
као да точак историје на Балкану ко
зна који пут креће уназад.
Наиме, све што се догађа у последње време, не мирише на добро, а
некакву наду да је посреди ћорак
можемо да подведемо под политичко калкулантство. То јест, да се бахати државници тактички међусобно
препуцавају разним националистичким, хегемонистичким, па и ратнохушкачким реторикама, не би ли
што дуже остали у седлу. Кад већ
гласове не могу да освајају опипљивим стварима од животног значаја,
као што су економија, стандард, социјална давања...
Међутим, никад се не зна где су
границе и када политичка играрија
може да прерасте у нешто много
болније и трагичније.
Поред свега што се догађа у Хрватској, Босни, Црној Гори, Косову,
ипак је најалармантније у Македонији, земљи поцепаној по шавовима.
Тамо криза пламти већ годинама, а
ових дана прети да кулминира и излети из оквира здраворазумног.
За недовољно упућене, ствар је,
бар наизглед, јасна: странка која је

ОРГАНИЗОВАНО РАСУЛО

суверено владала више од десет година (ВМРО ДПМНЕ), након последњих избора није успела да прикупи већину посланика у Собрању и
тако формира владу. То је, међутим,
пошло за руком Зорану Заеву, председнику опозиционог СДСМ-а, тако
што је нашао заједнички језик са албанским партијама, које су до јуче
биле у чврстом загрљају премијера
Николе Грујевског. Нареченом то тада није нимало сметало, али сада он
и његове присталице покушавају то
да спрече стварајући климу како је
тај „заједнички језик” у ствари зачетак цепања Македоније и формирања Велике Албаније. И то уз благослов западних сила. Опасно!
Ипак, тако нешто у овом тренутку
нико не може да докаже, а једина чињеница јесте да је математика неумољива и да актуелна власт по својој
прилици мора да оде. У противном,
очекује нас потенцијално малигно
жариште.
Што је још горе, нико не може да
гарантује да ствари неће кренути по
злу ни у другом случају.
Због тога нас ишчекују тешки дани и преостаје само да верујемо у
минимум одговорности свих актера
ове кризе, да неће упалити нови фитиљ на балканском кукавном бурету
барута.
Ј. Ф.

Зоран Т. Поповић

• Химна. Увек иста песма!
• Поставили смо камен темељац демократији. И ту је закопали!
• Устајте презрени на свету, сви сужњи које мори глад. Охладиће

се роштиљ!
• Наш центарфор је изразити левак, јер увек игра као да има две
леве ноге.
• Жена је варљива, мање или јаче. Само је ствар интензитета.
• Групни секс је користан. Јача колективни дух!

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Љуби, љуби, ал’ главу не губи...
Од 6. септембра 2015. до данашњих дана
Снимио Владимир Ђурђевић

МИСАО ЗА ОВУ НЕДЕЉУ

ПО МИШЉЕЊУ МОГ КУМА НАЈВЕЋИ ПРОНАЛАЗАК ПОСЛЕ ТОЧКА
ЈЕ ОТВАРАЧ ЗА ПИВО!
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ЕВРОПСКИ ШАМПИОНАТ У КАРАТЕУ

НОВА УСЛУГА У ЗАВОДУ „ПАНЧЕВАЦ”

БОБА БРАНИ ТИТУЛУ

Суботом ултразвучни и
специјалистички прегледи

Жестока
конкуренција
Узданица
репрезентације
Сениорска репрезентација Србије у каратеу отпутовала је у
Турску, где ће учествовати на
Европском првенству које се
одржава од 5. до 8. маја у граду Коџаели. У саставу репрезентације Србије је најбољи
такмичар наше земље и Карате клуба „Динамо” Слободан
Битевић, који ће наступити и
појединачно, у категорији
преко 84 кг, али и као члан
екипе.
Прошле недеље су одржане
завршне припреме у Крагујевцу, где су борци имали
прилику да избрусе форму и
спремни отпутују на најважније такмичење на Старом
континенту.
Све очи поклоника каратеа
свакако ће бити уперене у најбољег српског борца и актуелног првака Европе Слободана
Битевића, који је пре две године освојио титулу у Истанбулу.
Конкуренција је изузетно јака,
посебно у категорији преко 84
кг, али Битевић спремно очекује нови испит на шампионату Старог континента.
У овој години Боба је без
иједног пораза тријумфовао на

свим такмичењима на којима
је наступио (Балканско првенство, Првенство Србије и турнир „Златни појас” Чачка ), а
сребрну медаљу освојио је у
Лашком, на турниру „Словенија опен”. То само потврђује да
је Битевић одлично припремљен, да је кроз претходна ис-

кушења потврдио такмичарску
зрелост, психолошку стабилност и спремност да и ове године јуриша на највиши пласман,
али и да буде највећа узданица
репрезентације Србије у екипном делу надметања.
Велику помоћ на шампионату Боба Битевић ће имати

од тренера Предрага Стојадинова, који је отпутовао с њим у
Турску. Нажалост, због чудне
одлуке селектора, из састава
репрезентације Србије изостављен је Никола Јовановић, па
он није ни отпутовао на такмичење.
А. Живковић

ПОВОРКА КРЕЋЕ 17. ЈУНА

Пријавите се за учешће на Карневалу
Омиљена манифестација великог броја Панчевки и Панчеваца – Интернационални
карневал – биће одржана и
ове године, и то 16. и 17. јуна.
Велика карневалска поворка
кренуће 17. јуна у 20 сати, а
пријављивање група које ће
учествовати у њој је у току и
трајаће до 1. јуна.
Све карневалске групе које
желе да наступе на овој манифестацији, а нису се до сада
пријавиле, формулар за пријаву
могу преузети са сајта www.karnevalpancevo.com. Попуњену
пријаву треба доставити на имејл:
karnevalpancevo@gmail.com, а

ПОВОДОМ ПРЕРАНОГ ОДЛАСКА
ВИОЛЕТЕ БЛАГЕ

Вече сећања
на песникињу

уз тај документ треба послати и
музичку нумеру за представљање групе у поворци. Пропозиције налажу да карневалска
група мора бити сачињена од
најмање петнаест особа, а горњи лимит не постоји. Чланови
групе треба да буду једнако костимирани или да обрађују
исту тему. Непријављене карневалске групе и особе које нису костимиране неће моћи да
учествују у поворци, нити да се
крећу обележеном трасом међународног карневала.
Како је најавила Зорана
Владу, председница удружења

„Пријатељи Панчева”, које организује Карневал, посетиоце
очекује разноврстан програм с
бројним учесницима из читаве наше државе, као и из иностранства.
– Ове године ће карневал у
Панчеву обележити петнаест
година постојања, а уједно
ће бити обележено и петнаест година како се у нашој
др жа ви ор га ни зу је ме ђу на родни карневал. Манифестација коју приређујемо у нашем граду постала је туристичка атракција, коју посети више од сто хиљада људи,
а на њој се представи око две
хи ља де уче сни ка из пре ко
десет земаља – подсетила је
Зорана Владу.
Интернационални карневал
у Панчеву је међународна манифестација од великог значаја за Републику Србију, која
представља различите културе
и карневалске традиције из
целог света. Као највећа градска манифестација и први међународни карневал у Србији,
одржава се под покровитељством Министарства трговине, туризма и телекомуникација Републике Србије и Града
Панчева.
Д. К.

УСПЕХ МАТЕМАТИЧАРА

Традиција се наставља
Вече сећања на прерано преминулу песникињу Виолету
Благу одржано је у среду, 26.
априла, у читаоници Градске
библиотеке.
Колегама, сарадницима, пријатељима и родбини најпре се
обратила новинарка Марија Пауновић Чонтош, затим су говорили писац и књижевни критичар Васа Павковић, песникиње
Јасна Милићев и Јасмина Богићев, а Јована Свирац је Виолети посветила песму „Итака”
Константина Кавафија. Читане су песме Виолете Благе, а

окупљени су се, са снажним
емотивним набојем, присећали свих њених узорних људских особина и лепих тренутака које су заједно годинама делили. Прилог сећању анегдотама дали су и афористичар
Зоран Т. Поповић и писац Вуле Журић.
Организатор догађаја је Удружење књижевника и књижевних преводилаца Панчева, чији
је члан била и Виолета Блага.
Песникиња је била и чланица
уредништва уметничког магазина „Квартал”.
M. M.

У Панчеву, захваљујући раду
Центра за таленте „Михајло
Пупин”, стасава нова генерација математичара и физичара који својим знањем плене
и освајају одличја на државним такмичењима. После
маестралног успеха физичара на ред су дошле панчевачке математичке наде. У категорији седмака наша суграђанка Јелена Цицварић освојила је трећу награду, а међу
осмацима Панчево има три
освајача медаља. Исидора
Мајкић била је трећа, а Огњен Петров и Александар Цуцић били су други. Државно

такмичење из математике
одржано је 29. априла у Београду.
Занимљиво је да су сви
освајачи медаља осим Огњена Петрова (ученик ОШ „Јован Јовановић Змај”) редовни ученици Математичке
гимназије у Београду. Освајачи сребрних медаља Огњен
Петров и Александар Цуцић
учествоваће на Српској математичкој олимпијади, а
најбољи на тој смотри ући ће
у српски тим за математичку
балканијаду, која ће бити
одржана у Бугарској крајем
јуна.
З. С.

Завод за здравствену заштиту радника „Панчевац” однедавно је, захваљујући сарадњи са ординацијом „Храст”
из Београда, проширио свој
богат спектар услуга.
Тако сада сви наши суграђани имају прилику да
суботом ураде било коју
врсту прегледа на најсавременијем мобилном ултразвучном апарату, а на располагању су им и специјалистички прегледи, које
обавља тим стручњака из

Београда, са академиком
проф. др Ђорђем Радаком
на челу. Прегледи се заказују радним данима од 7 до
15 сати путем телефона Завода „Панчевац” 013/2190-900 и 013/21-90-903.
Овог месеца у Заводу су
за клијенте осмишљени и
нови пакети услуга по изузетно повољним ценама, а
више о томе погледајте на
деветој страни актуелног
броја нашег листа.
Д. К.

ДРЖАВНО ПРВЕНСТВО
У СПРИНТ-ДУАТЛОНУ

„Тамиш” ниже медаље
У нашем главном граду у суботу, 29. априла, одржана је
трка Првенства Србије у
спринт-дуатлону. На такмичењу које је организовао
Триатлон савез Београда ТК
Тамиш се представио са 33
члана, у свим узрасним категоријама.

такмичара од 18 до 30 година. У конкуренцији триатлонаца од четрдесет једне до
педесет година Марјан Лукић се окитио златним, а Душан Лукић бронзаним одличјем.
Добар наступ су имали и
јуниори Дарија Ђорђевић и

Почетници Ана Костић и
Војин Давидовић заслужили
су бронзана одличја. У групи
младих нада Мила Антић је
била трећа, а Лука Глигорић
се окитио сребром. Ања Давидовић је постала вицешампионка у надметању јуниорки, али и у елитној трци. Сребро је освојио и Растко Добросављевић у групи

Алекса Карлаш. Они су заузели четврта места у својој
конкуренцији, уз мали заостатак за трећепласираним
триатлонцима.
Сезона се наставља трком
Првенства државе у крос-триатлону, која ће бити на
програму 13. маја у Крагујевцу.
А. Ж.

АКЦИЈА У ЦЕНТРУ „НИКОДЕНТ МЕДИК"

Попуст за
пензионере
Пензионере ће сигурно обрадовати
информација да je
у Центру за хитну и
рестауративну стоматологију „Никодент медик” у току
акција у оквиру које они остварују
право на 20% попуста на све услуге у
тој ординацији.

Искористите
ову
прилику и закажите
преглед путем телефона 064/21-75-056. Овај
савремени и модерно
опремљени центар налази се преко пута старе робне куће, у Улици
Максима Горког 2, а у
понуди има услуге из
свих области стоматологије.
Д. К.
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ПОЛИТИКА
НАЦИОНАЛНИ САВЕТ МАКЕДОНСКЕ
НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ

ИНТЕРВЈУ: МИЛАНКО БОДИРОГА, ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА СССС У ПАНЧЕВУ

СТРАХ БЛОКИРА КОЛЕКТИВИЗАМ

Братски апел
Национални савет македонске националне заједнице у
Републици Србији с великом
забринутошћу и узнемиреношћу прати последња дешавања у матичној држави.
„Ми смо више пута истицали да од осамостаљења Републике Македоније нашу
матицу гледамо као савре-

братски апел свим нашим
сународницима, али пре свега политичким чиниоцима
Републике Македоније да се
уздрже од било какве употребе насиља и реаговања на
провокације, већ да све своје снаге усмере на решавање
кризе мирним путем, поштујући Устав и законе Републике Македоније. Целокупну ситуацију у нашој матичној држави сваки припадник македонског народа
осећа као да је и сам присутан. Припадници македонске заједнице у Србији су у
последње две деценије врло
добро искусили последице
нерешавања кризе мирним
путем. Ми Македонци из
Србије желимо да упутимо
поруку да подржавамо настојања и залагања за мирну,
стабилну и просперитетну
Македонију у којој владају
добри међуетнички односи,
али истовремено подржавамо залагања за унитарну,
независну и слободну Македонију свих”, наведено је у
саопштењу од 28. априла
које је потписао Борче Величковски, председник Националног савета македонске националне мањине у
Србији, чије је седиште у
Панчеву.

мену, плуралистичку и демократску државу свих грађана који живе у њој и свих
држављана ван ње. Изражавајући своју дубоку забринутост, упућујемо искрен и

Петак, 5. мај 2017.
pancevac@pancevac-online.rs

Савез самосталних синдиката
и Удружени грански синдикати „Независност” традиционално су поводом Међународног празника рада организовали протест у Београду, на коме
су затражили боље услове рада
и веће плате и пензије. Минимална цена рада је крајем
прошле године повећана на
130 динара, а у септембру се
очекује ново повећање. И
Европска конфедерација синдиката је ову годину прогласила годином борбе за веће зараде. Председник Већа Савеза
самосталних синдиката Србије у Панчеву Миланко Бодирога, који је 1. маја био на Тргу
Николе Пашића, рекао је да се
и данас синдикати боре за готово иста права као и прошле
године.
ПАНЧЕВАЦ: Који су ове године ваши захтеви и шта поручујете у прогласу?
М. БОДИРОГА: Захтеви
учесника првомајског протеста су веће плате и пензије, достојанствен рад, потписивање
колективних уговора, повећање минималних зарада и измена Закона о ПИО и Закона о
раду. У медијима чујемо да је
забележен раст БДП-а, па синдикат тражи да плате прате тај
раст, профит који остварују

фирме и раст цене потрошачке корпе. Уосталом, нема разлога да се и радницима не побољшају услови ако остварују
тако добре резултате. Залажемо се и да се пензије врате на
ниво пре смањења и да се измени пензијски закон како би
се за све оне који су отишли у
превремену пензију казнени
поени укинули када напуне 65
година. Наравно, ту је наша
непрекидна борба за достојанствен рад, односно да човек
који ради не буде средство за
рад.
• За која права се данас радници највише боре, односно
које је најугроженије радно
право?
– Право на рад је најугроженије у Србији. После тога је
право на зараду, јер велики
број фирми не уплаћује редовно зараде, порезе и доприносе
за пензијско и здравствено осигурање. Ту је и право на безбедност и здравље на раду, јер послодавци избегавају да плаћају

глашени за технолошки вишак. Нису свесни да тај механизам не може да их заобиђе.
То је механизам који, када се
активира, само меље. Покушај
синдиката да стане томе на
пут, не може бити реализован
ако код радника не постоји
осећај за колективизам, за
удруживање. Понављам, сада
су радници у фази страха и тај
страх блокира и рад синдиката и снагу и живот самих радника.
• Колико траје та фаза страха?
– Траје док сви не схватимо
да овако више не може. Док не
схватимо да је једина радничка прича у колективизму. До
тада ће и радници и грађани
морати да сносе последице,
које су велике.
• Тај механизам који меље,
како сте рекли, није заобишао
ни Панчево.
– Од када смо ушли у процес
транзиције, имамо очекивања
да ћемо успети Панчеву да
вратимо стару славу великог

здравствене прегледе, што је
иначе уобичајена пракса у другим земљама. Услови рада су
тешки, а радник се данас, уместо за што већу плату, бори за
радно место. Синдикат пуно
енергије троши како би убедио
радништво у Србији да тако нема перспективе. Радник је данас пун страха и окренут је себи. Нема колективизма, што је
и циљ неолибералног капитализма. Тај страх на крају блокира и рад синдиката... Некадашњи систем који је познавао
друштвену својину, сада познаје приватну. Ти исти комунисти су постали капиталисти, на
разноразне начине злоупотребљавајући све оно што је држава некада имала, све ресурсе, и
сада су њима главна препрека
постали људи који код њих раде. Они се у суштини и највише
плаше радника и цео проблем,
који је дубок, базиран је на
страху од радничке класе. Они
због тога прибегавају репресивним методама.
• То онда значи и да је снага
радника велика. А највећа ако
изађу на улице.
– Синдикати су данас анатемисани. Ми смо као кочничари реформи у држави. Држава
иде толико брзо да је сада синдикати успоравају. А ти исти
који то тврде, у ствари су на
платним списковима великих
финансијских организација и
послодаваца. Они користе
своје позиције преко медија да
омаловаже синдикалну борбу
у Србији. С друге стране, код
радника постоји „синдром
стрељања”, када мисле да је
добро све док они нису про-

индустријског града. Средином двехиљадитих година је и
било назнака бољитка, али све
се свело само на долазак „Гаспромњефта” и продају НИСа. Велики број фирми отишао
је у стечај, попут „Тесле”,
„Трудбеника”, Стакларе, „Слободе”, „Минела”. Када је реч о
броју запослених Панчеваца,
он је сада двоструко мањи.
• Којим бројем располаже
синдикат?
– Синдикат је у сарадњи са
челницима локалне самоуправе констатовао да се у протекле
две деценије број запослених
смањио за око 50 одсто у односу на период од краја осамдесетих година и златног доба
развоја Панчева. На територији Панчева је данас од 25.000
до 28.000 запослених. Средином осамдесетих је било преко
42.000. Ови подаци говоре да
Панчево има велики проблем.
А још је већи проблем то што
нема најаве доласка нових
компанија, практично је партнера добила само фабрика
„Утва–Авиони”. Охрабрују само позитивни финансијски резултати „Петрохемије” и приватизације пољопривредног
сектора. Нема другог помака у
Панчеву када говоримо о привреди.
• Какав однос има Савез самосталних синдиката Србије с
Градом?
– С обзиром на све околности, могао би да буде бољи.
• Да буде бољи?
– Да. Да буде бољи. Толико.
• Радници које панчевачке
фирме су последњи контактирали с вама и због чега?

ПРОГЛАСИ УНС-а И НУНС-а

Пет минута громогласне тишине
Поводом Светског дана слободе медија, који се обележава
3. маја акцијом „Пет минута
громогласне тишине”, УНС и
НУНС су објавили прогласе.
Слобода медија у земљи je
угрожена, јер новинари нису
никада били у тежем економском положају и под већим
притисцима – стоји у прогласу
УНС-а. Излазак државе из
власништва у медијима локалне власти су искористиле
за драстично смањење финансирања медија и тако извршиле додатни притисак на њихову слободу. Последица је осиромашење медија, њихова зависност од центара моћи, таблоидизација, пад етичких
стандарда, аутоцензура и висок ниво клијентелизма – наводи УНС. Како се додаје, сада
чак и Министарство информисања признаје да треба
утростручити издвајања из буџета општина и градова за
пројектно суфинансирање медијског садржаја.
У години за нама власт, али
и опозиција, демонстрирале су
бахат однос према новинарима и медијима. Уредници су
експресно смењивани или незаконито отпуштани, а новинари су дискриминисани због
уређивачке политике својих
редакција – пише у прогласу.
УНС зато захтева да Влада
покрене измену Закона о јавном информисању и медијима, како би обавеза свих нивоа
власти била да расписују конкурсе за пројектно суфинансирање и да за те намене локалне самоуправе (осим великих градова) издвајају најмање два одсто својих буџета.
Као гаранција за извршење
ове обавезе, треба да буду
предвиђене и казне за функционере локалне самоуправе
ако не издвоје новац.
УНС захтева и да Влада и
медијска заједница успоставе
дијалог о важним питањима
медијских слобода и потребе
унапређења културе јавне комуникације значајне за демократизацију српског друштва.
Траже и да се што пре реши
статус „Танјуга” и доврши
приватизација „Вечерњих новости” и „Политике”.

УНС захтева да у медијској
стратегији и законодавству постојање социјалног дијалога у
медијима буде важан критеријум за подршку државе медијима. Траже и да Влада пружи сву
неопходну подршку Комисији
за истраживање убистава новинара, како би што пре била подигнута оптужница за убице јагодинског новинара Милана
Пантића и расветљене околности смрти Даде Вујасиновић.
Захтевају и да Специјално тужилаштво за ратне злочине
најзад почне да ради свој посао
и када су у питању 39 новинара
и медијских радника српских

редакција убијених у грађанском рату у бившој Југославији,
на Косову и Метохији и током
НАТО агресије, уместо што годинама без резултата, по пријави НУНС-а, истражује одговорност новинара осумњичених за
припрему и организовање ратних злочина и геноцида.
УНС захтева и да се преговарачки тим Владе Србије за
преговоре с косовским институцијама најзад заузме за заштиту интереса српских медија на Косову и Метохији, а посебно за формирање независног телевизијског канала на
српском језику који ће сигналом покривати цело Косово и
Метохију, имати независан
управни одбор и финансирање.

***
НУНС у прогласу поручује да
се новинарство данас суочава
са све већим политичким и
економским притисцима, цен-

зуром и аутоцензуром, несигурношћу рада, угрожавањем
безбедности, недостатком професионалне обуке, родном неравноправношћу, кршењем
ауторских права и с још много
тога. У извештају „Репортера
без граница” Србија је у односу на претходну годину доживела пад од седам места, па је
сада на 66. месту. И према извештају истраживачког центра
Европског парламента, Србија
се суочава с политизацијом,
проблемима у спровођењу медијских закона, застрашивањем новинара и аутоцензуром.
НУНС наводи да у ситуацији кад је један човек окупирао
и монополизовао готово комплетну јавну сцену, експлоатишући је до крајњих граница,
кад водећа странка медије у
Србији користи као средство
креирања јавног мњења у
складу са својим, уским и себичним интересима и кад су
стотине колега остале без радног места, а више стотина
њих, чак и у профитабилним
медијским компанијама, ради
за смањене и нередовне зараде, новинари морају постићи
јединство, дићи глас и непристајањем на те „услове” показати да су слободни грађани
који имају слободу, право и
обавезу да људима, пре свега,
пренесу истину. А слобода је и
да јавности кажете и оно што
власт не жели чути.
Улога медијских посленика
није испуњавање жеља моћника, већ одговорно информисање и стварање критичке јавности. НУНС и „Независност”
позивају све медијске раднике
да се заједно супротставе даљој ерозији професије и учине
све како би подигли углед новинарства и вратили поверење
грађана. На крају апелују на
целокупну јавност Србије да
се на овај дан сете и некажњивости злочина против новинара: 23 године нису биле довољне да се открије ко је убио
новинарку Даду Вујасиновић,
ни после 18 година не зна се
по чијем налогу је убијен колега Славко Ћурувија и већ 16
година остају непознати и некажњени налогодавци и убице
новинара Милана Пантића.

– Највећи проблеми долазе
од радника у приватном сектору. Због страха самих радника нећу да откријем назив
предузећа. Добро је што радници долазе код нас у синдикат и траже помоћ. Дешава се
и да послодавци укључе и друге синдикате како би се с нама, односно радницима обрачунали или примењују метод
„завади па владај”, а епилог је
увек исти – фирма улази у велике проблеме. Могу да откријем да је реч о најави смањења зарада и исказивања технолошког вишка, као и о малтретирању и злостављању на
раду.
• Има ли разлике у положају радника код државног и
приватног послодавца?
– Мислим да је све теже и запосленима у државним предузећима. Бојим се да је понашање директора у јавним предузећима веома слично понашању појединих лоших послодаваца у приватном сектору. Не
воде дијалог, већ само издају
налоге запосленима.
• Да ли је ММФ највећи непријатељ радника у Србији?
– ММФ као стечајни управник Светске банке има циљ да
контролише буџете земаља у
транзицији. Где год је ММФ,
радницима није добро. Синдикат нема проблем са ММФ-ом
колико има проблем с продуженим рукама те организације
у Србији. То су разноразни
економски саветници и експерти који се држе мантре да
нема бесплатног ручка. Па и
њима неко плаћа ручкове. На
крају, никада од њих нисмо
чули предлог како да из ове
ситуације изађемо. Искуства
неких земаља, попут Мађарске, показала су нам да може
да се функционише и без
ММФ-а. Без обзира на све, ми
морамо знати да смо презадужени и питање је колико ћемо
још моћи да функционишемо.
Ушли смо у промену а да нисмо били свесни шта она доноси. Сада када постајемо свесни, улазимо у период апатије,
што је нормално, јер не видимо како из ове ситуације да
изађемо. Имамо неке шире
циљеве, попут уласка у ЕУ, али
не видимо како друштво да
уредимо. Приватизације, за
које сви политичари говоре да
су катастрофалне, јесу унаказиле земљу, али су и само последица промене друштвеног
система, за коју ми нисмо били спремни.
• Када сте поменули, шта је
било са оне 24 спорне приватизације?
– Бојим се да ће то питање још
бити без одговора. И не само 24,
већ рекао бих 224 спорне приватизације. Сви су хтели да буду надлежни, основали су
Агенцију за приватизацију,
која је имала надлежност, али
не и одговорност, и ми смо
продали све оно што су генерације пре нас градиле. Тако и
сада функционишемо без логике и радимо од данас до сутра.
• СССС обележава ове године 114 година постојања. Која
је улога синдиката данас и
шта вам је највећи изазов у наредном периоду?
– Синдикат је 27. априла
обележио 114 година постојања, када смо поделили признања истакнутим члановима.
У будућности наш императив
биће да повратимо осећај колективизма о којем сам говорио.

Страну припремила

Марина
Димитрић

Петак, 5. мај 2017.
pancevac@pancevac-online.rs
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ХРОНИКА

ДЕМИСТИФИКУЈЕМО РАД СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ (2)

НА СЕДНИЦИ ГРАДСКОГ ВЕЋА

СЕРВИС ГРАЂАНА КОЈИ СЕ БАВИ
И ПРЕВЕНТИВОМ

Планови и измене

Секретаријат за инспекцијске послове је једна од организационих јединица Градске управе града Панчева. До Нове године био је организован у четири одељења: комунална,
саобраћајна и грађевинска инспекција и одељење за управно-правне
послове и послове извршења. Након
ступања на снагу новог Закона о аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе Градско веће је усвојило нову систематизацију.
Тако, од 23. децембра прошле године, Секретаријат је проширен за
одељење просветне инспекције и
одељење за друге инспекцијске послове.
Секретаријат на чијем је челу Милорад Ћировић представљамо у наставцима.

ве понаособ и излазак на терен ради
утврђивања чињеничног стања наше
су обавезе. Бавимо се решавањем
проблема. Наше странке обавештавамо о утврђеном и учињеном у тачно одређеним роковима, а доносимо
решења „чим пре”. На сајту Града постоје и наши годишњи планови односно извештаји о учињеном – објашњава Ћировић.
Како би функционисање сваког
одељења било јасније нашим читаоцима, замолили смо њихове шефове
да их приближе, спусте на терен. Нада Беркуљан, која води просветну инспекцију, задужену за контролу рада
предшколских, основношколских и
средњошколских установа, каже:
– Одељење које водим функционише мало другачије, јер се овде не ра-

контролише објекте од почетка изградње, од темеља па до завршетка
конструкције. То се тиче објеката за
које је издата грађевинска дозвола и
који се граде у складу с пројектном
документацијом. Друга врста надзора је када имамо пријаву или када
уочимо сами на терену да се објекат
гради, а да нема градилишну таблу
или да немамо евиденцију да за ту
локацију постоји дозвола, одобрење
за изградњу. Грађевинска инспекција доноси у таквим случајевима решење о рушењу објеката и дајемо
рок од тридесет дана да инвеститори
сами изврше ту обавезу, а после тога
ми преузимамо на себе поступак рушења.
Од прошле године за рушење бесправно подигнутих објеката надле-

Просветна инспекција контролише рад предшколских, основношколских и средњошколских установа

Ни за једно одељење се не може рећи
да је важније од неког другог, да би
требало да има приоритет: сегменти
деловања су им различити, али једнако битни за грађане. Укупно четрдесет троје људи запослено је у Секретаријату. Ангажовани су на различитим
пословима, а постоји тридесет и један
инспектор.
Милорад Ћировић наглашава да је
недавно у писменој форми обавестио
начелника Градске управе и градоначелника да је старосни просек запослених у инспекцији 53,9 година. Додаје:
– Врло искусни људи, али време
брзо пролази. Морамо да водимо рачуна о обнављању кадра. Да би неко
био инспектор, мора имати најмање
вишу стручну спрему, а да би то постао у, на пример грађевинској инспекцији, поред осталих законом
прописаних услова, неопходно је да
је завршио грађевински или архитектонски факултет. Такође, да би неко
самостално обављао посао инспектора, мора да ради под надзором ментора од три до пет година и да положи инспекторски испит пред комисијом у Министарству за државну
управу и локалну самоуправу.
Тим састављен од шефова одељења
састаје се сваког понедељка и четвртка, а по потреби и другим данима.
Осим што координира акцијама инспекције, секретар Секретаријата се
стара о правилном и правовременом
обављању послова, као и о унапређењу
рада инспекције, али о томе мисли и
сваки члан тима. Инспекција је сервис
грађана, каже њен први човек, па је
уобичајено да сарађује с јавним и јавним комуналним предузећима и да
обавља превентивне и саветодавне
разговоре с грађанством, а не, како се
обично мисли, да искључиво кажњава.
– Грађани могу да позову инспекцију и да пријаве све што сматрају
проблемом. Ту је и веома развијени
Систем 48, који функционише од јуна 2009. Обавеза инспектора је да
прима све пријаве грађана, да их
проанализира и да потом усмери
конкретан случај инспекцији овлашћеној за поступање или одређеном
јавном предузећу. Панчевке и Панчевци имају могућност и да дођу
лично или да нам се обрате писменим путем. Разматрање сваке прија-

ди о објектима, већ о људима, а и Закон о инспекцијском надзору нам
омогућава да се примењују и други
акти. С грађанима имамо добру сарадњу; најчешће се родитељи интересују за своју децу у вези са уписом
и дисциплинском одговорношћу. Наравно, има и мало оних који злоупотребљавају право, па нам отежавају
рад. Превенција насиља у школама
јесте оно чиме се моментално бавимо, јер је ниво насиља веома висок, а
и праг се спушта са, рецимо, седмих
и осмих разреда на четврте и, чак, на
прве разреде. Ми зато проверавамо
да ли школе имају превентивне планове, на који начин поступају, дајемо
им упутства како би то требало да
функционише. Приметили смо да се
углавном заборавља разговор о узроцима кршења правила понашања, тако да сада директорима и стручним
службама углавном указујемо на то
да та димензија мора да се појача.
Све су чешћи случајеви дигиталног
насиља, тј. слања увредљивих порука.
– Интересантно је да родитељи,
рецимо, ни у једном тренутку не негирају да су њихова деца слала поруке вулгарне садржине, али сматрају
да је школа пренаглила у изрицању
дисциплинских мера. Опште је место
да се људи више баве обезбеђивањем
егзистенције, да немају времена да
оду до школе, па се ослањају на оно
што им деца кажу, а онда се, на пример,
изненаде када им снимак видео-надзора покаже шта се у некој ситуацији заиста десило. Најчешће то
није ништа драматично, али се људи
суоче с нечим што нису очекивали, а
резултат тога је пристанак на сарадњу с нама. Школама препуштамо да
се баве конкретним случајевима, а
ми само контролишемо да ли су
предузете све законом прописане
мере. Наш посао је да школи укажемо на то шта је, евентуално, пропустила да уради и шта би требало да
поправи – објашњава Нада Беркуљан.
Живана Француз прича да су поступање грађевинске инспекције,
права и дужности грађевинског инспектора прецизирани Законом о
планирању и изградњи. Додаје:
– Грађевински инспектор врши
надзор над објектима који се граде,

жна је ЈП Дирекција, која путем тендера тражи одговорног извођача.
С. Трајковић
(Наставиће се)

Шест тачака дневног реда обрадили су градски већници на седници
одржаној 28. априла. Две теме тицале су се Глогоња.
Најпре су представљени средњорочни и дугорочни планови пословне стратегије и развоја Јавног комуналног предузећа „Глогоњ”. На папиру стоји да се „развој предузећа
огледа у унапређењу комуналних
услуга”, као и у „правцу пружања
бољег квалитета пружених услуга
по захтевима корисника и стандардима који се примењују у најразвијенијим европским државама”. Високо постављени циљеви, нема шта.
Да би се то постигло, треба јачати
кадровске капацитете, инвестирати
у возила и опрему и развијати информациони систем у функцији оптимизације учинака. Дугорочније
гледано, предузеће ће се трудити да
употпуни свој делокруг пословања
новим услугама на основу којих би
повећало укупне приходе и да истовремено трошкове сведе на што је
могуће нижи ниво како би се повећала економичност пословања. Добро звучи. Све ово треба да усвоје и
одборници Скупштине града.
Друга глогоњска тема била је измена финансијског плана Месне заједнице за 2017. Пренамењена су
средства, па ће износ од 350.000 динара ићи на уградњу опреме.
Градски оци бавили су се и изменама Одлуке о финансијској подр-

шци породици с децом на територији града. Они су предложили локалном парламенту да усвоји новину која каже да ће се убудуће поред
регресирања трошкова боравка деце у вртићу то чинити и када се ради о целодневној настави и продуженом боравку ученика у основној
школи. Ово прати и измена у вези с
достављањем папирологије.
Када после већника и одборници усвоје измену Одлуке о оснивању Туристичке организације града
Пан че ва, би ће озва ни че на већ
прак тич но при ме ње на про ме на
адресе ТОП-а: уместо досадашњег
седишта у Сокачету број 2, оно се
налази у Улици војводе Петра Бојовића 2. Затим, решено је да се
Скупштини града упути на доношење закључак да она на следећем заседању предложи влади АП
Војводине да донесе одлуку о давању на коришћење без накнаде
Граду Панчеву непокретности на
адреси Трг краља Петра I број 2,
тј. зграду Градске управе.
На крају, измењен је програм
унапређења социјалне заштите града Панчева за 2017. годину како би
се створили услови за расписивање
конкурса за (су)финансирање пројеката, на коме ће учествовати удружења у чијем су опису ангажовања
проблеми који прате свакодневицу
особа са инвалидитетом и тешким и
хроничним обољењима.
С. Т.

НАША АНКЕТА
ВОЗИТЕ ЛИ БИЦИКЛ?

Веома корисно превозно средство

П. МАРЧЕТИЋ

В. ШВЕРТЕЦКИ

Пролеће је право време да из подрума, тавана и гаража извадимо своје
двоточкаше. Питали смо наше суграђане да ли возе бицикл, користе ли
га као превозно средство или за рекреацију и има ли Панчево довољно
добре услове за коришћење тог превозног средства.
ПРЕДРАГ МАРЧЕТИЋ, предузетник:
– У последњих неколико година не
возим бицикл, али раније, док сам
био млађи, возио сам редовно. Бицикл сам више користио у рекреативне сврхе него као превозно средство – нисам одлазио њиме у школу,
нити на посао, него бих се „провозао”. Мислим да је моја грешка, као
и свих других, што га не користимо.
Чињеница је да смо сви предебели, а
то је једно од најприступачнијих рекреативних средстава и доступно је
свима. И зарад здравља и других погодности, мислим да би требало возити бицикл. Постоје добри услови
за коришћење бицикла у нашем граду. Ми често идемо предалеко – сад
сви желимо да од наше средине направимо неку европску метрополу,
мислећи да је свуда у свету много боље него што је код нас. Ко жели да

Д. СТОЈАНОВСКИ

С. МИЛОСАВЉЕВИЋ

вози, има услова. Чиста лењост је
проблем што се не вози бицикл, а не
услови – то је мој став.
ВАЉБОНА ШВЕРТЕЦКИ,
незапослена:
– Редовно возим бицикл као превозно средство. Много ми значи зато
што живим на Караули, да не чекам
аутобус кад треба да дођем до града.
Бицикл је права ствар, одлично превозно средство – не троши ништа, а
даје снагу и боље здравље. Штета
што нема бициклистичких стаза,
увек се иде друмом, а знамо какви су
возачи, колико смо нервозни и на
шта све можемо да наиђемо.
ДРАГИ СТОЈАНОВСКИ, пензионер:
– Возим бицикл – од млађих дана
до пензије. Раније сам се и такмичио
бициклом, а сада га возим рекреативно. Ја бих на крају крајева укинуо аутомобиле, само да би се возили бицикли. Панчево има услове за коришћење бицикла, али можда не довољно.
СЛОБОДАНКА МИЛОСАВЉЕВИЋ,
пензионерка:
– Не возим бицикл због болести.
Раније сам га возила као превозно

А. ЦВЕТКОВИЋ

С. АНЂЕЛОВИЋ

средство, али у Панчеву нема где ни
да се вози. Нема бициклистичких
стаза и врло је опасно. Веома је корисно превозно средство, поготово за
нас који не можемо много да шетамо, јер се онда мало помогнемо бициклом.
АЛЕКСАНДАР ЦВЕТКОВИЋ,
трговац:
– Бицикл возим рекреативно. Мислим да не постоје довољно добри
услови за вожњу и да би требало доградити још бициклистичких стаза у
нашем граду. Вожња бицикла много
доприноси нашем здрављу.
САЊА АНЂЕЛОВИЋ, фризерка:
– Не возим бицикл већ петнаест
година. Користим своја кола и такси.
Бицикл је добро превозно средство,
али ако нечији посао захтева ношење
кравате и одела, онда не може да се
одлази на посао бициклом. Што се
тиче спорта, рекреативно се бавим
вежбањем три пута недељно, а иначе
свом детету препоручујем да вози
бицикл. Вози ролере од четврте године и бицикл одскора.
Анкетирала Милица Манић
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ИНИЦИЈАТИВА ДОЛОВАЦА

НЕЗАДОВОЉНИ ПОЉОПРИВРЕДНИЦИ
ТРАЖЕ ДИЈАЛОГ
Регистровано
удружење грађана
„Грађанска
непослушност”

Др Владан Угреновић

Др Владимир Филиповић

Фитотерапија
или лечење биљем
У последњих неколико десетина година у високоразвијеним државама људи се
све више окрећу ка фитотерапији с циљем изналажења природних лекова, али
и због бројних нежељених
ефеката синтетичких лекова. Фитотерапија је метода
лечења, ублажавања, спречавања болести и тегоба
употребом целих лековитих биљака или њихових
делова (цветова, листова,
корена итд.), биолошки активних материја (етарских
уља и других изолата, о чему смо писали у претходном броју), као и готових
препарата (чајева, тинктура, уља, крема, капсула).
Назив „фитотерапија”
уместо назива „биљна медицина” увео је француски
доктор медицине Анри Леклер (1870–1955), а фитотерапеутске препарате назвао је фитотерапеутицима. Познато је да је лековито биље најстарији лек и да
је фитотерапија стара безмало колико и само човечанство. Вековима је фитотерапија била једини начин лечења и ублажавања
бола, а искуствена сазнања
преносила су се на нове ге-

нерације у облику народне
или алтернативне медицине, одвојене од класичног
лечења. Данас многе научне дисциплине хемијски,
биодинамички и фармаколошки доказују оправданост примене лековитог
биља и препарата, па понекад и предност у односу на
хемијске препарате код разних тегоба и поремећаја
организма.
Савремена фитотерапија
није алтернативна медицина, већ део научне медицине и чини основу, превенцију и помоћ при излечењу разних поремећаја/болести. Приликом коришћења биљних препарата треба бити стрпљив, јер
се биолошки активне материје спорије апсорбују у
организму у односу на синтетичке. Такође, приликом
коришћења
појединих
биљних препарата морамо

се придржавати датих препорука о начину и времену
њиховог коришћења; нпр.
ехинацеа, којом јачамо организам и чинимо га отпорнијим, ни у ком случају
не сме се користити дуже
од осам недеља.
У наредних неколико реченица дајемо пример како
фитотерапија може спречити лакше или ублажити
теже
кардиоваскуларне
проблеме. Постоји читав
низ кардиоваскуларних поремећаја, па сходно томе
постоје мешавине против
повишеног и ниског крвног
притиска, против ангине
пекторис, аритмије, артериосклерозе, тромбозе, тромбофлебитиса. У значајној
мери при лечењу ових проблема могу помоћи и тинктуре од белог лука, глога,
валеријане… Екстракт од
глога веома је делотворан
код срчане инсуфицијенције. Код свих ових срчаних проблема делотворна
је употреба чаја или капи
за циркулацију, направљених од иђирота, глога, раставића, срдачице, зечјег
трна, матичњака, хајдучице, маслине, валеријане и
имеле.
Овде треба напоменути једну
домаћу, локалну
институцију чија
се
делатност
управо базира на
сопственим истраживањима и
стеченим знањима о лековитости
великог
броја
биљних врста које се гаје и сакупљају ради прераде у различите
врсте фитопрепарата. Реч је о Институту за проучавање лековитог
биља „Др Јосиф
Панчић”,
који
већ седам деценија природним
препаратима помаже нашим суграђанима у лечењу
различитих здравствених
проблема. Дугогодишњи
рад стручњака тог института уграђен је у фитотерапеутски производни програм
који покрива различита терапеутска подручја.
Програм се базира на око
100 биљних врста из природе и из производње. Производни програм обухвата:
монокомпонентне чајеве,
чајне мешавине за ублажавање различитих тегоба,
биљне капи, тинктуре, етанолне течне, густе и суве
екстракте, етарска уља,
препарате на бази пчелињих производа и лековитог
биља и фитопрепарате савремених фармацеутских
облика.
У наредном броју видећемо како одређене биљке
поседују својства природних антибиотика.

Новац прикупљен
од закупа државног
пољопривредног
земљишта мора се
користити у законом
прописане сврхе
Око 250 грађана Долова оформило је пре пет месеци кризну
радну групу за решавање комуналних проблема Доловаца,
али и оних из области пољопривреде. Њени чланови су
сваке последње суботе у месецу одржавали редовне зборове
грађана и на њих позивали и
званичне институције локалне
самоуправе, које, као сервис
грађана, треба да успоставе
дијалог са онима што су их бирали, те да на тај начин помогну у решавању актуелних проблема.
Али како ова неформална
група грађана није успевала да
допре до званичника, с циљем
да се окупе мештани Долова
који желе напредак и развој
села и пољопривреде, донета
је одлука да се оснује и региструје удружење грађана „Грађанска непослушност”. Оно
има девет копредседника, а
овлашћено лице за заступање
је Ненад Митић из Долова.
Удружење сматра да се новац
прикупљен од закупа државног пољопривредног земљишта који Град Панчево убире

(40 одсто од укупних средстава с лицитације) мора искључиво наменски користити у
пољопривредне сврхе, као што
закон и налаже.
Пољопривредници из Долова су врло незадовољни како Град Панчево распоређује
средства; кажу да их троши
за све друго осим за оно што
је пољопривредницима најважније: изградња и уређење
атарских путева и отресишта
на прикључењу с јавним путевима. Они тврде да у Долову већ четири године није изграђен ни метар атарских путева, а два пројекта су већ дуго на чекању.
– Долову су атарски путеви
најважнији, јер су у врло лошем стању, а неки су непро-

ходни после сваке јаче кише.
Познато је да наше село има
највећи атар, па самим тим и
највећу мрежу алејних и атарских путева. Добили смо извештај о томе на који начин је
Град прошле године потрошио
40 одсто средстава која му
припадају од лицитације државног пољопривредног земљишта. Од укупно уложених
228 милиона динара, за уређење дивљих депонија дато је
140, за одводњавање 30, за
услуге по уговорима и одржавање софтвера 23, за пољочуварску службу 18 и за ветрозаштитне појасеве 15 милиона, а
за атарске путеве свега
2.349.000 динара. То значи да
је за оно што је нама најважније утрошено свега око је-

дан одсто средстава – рекао је
Јован Негован, који је испред
удружења овлашћен за контакт с медијима.
„Грађанска непослушност”
добила је и податке у вези са
изношењем смећа. Негован
тврди да се из њих јасно види
да је та комунална услуга поскупела за просечно око 250
одсто на 1.976 домаћинстава у
Долову, те да је за већину Доловаца то неприхватљиво, јер
драстично и непримерено подизање цене услуга изношења
смећа нема адекватно образложење, нити било какво економско оправдање, што по њему значи да се градска јавна
предузећа понашају монополски у условима тржишне економије.
С. Трајковић

ПИСМА ЧИТАЛАЦА

Зашто нисам потписао уговор с „Грејањем”
Шта се све и како дешавало у
вези са уговорима ЈКП-а „Грејање” док нису дошли до грађана на потписивање. Са сајта
„Грејања” скинуо сам, између
осталог, и ово обавештење:
„Садржај уговора су припремиле стручне службе Градске
управе града Панчева уз асистенцију стручних служби
ЈКП ’Грејање’”. Одмах да кажем да је то обавеза још из
2014, а по Закону о енергетици (Сл. гласник РС 145/2014
г.) то је и једини закон који је
у уговору (у чл. 1) само поменут, али не и наведен (чл.
360), који каже: „Снабдевач
топлотном енергијом и крајњи купац дужни су да закључе
писани уговор о снабдевању
топлотном енергијом. Садржај уговора из става 1. овог
члана прописује јединица локалне самоуправе”. Као што се
види, међусобни уговор у писаној форми закључују снабдевач топлотном енергијом и
крајњи купац. У овом случају
уговор договарају и потписују
с једне стране ЈКП „Грејање”
као произвођач, дистрибутер
и продавац робе која се у овом
случају зове топлотна енергија, а с друге стране грађани који су купци топлотне енергије,
а не стручне службе.
У ставу 2 дефинисано је да
садржај уговора прописује јединица локалне самоуправе.
Под садржајем уговора подразумева се шта све он мора да
дефинише, а не и како ће се ти
односи између снабдевача топлотне енергије и крајњег
купца уредити. У Закону о
облигационим односима стоји
(члан 11): „Стране у облигационим односима су равноправ-

не” и (члан 12): „У заснивању
облигационих односа и остваривању права из тих односа
стране су дужне да се придржавају начела савесности и
поштења”.
Забрана стварања и искоришћавања монополског положаја (члан 14): „У заснивању облига ционих одно са
стране не могу установљавати

права и обавезе којима се за
било кога ствара или искоришћава монополски положај
на тржишту”. Уговор је закључен када су се уговорне
стране сагласиле о битним
састојцима уговора.
Да употпуним и овом информацијом, такође скинутом
са сајта ЈКП-а: „Нацрт Одлуке
о условима и начину снабдевања топлотном енергијом купаца на подручју града Панчева сачинили су Секретаријат
за урбанизам, грађевинске и
стамбено-комуналне послове,
Секретаријат за финансије
Градске управе града Панчева
и Јавно комунално предузеће
’Грејање’”. У овом случају не
знам ко је представљао нас ко-

риснике тих услуга и бранио
наше интересе...
Када је „Одлука о условима
и начину снабдевања топлотном енергијом купаца на подручју града Панчева” (Сл. лист
града Панчева, бр. 19/2014 од
24. 10. 2014) у питању, навешћу само један од многих разлога због чега нисам потписао
уговор који се веже на овако
срочену одлуку, која је за нас
катастрофална.
У члану 3, тачка 10: „Примарни део инсталације у топлотној подстаници – индиректан тип представља део топлотне подстанице од запорних вентила на улазним цевоводима у топлотну подстаницу са свом опремом за мерење
топлотне енергије, аутоматску
регулацију и даљински надзор, закључно са измењивачем
топлоте”; тачка 12: „Секундарни део инсталације у топлотној подстаници индиректан
тип представља део топлотне
подстанице од излазних – секундарних прирубница измењивача топлоте у топлотној
подстаници заједно са свом
опремом узимајући циркулационе пумпе, колекторе, регулационе вентиле на огранцима, запорну арматуру, сонде и
др. до излазних запорних вентила из топлотне подстанице”.
„Топлотна опрема купаца је
секундарни део топлотне подстанице; цевовод и опрема од
секундарног дела топлотне
подстанице; унутрашње топлотне инсталације, грејна тела и вентили; подмерила (калориметри) и делитељи трошкова испоручене топлотне
енергије (алокатор трошкова);
сва остала опрема на секун-

дарном делу топлотне подстанице у сваком стану понаособ,
осим мерног уређаја; примарни и секундарни део топлотне
подстанице у индивидуалним
пословним објектима, односно
пословни објекти који испуњавају услове за уградњу самосталне топлотне подстанице”.
Унутрашња топлотна опрема купца је регулисана чланом 14. Купац је одговоран за
одржавање своје опреме из
члана 10 ове одлуке, као и да
исте технички и функционално одржава у исправном стању
о свом трошку. Купац може са
енергетским субјектом или
другим правним лицем са одговарајућом лиценцом склопити посебан уговор о одржавању своје топлотне опреме.
Ово је само делић онога што
је неприхватљиво за кориснике услуга „Грејања”, а на шта
их уговором обавезује то предузеће. Ако би дошло до судског
спора, било би „потписали сте
уговор који је пред судом једино меродаван, а што нисте
пре потписивања уговора о томе размишљали, остаје ваш
проблем”.
Волео бих да знам да ли они
који нису потписали знају зашто нису, као и они који су потписали знају зашто су то урадили. И, на крају, остаје питање:
шта даље? Ко ће кориснике
услуга овог предузећа штитити? Не могу они, као што раде,
кад год им у неком акту нешто
засмета, да га измене, као што
су мењали и Статут предузећа,
Одлуку о систематизацији, Одлуку о грејању итд.
Богица Стакић
Кикиндска 5, Панчево
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ВЕЛИКИ УСПЕХ ПАНЧЕВАЧКИХ ФИЗИЧАРА

МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА

ТОШИЋ И ШУШЊАР
ПУТУЈУ ЗА ИНДОНЕЗИЈУ

Каталонци у Панчеву

Наставља се доминација
панчевачке школе
физике
Пету годину заредом
НИС подржава
Српску олимпијаду
Наши суграђани Огњен Тошић
и Марко Шушњар бриљирали
су на Српској физичкој олимпијади – Марко је заузео прво, а
Огњен треће место. Захваљујући одличним резултатима на
тесту знања, обезбедили су место у репрезентацији Србије.
Огњен и Марко биће део српског тима и представљаће нашу
државу на светском такмичењу
физичара, које ће бити одржано
16. до 24. јула у Индонезији.
Поред њих, на овом престижном такмичењу, које организује Друштво физичара Србије
уз подршку НИС-а, учествовали
су и Панчевци Даница Зечевић
и Андреј Танко. Вреди истаћи
да су четворо талентованих физичара полазници панчевачког
Регионалног центра за таленте
„Михајло Пупин”.
Српска физичка олимпијада
одржана је пету годину заредом
уз подршку компаније НИС. На
такмичењу које је 27. и 28. априла у просторијама Физичког факултета у Београду организовало
Друштво физичара Србије учествовала су 23 најбоља млада
физичара из школа из целе Србије. Првог дана такмичења учесници су показали знање у експерименталном делу, а другог
дана у теоријским задацима.
На свечаности одржаној у
НИС-овој лабораторији на Физичком факултету у Београду
проглашени су победници. Велику златну статуу „Енергија
знања” освојио је Марко Шушњар, велика сребрна статуа

припала је Душану Ђорђевићу,
а велике бронзане статуе понели су Огњен Тошић и Вук Радовић. Сви они су ученици Математичке гимназије у Београду.
Похвале за ове изузетне успехе
младих физичара свакако заслужују и њихови професори
Наташа Чанковић из Математичке гимназије у Београду,
Љиљана Костић из Гимназије
„Светозар Марковић” у Нишу,
као и предавачи у панчевачком Регионалном центру за таленте „Михајло Пупин”, без
чијег знања, ентузијазма и посвећености успеси њихових
ђака не би били могући.
– Иако нас је већ стигао
умор, веома сам узбуђен због
победе на овој олимпијади и
учешћа на Међународној физичкој олимпијади. Задаци су
били тежи него прошли пут,
али су били јако занимљиви и
уживао сам решавајући их. У
припреми нам је доста значио
рад у НИС-овим лабораторијама за физику на Физичком факултету, па верујем да ћемо се

одлично припремити за међународно такмичење – рекао је
Марко Шушњар, апсолутни победник Српске физичке олимпијаде. Он је на поклон добио и
сат, који му је даровала швајцарска компанија „Грована”.
Иван Дојчиновић, председник Друштва физичара Србије, истакао је да је Српска физичка олимпијада велики изазов за учеснике, а учешћем на
Међународној физичкој олимпијади имају бољу могућност
за упис на престижне светске
факултете.
– Деца су уложила пуно труда и рада, а на нама је да их у
свему томе подржимо. Свакако, све ово не би било могуће
без подршке НИС-а, јер је од
почетка програма „Енергија
знања” реновиран велики број
лабораторија за физику широм
Србије, а само на Физичком
факултету добили смо две нове
лабораторије које нам омогућују квалитетне услове за рад са
студентима и средњошколцима
– рекао је Дојчиновић.

ПОКЛОН ПРИВРЕДНИКА ПАНЧЕВАЧКИМ
ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИМ УСТАНОВАМА

Дугине боје за вртић и школу
Захваљујући донацији фарбаре „Марко Пан” из Панчева и
компаније „Tikkurila” из Шапца, биће освежени учионица,
трпезарија и ходник у вртићу
„Бајка”, као и учионица и ходник у ОШ „Јован Јовановић
Змај”. Ове две фирме одлучиле
су да заједничким снагама као
друштвено одговорни предузетници помогну панчевачким
васпитно-образовним устано-

вама и том поводом у суботу,
30. априла, у играоници „Нептун” организовале су дружење
деце из „Змајеве школе” и вртића „Бајка”. Малишани су
имали прилику да учествују у
сликарској радионици сликара
Вељка Оњина, а њихови родитељи да се детаљније упознају с
предностима еколошких боја
за зидове које производи „Tikkurila”.

Владимир Марковић, директор ОШ „Јован Јовановић Змај”,
сматра да је ова донација веома
значајна. Захвалио је фарбари
„Марко Пан” што је позвала
представнике школе и укључила „Змајеву школу” у ову хуманитарну акцију. Он је рекао да је
та идеја сјајна и да је начело акције да деца својим трудом и
идејама омогуће да школа сутра
изгледа лепше и боље – прави

избор. Према речима Марка Јаковљевића, власника фарбаре
„Марко Пан”, неколико година
постоји успешна сарадња с компанијом из Шапца.
– Ово је прва од активности
које планирамо. Убудуће ће их
бити још. Ове године смо изабрали ОШ „Јован Јовановић Змај” и
ПУ „Дечја радост” да им помогнемо. Убудуће ћемо изабрати неке друге објекте у којима бораве

деца. Мислили смо да је најбољи
начин да своју одговорност заједници покажемо тако што ћемо
омогућити деци да бораве у чистим и здравим просторијама –
рекао је Јаковљевић.
С друге стране, Горица Јевић, директорка маркетинга
компаније „Tikkurila”, истакла
је да је пословна политика
„Марк Пана” другачија од већине фирми које се баве продајом боја и лакова.
– „Tikkurila”, као друштвено
одговорна компанија, донацијом боја и материјала за сређивање школе и вртића у Панчеву жели да помогне заједници у којој послује и обезбеди
квалитетније услове у простору у којем деца одрастају. Данашње дружење с децом пружило нам је прилику да се одмакнемо од свакодневних послова и завиримо у дечји свет.
Ту видимо дивне примере сарадње, толеранције, солидарности и емпатије. Нема веће
радости од оне када видите
децу која се радују и играју,
јер само срећна деца постају и
срећни и задовољни људи –
рекла је Горица Јевић и напоменула да ће компанија увек
помагати свуда где је потребно да се унапреде услови за
квалитетно одрастање и образовање наших најмлађих.
Деца из вртића и школе цртала су на тему „Моја чаробна
соба”, а сви ликовни радови биће поклоњени Дому за лица
ометена у менталном развоју
„Срце у јабуци”.

Да подсетимо, поред Српске фи зич ке олим пи ја де,
НИС подржава и реализацију
олимпијада из математике,
хемије и руског језика, а поред организације националних так ми че ња, ком па ни ја
омогућава и одласке српских
ти мо ва
на
ме ђу на род не
олимпијаде. У склопу програма „Енергија знања”, НИС подржава развој науке и образовања, пре свега улагањем у
младе таленте и стварањем
квалитетних услова за њихово уса врша ва ње. У складу са
својим слога ном „Будућност
на делу”, ком панија реализу је велики број друштвено
од говорних пројеката, од којих је већина намењена младима.

Ученици и наставници ОШ
„Бранко Радичевић” недавно
су угостили другаре из Каталоније које су упознали током манифестације „Интернационална недеља”, коју је
организовао Институт „Ла
Сегара” (средња школа) из
града Сервере. Реч је о пројекту интернационалне размене ђака чији је циљ да окупи децу између дванаест и
тринаест година из неколико
земаља и да она кроз седмодневно дружење размене
различита културолошка искуства. Вреди истаћи да запослени у тој каталонској
средњој школи већ неколико
година у оквиру својих ваннаставних активности редовно организују дружења ученика из Италије, Пољске
итд. Ове године први пут су

организатори позвали и децу
са ових простора.
Посета Панчеву реализована је од 19. до 26. априла, а
тим „Бранкове школе”, у сарадњи с родитељима, Градском управом, Јосипом Вебером и председником Српскошпанског друштва Ђорђем Савићем, припремио је за госте
детаљан план активности и
посета како би на непосредан
и занимљив начин Каталонци
упознали културу и обичаје
нашег народа. Гости су имали
прилику да обиђу Калемегдан,
Музеј Николе Тесле, Трг Николе Пашића, Природњачки
музеј у Свилајнцу, манастир
Манасију, Ресавску пећину,
Лисине водопаде, Петроварадинску тврђаву и многа друга
значајна места у Србији, па тако и Панчево.

ДОНАЦИЈА ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА

Наш град добија неколико
отресишта у атару
Потпредседник Покрајинске
владе Ђорђе Милићевић и покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство мр Вук Радојевић у
петак, 28. априла, уручили су
уговоре председницима локалних самоуправа у Војводини које су оствариле право на
бесповратна средства на основу двају конкурса Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство: за суфинансирање
уређења атарских путева и
отресишта и за опремање пољочуварске службе у 2017. години. Град Панчево је на
основу овог конкурса добио
око 20 милиона динара из покрајинског буџета.
Поздрављајући присутне
представнике градова и општина, потпредседник Покрајинске владе Ђорђе Милићевић рекао је да њихово присуство у великом броју говори
заправо о значају ових конкурса за локалне самоуправе и
значају за оне људе који се баве пољопривредом, али и све
људе који живе у тим локалним самоуправама. Он је нагласио да је значај аграра за
нашу економију сагледала и
ова покрајинска влада, о чему
говори више од осам милијарди динара из покрајинског буџета за подстицаје у аграру,
што је, како је рекао, номинално више него иједне године
пре у било ком покрајинском
буџету АП Војводине. Према
његовим речима, мере које
предузима војвођанска влада
за развој аграра углавном су
окренуте према малим произвођачима, јер покрајинска
власт сматра да је веома важно подржати мале произвођаче, којима је та подршка

неопходна да би опстали у
оштрим тржишним условима.
– Друга веома важна карактеристика јесте да је добар део
мера усмерен према општинама и градовима за подстицање
руралног развоја. Ови подстицаји треба да створе инфраструктуру за будућу бољу и
ефикаснију аграрну производњу, за бољи и квалитетнији

ђено више од 60.000 метара
атарских путева и више од пет
хиљада отресишта. Према Радојевићевим речима, ово је
нова мера, која се у Војводини
није примењивала више од
пет година. Сада ће се од материјала користити туцаник,
бетон, асфалт и стругани асфалт. Како је рекао, локалне
самоуправе су биле условљене

живот пољопривредних произвођача у мањим срединама.
И трећа карактеристика онога
што Покрајинска влада у
области подстицајних мера
чини, јесте принцип заједничког рада свих нивоа власти и у
области аграра – рекао је потпредседник Покрајинске владе Ђорђе Милићевић.
С друге стране, покрајински
секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство мр
Вук Радојевић овим поводом
је рекао да је потписано 20
уговора с локалним самоуправама, којима је обезбеђено око
420 милиона динара за уређење атарских путева и отресишта. На овај начин биће уре-

тиме да морају имати готово
елаборате о грађевинском
надзору.
Другим конкурсом су расподељена подстицајна средства на девет локалних самоуправа за опремање пољочуварске службе. Између осталог, финансирају се возила,
мопеди, рачунари, GPS уређаји, фото-апарати, двогледи,
теренска обућа и одећа и
опрема за гашење пожара.

Страну припремиo

Зоран
Станижан
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ХРОНИКА

Х ИТ НА ПО МО Ћ

Првомајски цех

Пише:
др Мирослав Тепшић
Пролећне кише проредиле
су се таман толико да првомајски уранак протекне у
добром расположењу и без
кишобрана. Многи од нас су
искористили прилику за боравак у природи с драгим
људима и, макар накратко,
без прича о политици и егзистенцијалним темама. На
каже се тек тако да су физичка активност, сунчано
време и добро друштво нешто што пуни батерије, јача
имунитет и поправља расположење.
Ипак, вишак адреналина
и алкохола у крви и овог пута су проузроковали трауме
због којих су неки суграђани
првомајске празнике провели
у болничким просторијама.
Четири саобраћајне незгоде
су се само пуком случајношћу завршиле без губитка
живота. Превртање возила,
излетање на главни пут и сударање с другим аутомобилом у пуној брзини, ударање
у камион и стуб – кратак је
саобраћајни рапорт, који не
говори готово ништа о правим узроцима незгода.
Када је о нашим интервенцијама реч, некад је и
први поглед на учеснике
саобраћајне незгоде довољан за ди јаг но сти ко ва ње
акутне интоксикације алкохолом и измењено психомоторно стање. Тестирање ал ко хо ле ми је у кр ви
постало је део рутинског

протокола. Није случајност
да су многобројне студије
посвећене управо овим темама, јер је статистика неу мо љи ва – са о бра ћај ни
тра у ма ти зам је зна ча јан
узрок људ ских гу би та ка,
најчешће младих и оних у
најпродуктивнијем периоду живота. Алкохолизам је
трећи по учесталости, иза
кардиоваскуларних и малигних обољења. Када се
ове две цр не ста ти сти ке
сједине у једну, не постоји
много оптимизма по питању
бу ду ћих
трен до ва.
Претпоставка је да ће се
смртност у саобраћају попети с деветог на пето место у наредних двадесетак
година. Учесталије ће бити
са мо ис хе миј ске бо ле сти
ср ца, це ре бро ва ску лар не
бо ле сти, хро нич не оп структивне болести плућа
и инфекције доњих респираторних путева.
Док земље у развоју плаћају данак повећане моторизације, лошег квалитета
возила и путне инфраструктуре, оне развијене имају
проблем с масовном злоупотребом алкохола. Заблуда
је да концентрације алкохола у крви ниже од 0,5 промила не утичу битније на
психомоторне способности,
јер је доказано да нагли пораст алкохолемије онемогућава нервни систем да се
брзо адаптира. Алкохолемија изме у 0,5 и 0,7 промила
за четири до десет пута повећава ризик од саобраћајних незгода са смртним исходом. С једне стране су
присутни прецењивање сопствених способности, агресивно понашање, брза вожња и непоштовање прописа, а с друге - успорава се
време реакције, сужава видно поље и ремети просторна
оријентација. Све ово су довољни разлози за једно велико НЕ алкохолу у саобраћају.

КОЗМЕТИЧАРСКО ЋОШЕ

Исхрана и
квалитет коже

Пише: Бојана Ћорлука,
козметичар
Иако медицина није дала
званичан суд о утицају исхране на тен, јасно је из искуства свих нас да врста хране коју конзумирамо и те како има узрочно-последичне
везе. Уживање у слаткишима, чоколади и свим врстама шећера лоше утиче на
кожу, покреће њено машћење, запушава поре и ствара
акне и митесере. Када је јетра оптерећена шећерима,
цео организам пати, па тако
и кожа, на којој се огледа
наше здравље.
Конзумирање млека и
млечних производа такође
може погоршати тен, јер млеко садржи казеин као везивну
супстанцу коју наш организам не може да преради због
тога што нема одговарајуће
ензиме, па онда непрерађен
садржај складишти на зидовима црева као отпад. Јетра
бива преоптерећена и опет се

тај проблем одражава на лицу. Трећа погубна ствар су засићене масти, којих има у намирницама као што су масно
месо, маргарин, али и препржени чипс и друге грицкалице. Избацивањем овакве хране помажете свом лицу и утичете на побољшање целокупног здравља. Имајте у виду и
то да газирана, слатка пића,
као и алкохол доводе до дехидратације, па тако исушују
кожу.
Уместо слаткиша треба
конзумирати природне воћне сокове и свеже воће, посебно оно које је богато антиоксидантима, као што је
бобичасто воће. Поврће је
благо за наш тен, а треба га
користити сирово, кратко
кувано или као сок. Оно чисти организам и кожу лица,
а садржи битне витамине.
Препоручује се и храна богата влакнима и антиоксидантима, попут интегралних
житарица и овсених пахуљица, јер повољно утиче како на рад органа за варење,
тако и на тен.
Испијање најмање два литра воде дневно, а лети и више, утицаће на кожу лица
као најбоља хидратантна
крема. Воће и поврће можете користити и као савршене
маске за лице и тиме такође
допринети бољем тену.

Петак, 5. мај 2017.
pancevac@pancevac-online.rs

РАЗГОВОР С ПОВОДОМ: ЈЕЛЕНА МИТИЋ, ГЛАВНА СЕСТРА ДОМА ЗДРАВЉА

КО ЈЕ НАЈЈАЧА КАРИКА У ЗДРАВСТВУ
У знак сећања на датум рођења
енглеске болничарке и хуманитарне раднице Флоренс Најтингејл (1820–1910), која је
основала прву школу за медицинске сестре, 12. мај се широм планете обележава као
Међународни дан сестринства.
Када би Флоренс данас могла да види услове у којима
њене следбенице раде и њихов
положај, поготово у Србији, јасно је да би се веома разочарала. С друге стране, сигурно би
била поносна на то како саме
медицинске сестре, упркос лошим околностима, доживљавају свој посао и с колико се
пажње, труда, воље и ентузијазма препуштају бризи о пацијентима. Управо о овим темама, уочи Дана сестринства,
разговарали смо с Јеленом
Митић, главном сестром панчевачког Дома здравља. Јелена
је виша медицинска сестра –

пример: шта ће коме и кад зафалити од лекова, материјала,
опреме, али и далеко већи изазови. Ипак, највећи проблем
нам је недостатак медицинских сестара и он је, нажалост,
већ дуже време наша свакодневица. Веома често долазимо у ситуацију да ако се једна
од колегиница разболи, то осети читав Дом здравља. Веровали или не, од 2012. године до
данас из наше установе је отишло чак 46 сестара, а ниједна
нова није запослена. Сваки пут
кад нека од колегиница оде у
пензију, њено радно место се
не попуњава, већ се гаси. Последњих година знатан број сестара одлази у иностранство
због бољих примања, што нам
ствара додатне потешкоће.
• Како с тим проблемом излазите на крај?
– Тренутно Дом здравља
броји 254 сестре, што је, при-

техничар, а свој радни стаж започела је 2001. године у Служби поливалентне патронаже,
где је 2010. године постала
главна сестра. Две године касније именована је за главну
сестру читавог Дома здравља.

знаћете, на укупан број становника Панчева од око
100.000 и више него мало.
Обим посла се утростручио, а
кадар се драстично смањио.
Имам срећу да су моје колеге
велики професионалци, а пре
свега добри људи, с којима се
све може договорити. Сви су
врло пожртвовани и сваки
проблем успевамо да савладамо. Функционишемо као тим
и стојимо једни уз друге. Буде
ту и суза и смеха и тешких момената, али највише је поштовања и љубави, па нам ништа
не пада тешко. У томе је читава магија и то нам помаже да
пацијенти у већини случајева
не осете у каквим се неприликама налазимо.
• Како бисте дочарали предности и мане свог посла?
– Увек истичем да посао медицинске сестре није занимање, већ начин живота. Бити
главна сестра Дома здравља
носи велику одговорност, али
и пуно могућности за исказивање креативности. Основна
делатност Дома здравља је
превентива, а то је моја велика
љубав. На овом радном месту
имам могућност да бројне своје идеје, уз помоћ колега и подршку директора, спроведем у
дело. Носиоци многих пројеката који су у овом граду заживели су управо медицинске
сестре. Споменула бих неке од
њих: „Здрава школа”, који спроводе патронажне сестре, „Психофизичка припрема трудница”, чији су носиоци бабице
Службе за здравствену заштиту
жена, „КПР изазов” и дружење
запослених у Служби хитне
медицинске помоћи с децом у
вртићима, као и акције Превентивног центра по многим
локацијама у граду и насељеним местима. Што се тиче мана, не знам шта бих навела...

ПАНЧЕВАЦ: Шта све обухвата
посао главне сестре Дома
здравља?
Ј. МИТИЋ: Мој посао подразумева организацију, координирање и контролисање рада запослених вишег и средњег кадра, као и хигијеничарки. Уз то, пратим снабдевање
свих служби Дома здравља лековима и другим санитетским
материјалом, а с обзиром на
то да је наша установа разуђена и да броји 18 амбуланти опште медицине и још девет
специјалистичких служби, то
није нимало лак посао. Такође, свакодневно вршим унутрашњи надзор над стручним
радом запослених и старам се
о стручном оспособљавању за
самостални рад у струци вишег и средњег кадра. Бринем
и о томе да се хигијенско-санитарне мере у сваком моменту обављају по усвојеним процедурама.
• Тешко је замислити да све
набројано стане у осам сати
радног времена. Како заправо
изгледа један ваш радни дан?
– Врло турбулентно. Никад
га не могу унапред испланирати, јер не могу да претпоставим шта ће се све у току дана
десити. То могу бити, условно
речено, баналне ствари, на

Страну
припремила
Драгана

Кожан

Има врло стресних дана и ситуација, када морам да донесем битне одлуке, да пресечем, да у секунди одреагујем,
да без обзира на то што можда
баш тог дана нисам расположена, морам да будем насмејана и спремна за комуникацију са свима... Мана је то што
имам јако мало времена за породицу, пријатеље и себе, јер
је моје радно време 24 сата,
седам дана у недељи.
• Шта је то што о послу медицинске сестре треба да знају
млади који размишљају о томе
да одаберу ово занимање за
свој животни позив?
– Као што сам већ рекла, бити медицинска сестра је начин
живота. Медицинска сестра
ниси само на радном месту,
већ си то увек и свугде: у аутобусу, на пијаци, у шетњи, на
одмору... Особа која се бави
овим послом мора бити емо-

ционално зрела и стабилна како би могла разумети људску
патњу и носити се с њом, али и
како би могла да адекватно реагује у хитним случајевима и
да се избори са здравственим и
етичким проблемима. Добре
комуникацијске вештине, стрпљивост и осетљивост за људске проблеме саставни су део
сваког сестринског поступка.
Медицинска сестра мора бити
изузетно стручна, брижна и
спремна да прихвати одговорност. Рад с људима је и иначе
тежак и стресан, а када су они
болесни или када им је дете
болесно, то ситуацију додатно
отежава... А за све то медицинске сестре нису довољно плаћене. Бићу нескромна и рећи
ћу да су оне најјача карика у
здравству и да без њих ништа
не би функционисало.
• На који начин ће у Панчеву бити обележен Међународни дан сестринства?
– Ове године, 12. маја, од 8
до 11 сати, на платоу испред
Градске управе, медицинске
сестре Дома здравља ће, у сарадњи с колегиницама из Опште болнице, организовати велику акцију превентивних прегледа за све наше суграђане.
Сви који то буду желели, моћи
ће бесплатно да измере тежину,
висину и индекс телесне масе,
као и да провере стање триглицерида, холестерола и шећера у
крви. Поред тога, службе Опште болнице имаће своје штандове на којима ће суграђани
моћи да се информишу и добију савете о здрављу. Посебно изненађење спремамо за најмлађе: Служба хитне медицинске
помоћи показиваће малишанима правила кардиопулмоналне
реанимације, односно оживљавања, а деца ће моћи и да уђу у
један од санитета Хитне помоћи и да се тако ближе упознају
с професијом медицинских
техничара.

ЗДРАВА ИСХРАНА
Пише: Драгана Јоцовић

Цацики салата

На прагу сезоне роштиљања
и годишњих одмора представљамо вам рецепт који
мирише на Грчку и савршено иде уз роштиљ. У Грчкој
се највише конзумира уз гирос, али сјајно се слаже и уз
печење, рибу, лигње…
Ова салата је сочна, свежа
и лагана, а брзо се и лако

спрема. У топлим данима
волећете је добро расхлађену, јер ће вас невероватно
освежити и повратиће вам
енергију. Ако не волите мирођију, слободно је замените босиљком или наном.
Може послужити и као
предјело, када се уз њу могу
наћи тост или крекери.

Потребно: 500 грама свежих краставаца, 300 грама грчког јогурта,
једна супена кашика сецкане мирођије, један чен белог лука и со.
Припрема: Краставац опрати и не љуштити. Исећи на танке колутове. Посолити га и оставити да пусти сок. Затим добро исцедити од
воде. Бели лук истиснути у преси или ситно насецкати. Додати јогурт и мирођију и добро помешати. Досолити по сопственом укусу.
Препорука је да се салата пре конзумирања добро расхлади.
Овај рецепт и многе друге можете пронаћи на блогу www.brzoilako.com.
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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
ПРЕВЕНТИВНИ, СИСТЕМАТСКИ
И ЦИЉАНИ ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕДИ

ЛАБОРАТОРИЈСКА ДИЈАГНОСТИКА
КОМПЛЕТНЕ АНАЛИЗЕ КРВИ И УРИНА
ПО НАЈПОВОЉНИЈИМ ЦЕНАМА У ГРАДУ

ИЗДАВАЊЕ ЛЕКАРСКИХ УВЕРЕЊА
ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!

АКЦИЈЕ
ПАКЕТ 1
• АНАЛИЗА КРВНЕ СЛИКЕ И ГВОЖЂА
Цена: 350 динара
ПАКЕТ 2
• АНАЛИЗЕ СВАРЉИВОСТИ ПРОТЕИНА, МАСТИ
И СКРОБА У ФЕЦЕСУ
Цена: 600 динара
ПАКЕТ 3
• ХОРМОНИ ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ fT3, fT4, TSH
Цена: 450 динара сваки
ПАКЕТ 4
• МОКРАЋНА КИСЕЛИНА ЗА ДИЈАГНОСТИКУ
БУБРЕЖНИХ И РЕУМАТСКИХ ОБОЉЕЊА
Цена: 100 динара
ПАКЕТ 5
• ТУМОР-МАРКЕР PSA
Цена: 650 динара
• ТУМОР-МАРКЕР fPSA
Цена: 750 динара

НОВО

САМО СУБОТОМ
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ И УЛТРАЗВУЧНИ
ПРЕГЛЕДИ НА НАЈСАВРЕМЕНИЈЕМ
МОБИЛНОМ АПАРАТУ
(ЗАКАЗИВАЊЕ РАДНИМ ДАНИМА ОД 7 ДО 15 САТИ)
ПОСЕБНА ПОГОДНОСТ ЗА НАЈСТАРИЈЕ СУГРАЂАНЕ,
КОРИСНИКЕ ПЕНЗИЈА
ПРОВЕРА ШЕЋЕРА У КРВИ ПО ЦЕНИ ОД 50 динара
ЗА ОСТАЛЕ СУГРАЂАНЕ ПО ЦЕНИ ОД 100 динара

•

– ЗА ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ ОРУЖЈА
– ЗА ВОЗАЧЕ (АМАТЕРИ,
ПРОФЕСИОНАЛЦИ,
ВОЗАЧИ ТАКСИЈА,
ВИЉУШКАРИСТИ, ИНСТРУКТОРИ)
– ЗА УПРАВЉАЊЕ МОТОРНИМ ЧАМЦЕМ

СТАЛНА АКЦИЈА
ЛЕКАРСКО УВЕРЕЊЕ ЗА ТАКСИСТЕ 2.500 динара

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ
ВЛАСНИЦИ ВОЗИЛА РЕГИСТРОВАНИХ
2016. ГОДИНЕ У АУТО-ЦЕНТРУ „ЗОКИ”

МОГУ ТАМО ПРЕУЗЕТИ СВОЈЕ ЛОЈАЛТИ КАРТИЦЕ

и остварити попусте за услуге:

• Завода за здравствену
заштиту радника „Панчевац”
• Ауто-сервиса „Зоки”
• Недељника „Панчевац”
центра„Никодент”
• Стоматолошког
(Максима Горког 2)

НАЈСАВРЕМЕНИЈА ОПРЕМА ,
НАЈСТРУЧНИЈИ КАДАР, НАЈБОЉА УСЛУГА
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КУЛТУРА
ПРЕМИЈЕРА ПОЗОРИШНЕ ПРЕДСТАВЕ ЗА ДЕЦУ

Културни телекс

ТАЈНА ВЕЛИКОГ НОСА

Музика
Четвртак, 11. мај, 18.30, сала Музичке школе „Јован Бандур”:
у оквиру циклуса концерата поводом дана школе, биће одржан концерт најбољих ученика. На програму ће бити дела Ф.
Шопена, М. де Фаље, М. Пребанде и других композитора.
Петак, 12. мај, 18.30, сала Музичке школе „Јован Бандур”:
у оквиру циклуса концерата поводом дана школе, биће приређен концерт професора. Публика ће чути композиције С.
Рахмањинова, Г. Диникуа, Г. Фореа, А. Шостаковича и других аутора.

Петак, 5. мај 2017.
pancevac@pancevac-online.rs

Пројекат ће се
наставити у разним
облицима
– позоришним
представама,
ТВ емисијама,
„Јутјуб” емисијама,
путем интернета...

Изложбе
Петак, 5. мај, 19 сати, Галерија савремене уметности: отварање изложбе инсталација „Мртва вода” Горана Деспотовског.
Четвртак, 4. мај, 19 сати, Галерија Милорада Бате Михаиловића: отварање изложбе цртежа „Црно поље” Драгане Б.
Стевановића и Горана Јуреше. Након отварања следи музички наступ београдског дуа „Понтон”.

Књижевност
Четвртак, 11. мај, 19 сати, Галерија Милорада Бате Михаиловића: представљање књиге „Париски разговори” Живадина К. Митровића. Учествују: Гордана Милосављевић
Стојановић, уредница, и аутор.
Петак, 12. мај, 20 сати, читаоница Градске библиотеке: промоција књиге „Принц Ђорђе – околности или судбина” Борислава Јовановића.

Представе
Петак, 12. мај, 19.30, сцена Културног центра: позоришна
представа „Производ” Марка Рејвенхила. Реч је о ауторском
пројекту Ивана Томића, а поред њега, у представи игра и
Милена Предић.

Програм за децу
Петак, 5. мај, 12 сати, дворана Културног центра: представа за децу „Боки и Оки шоу – Тајна великог носа”. Текст и
режија: Маша Вујошевић; играју: Бојан Ивковић, Ненад Окановић, Јасмина Вечански и Младен Вуковић.

Тематски програм
Недеља, 7. мај, 17 сати, дворана Културног центра: Регионална смотра музичко-фолклорног стваралаштва деце из
осам општина јужног Баната.

избор

МОЈ
МОЈ
Михић актуелан и данас
Бранислав Черњев,
драмски писац и сценариста
ФИЛМ: Још одмалена сам
био љубитељ наше кинематографије. Образложење за
реч наше лежи у томе што
већина људи које сам упознао, филмове с простора
бивше Југославије назива
домаћим филмовима. Термин домаће се, барем из визуре једног аутора, сматра
понизним за уметнике који
су, на било који начин, допринели развоју културне
баштине наше земље. Дакле, филм може бити само
национални, као и све остало што спада под окриље
уметности. Домаће се употребљава за ајвар, парадајз,
ракију, јабуке...
За данашњу рубрику „Мој
избор” одлучио сам се за
комплетан опус нашег најталентованијег и најреализованијег живог сценаристе
– Гордана Михића. Најпре
бих почео од најопштијег
Михићевог сценарија – „Кад
будем мртав и бео” (режија:
Жика Павловић), који је писао заједно с Љубишом Козомаром. „Кад будем мртав
и бео” није први заједнички
пројекат између најпознатијег југословенског сценаристичког тандема и чувеног
редитеља црног таласа, али
зато јесте последњи; обојица
су, пре него што су радили
овај филм, исте године писали „Буђење пацова”. Све
до преране Козомарине
смрти Михић и он су радили на још неколико филмова:
„Бубашинтер”, „Звиждук у
осам”, „Доћи и остати”, „Време љубави”, „Топле године”,

Представа за децу „Боки и Оки
шоу – Тајна великог носа” премијерно је одиграна у среду,
26. априла.
Инспектор Боки, кога игра
Бојан Ивковић, његов помоћник
Оки – Ненад Окановић, чистачица Роса – Јасмина Вечански и
поштар – Младен Вуковић (обоје су наши суграђани) забављали су малишане, њихове родитеље, тетке, баке, деке... Пуно
песме, смеха и плеса на сцени –
рекло би се да су се и глумци одлично забавили. Дружење с
глумцима наставило се и после
представе, у фоајеу Културног
центра – малишани су се сликали с јунацима које гледају најчешће на „малим екранима”, тражили им аутограме, желели да
их додирну (како би проверили
да ли су стварни)...
– Сваки позоришни процес,
колико год деловао забавно на
крају, мало је тежак и напоран. Месец и по дуг напоран
рад претходио је томе. Јесмо
се забављали зато што је добра
екипа, али стварно је уложен
велики труд и зато ми је посебно драго да је представа
прихваћена на овакав начин.

Стварно сам имао стрепњу,
најтеже је играти за децу –
искрен је Ненад Окановић.
За оригинално осмишљене
костиме побринула се Панчевка – модна креаторка Наташа
Шарић, сценографију је осмислио Зоран Мисита, а за музику, коју је публика, вероватно,
певушила и кад је стигла кући,
задужен је композитор Иван
Алексијевић, такође наш суграђанин.
Данас се путем медија масовно пропагирају таленти.
Маша Вујошевић, која је написала и режирала комад, напомиње да је таленат да разумеш друге људе, да им прашташ и да их волиш.

– Мислим да смо овом
представом будућим генерацијама приказали основне
вредности које ће моћи да
„понесу” током свог одрастања
– да буду весели, разиграни,
увек будни, да умеју да препознају ствари које им сметају,
да науче да избегну неку неприлику и да верују у све што
раде – каже глумац Бојан Ивковић.
„Боки и Оки шоу” замишљен је као шири пројекат за
децу, а „Тајна великог носа” је
почетак тог пројекта.
– Пошто ми осећамо да такав пројекат за децу фали,
„Боки и Оки шоу” ће се наставити у разним облицима –

позоришним представама, ТВ
емисијама, „Јутјуб” емисијама, путем интернета... Нама
је драго да су деца у старту то
прихватила – најављује Ненад Окановић.
Пријатељ представе је Которски позоришни фестивал
за децу, а рађена је у продукцији Е. Т. М. и Дечје позоришне сцене „Пођи туда...” КЦ
Панчева.
„Тајна великог носа” ускоро
ће имати и београдску премијеру, планирана су гостовања у
Србији и региону, као и учешћа на фестивалима.
Због великог интересовања
реприза ће бити у петак, 5. маја, у подне.

ЗАВРШНИ КОНЦЕРТ КЛАРИНЕТСКОГ МАСТЕР-КЛАСА

Допуна стандардном школовању
Овогодишњи интернационални мастер-клас др Огњена Поповића, који је одржан трећи
пут на Чардаку у Делиблатској
пешчари од 24. до 30. априла,
крунисан је завршним концертом полазника. Они су, након
дисциплинованог седмодневног слушања предавања и вежбања, на наступ дошли с нераспакованим коферима, једва
чекајући да изведу припремљени програм. Као и претходне две године, предавачи су
били професори Огњен Поповић и Анџеј Маевски, а полазници су опет имали прилику
да се упознају с најновијим
„Јамахиним” кларинетима.

На репертоару су били хитови класичне музике, мало
џеза, али и филмска музика.
Анџеј Маевски, соло кларинетиста Норвешке државне опере из Осла, истиче да је, као и
претходних година, било задовољство радити с талентованим полазницима. Иако су радили по готово цео дан, увежбавање камерних нумера није било тешко, већ дивно.
– Мастер-клас је само једна
фантастична допуна стандардном школовању. Јако је важно
то што они једни друге мотивишу. Млађи слушају старије
и виде како једног дана треба
да напредују и како треба да

свирају, а старији усавршавају
педагошки сегмент – објашњава Огњен Поповић.
Први пут је одржано шаљиво такмичење „Кларибанат”,
за које је озбиљне награде
обезбедио „Митрос мјузик” из
Београда, који је већ другу годину заредом партнер мастеркласа. Полазнике су оцењивали професори Поповић и Маевски, а трећи „независни”
члан жирија био је кларинетиста Михајло Саморан из Београдске филхармоније.
– Такмичење је конципирано тако да се могу такмичити
само полазници мастер-класа
– не постоји могућност да се

пријави неко са стране. Циљ је
да оценимо читав рад с полазницима. Ми их пратимо од
првог до последњег дана и онда оцењујемо како су радили и
колико су напредовали. Желео сам да то буде растерећено такмичење између полазника, који су се дружили и
вежбали даноноћно, а мислим
да су га они исувише озбиљно
схватили. Мислим да свако
такмичење треба схватити као
један наступ, као нешто што је
крајње весело и забавно. Добро, ту су оцењивања, али тако је то у животу – стално морате негде да будете оцењени
– каже Поповић.

МУЗИЧКО-СЦЕНСКИ ИГРОКАЗ „АЗБУКАР”
„Сирота Марија” и „Вране”.
Не смем изоставити ни
„Крај рата” – ратну драму о
човеку коме су усташе убиле
жену и, заједно са својим
малим сином, одлази да им
се освети. Крај рата је одличан пример за све људе који
су љубитељи мономита у
америчким
филмовима:
освета, горчина, сам против
свих.
За оне који желе да погледају добар страни филм, ево
неколико предлога: „In Bruges”, „Collateral”, „The Band’s
Visit”, „Scott Pilgrim vs The
World”, „Annie”, „Oldboy”,
„Cry – Baby”, „Viridiana”…
СЕРИЈА: Они који нису, нека обавезно испрате серију
„Сиви дом”, која се тренутно
емитује на телевизији, као и
„Заборављене”. Претпостављам да су „Балкан експрес”
сви гледали. Ако већ нисте,
време је да се упознате с
Михићевим јунацима: Бајом, Џимијем Барком, Бамбергом, Шоргом Тигром,
Булатом, Перицом, Зеком,
Дином и Кифлом, Господином Поповићем, као и с
многим другим...

Лепота српског језика кроз тридесет слова
Музичко-сценски игроказ „Азбукар” Путујућег позоришта
„Вандрокаши” из Панчева и
Српског државног позоришта
из Темишвара премијерно је
одигран у четвртак, 27. априла, у нашем граду.
Глумац Мирослав Жужић,
који игра заједно с младим
глумцем Марком Аџићем из
Темишвара, као костур за представу користио је монодраму
„Азбука” свог колеге Милоша
Жутића, коју је играо крајем
осамдесетих година. Направљена је према сабраним делима Вука Стефановића Караџића, а употпуњена је песмама
наших најзначајнијих песника
19. века, као што су Лаза Костић, Милорад Митровић и Јован Јовановић Змај, који су писали Вуковим језиком. У овај
игроказ је уврштена и најстарија народна песма „Разгранала грана јоргована”, која се певала још у 16. веку на француском двору – једна од најлепших које су написане нотално.
Неке од нумера публика је чула
први пут. Глумце је на гитари
пратио Петар Павлов.

– Основни циљ био је да одговара Вуковом духу. То је
враћање на наше корене, враћање једном језику који се данас више не говори и врсти
народних песама које се данас
више не певају. Међу тих седамнаест или шеснаест које
смо певали, било је и шест-седам које гледаоци никад пре
тога нису чули, а оне постоје
већ две стотине година – прича Мирослав Жужић.

Панчевачки глумац каже да
представа има и едукативни
карактер. Иако је она занимљивија можда старијој публици, може бити од користи
и младима.
– Наш језик се, нажалост,
„квари” драстично. Типовао
сам на то да играм за младе
људе који готово да немају
прилике да чују акценатски
тачно казану реч. Желели смо
да истакнемо лепоту српског

језика и мелодија српских песама. У нашем писму није случај да три слова чине један
глас – нема простијег ни једноставнијег писма на кугли
земаљској, али је велики парадокс да нема ни неписменијег
народа. У Београду има 210.000
људи који се потписују отиском
прста, а милион и седам стотина хиљада Београђана никада
није купило позоришну карту.
Страшан податак, аутентичан,
истинит. Невероватно. Међу
народом који има најједноставније писмо требало би да свећом тражиш неписменог –
разочаран је Жужић.
Реализација овог пројекта
ни на који начин није подржана. Представа ће у наредном
периоду пропутовати Србију,
Републику Српску, Мађарску,
Румунију...

Страну припремила

Милица
Манић

СЕЛО

Петак, 5. мај 2017.
pancevac@pancevac-online.rs
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У плану су многе инвестиције, пре свега
завршетак прикључка на градски водовод.
Славко Јовановски,
председник Скупштине МЗ-а Глогоњ

ПРОМЕНА НА ЧЕЛУ ГЛОГОЊСКЕ СКУПШТИНЕ

НОВИ ПРЕДСЕДНИК ЈЕ ЈОВАНОВСКИ
Чланови одлучили
једногласно

Месне актуелности
Банатски Брестовац: Према
налогу Месне заједнице,
промењене су даске на тринаест клупа у центру села.
Захтев те институције за уређење такозваног немачког

Заменик Трајковски
имао два гласа
против
Након избора за скупштине
месних заједница у априлу
2016, пре неколико дана догодила се друга промена на месту председника. Најпре је још
летос у Брестовцу Саву Ђурића заменио Драган Миричић
(обојица из СНС-а), а недавно
је исти сценарио виђен и у
Глогоњу.
Тачније, у четвртак, 27. априла, уместо председнице др Миреле Петровић, изабран је њен
досадашњи заменик Славко Јовановски (обоје су, такође, у Вучићевој партији). За њега је гласало свих присутних седморо
чланова, међу којима и двојица
представника опозиције. Након
тога је биран и нови потпредседник између Дарка Трајковског (СНС) и Драгана Стојановића („За наш Глогоњ”), а са два
гласа против победио је представник владајуће странке. Треба рећи и то да је донедавна
председница поднела оставку и
на место у скупштини, која сада
укупно броји осморо чланова.
Нови први човек Глогоња
Славко Јовановски рођен је
1981. године, по образовању је
струковни инжењер електротехнике, по занимању директор Дома културе од 2009. године, а у последња два сазива
месног органа власти био је
потпредседник. Како је и досад
обављао велики део посла око

руковођења селом, не би требало да има проблема са адаптацијом на нову функцију.
– Тешко да се то може назвати функцијом како то многи данас замишљају, јер је
потпуно волонтерска и не
подразумева никакву материјалну надокнаду. С друге стране, захтева много одрицања,
моралне и друге одговорности, а као финансијски налогодавац имам и све обавезе
пред законом. Једноставно,
очи грађана упрте су првенствено ка Месној заједници
без обзира на то што она дуже
време нема готово никакве
надлежности. Све велике инвестиције иду преко Града, а
поред осталог, немамо више
права ни да бринемо о клубовима и удружењима – истиче
Јовановски.

Када је реч о улагањима, он
истиче да је од 2012. до 2016.
године владала нека повољнија
клима за мања панчевачка села.
– Добили смо три улице и
изградили капелу, као и атарски пут у дужини од шест километара. Настављено је и са
заменом азбестних цеви онима од ПВЦ-а на ло кал ној
мрежи, добили смо еко-чесму с које грађани могу да се
снабдевају исправном водом,
а и радови на прикључењу на
градски водовод су при крају,
чиме би требало да трајно решимо и наш акутни проблем
с пијаћом водом – наводи нови председник.
Он додаје и то да је културни живот сасвим пристојан,
као и да је право задовољство
што у Дому културе функционишу удружења као што су

„Веселија”, „Глогоњке”, Омладинска организација...
– Недостаје нам затворени
простор за реализацију већих
манифестација, а нова зграда
Дома културе још увек није добила употребну дозволу. Немамо ни адекватну фискултурну
салу, јер она школска је неусловна и руинирана. То ће бити
један од приоритета у будућности. У плану су и даља реконструкција водоводне мреже,
наставак асфалтирања, изградња паркинга испред поште, као
и уређење зграде Месне заједнице, а у перспективи и улепшавање излетничких места,
попут тамишке „скеле”. Надам
се да ћемо имати подршку од
Града за покрајинске конкурсе,
јер за све инвестиције, као што
је канализација, имамо готове
пројекте – каже Јовановски.

БОГАТА НЕДЕЉА У ОМОЉИЧКОЈ ШКОЛИ

Дани Доситеја
Вероватно најважнији догађај
у омољичкој школи, под називом „Дани Доситеја”, одржан
је крајем протекле седмице.
Требало је да ова манифестација буде реализована недељу
дана раније, што је пролонгирано због најаве лошег времена, али су ипак две активности
уприличене у првобитном термину, 18. априла, у школском
холу. Реч је о рециклажној продајној изложби на којој су се
разноликим ручним радовима
представили ученици и предшколци, након чега је дечји
хор „Жисел”, под будним оком
наставнице Музичке културе
Милице Божић извео десетак
песама. Најбољи утисак код публике оставила је песма „Не ругај се”, отпевана и на бис.
Као и ранијих година, 25.
априла одржан је традицио-

на лан еко ло шки кар не вал,
на ко јем су, по ред ма лих
Омољчана, гостовала и деца
из Иванова, Брестовца, Панчева и Качарева. Већ сутрадан на програму је био ништа ма ње атрак ти ван Дан
толеранције, и то под слоганом „Све је исто, само је ко-

лек тив мла ђи”. По но во су
колектив и ученици заменили улоге, што нимало није
сметало да се редовне активности у школи несметано одвијају. Млађани наставници
показали су строгоћу, а за то
време њихови дојучерашњи и
сутрашњи педагози враћали

су им мило за драго разним
несташлуцима.
Истог дана одржана су и
спортска надметања, а најинтересантнија била су она између екипа наставника и ученика, као и „Игре без граница”
и „Полигони спретности”.
И, коначно, свечана академија посвећена Доситеју Обрадовићу приређена је у четвртак,
27. априла, у Дому културе.
Приредба се састојала од „Беседе
о Доситеју”, басни и рецитација, плесних и музичких тачака,
драматизације на енглеском језику... Такође, саопштена су
имена ученика који су се успешно надметали на предметним
такмичењима, а Дејану Савановићу из одељења VII3 додељена
је награда за најбољи литерарни рад на овогодишњем конкурсу „Јелена Танасијевић”.

гробља амбасада те државе
проследила је надлежним
удружењима, које ће га у најскорије време разматрати.
Полазници школе рукомета
учествовали су на турниру у
граду. На Поњавици ће ускоро почети да ради рибочуварска служба, а пре празника кошена је трава на плажи
и у околини.
Банатско Ново Село: Вокални
и инструментални солисти
Дома културе су у суботу, 29.
априла, на квалификацијама
у Овчи изборили учешће на
Дечјем фестивалу Румуна
Војводине. Млађи фолклорни ансaмбли поменуте установе представиће се на зонској смотри у недељу, 7.
априла, у Културном центру.
Долово: Школска женска рукометна екипа победила је на
међуокружном такмичењу у
Београду и пласирала се на завршно републичко надметање, које ће бити одржано 9. и
10. маја у Кладову. Њихови
вршњаци у мушкој конкуренцији освојили су треће место
на поменутом турниру. Акција
добровољног давања крви биће уприличена у понедељак, 8.
маја, од 9 до 11 сати, у просторијама Месне заједнице.
Глогоњ: Следеће недеље биће
окончани радови на капели,
а очекује се да ће се у скорије време прећи на спољно
уређење објекта, за шта би
требало да је обезбеђен новац
из градске касе. Фолклорна
секција наступиће на зонској

смотри у недељу, 7. априла, у
Културном центру.
Иваново: Према резултатима
конкурса објављеним на сајту Покрајинског секретаријата за образовање, школа је
добила новац за израду пројектно-техничке документације за санацију крова на фискултурној сали, а код Секретаријата за спорт и омладину
конкурисала је за постављање тартан-подлоге на кошаркашком терену. Традиционална чајанка у организацији
МКУД-а „Боназ Шандор” биће приређена у недељу, 7. маја, у Дому културе.
Јабука: „Други пролећни ручак” одржан je у недељу, 30.
априла, на летњој позорници
поред школе, када су бројни
кулинари из дванаест удружења припремали специјалитете у котлићима, које је
неколико стотина грађана
могло бесплатно да дегустира. Јабучко приобаље било је
1. маја препуно излетника.
Качарево: У току је постављање преко хиљаду метара цеви
с циљем да буду спојени стари бунари и језеро. Сат дечје
сатире Александра Чотрића
одржан је у четвртак, 27.
априла, у Дому омладине.
Омољица: „Доситејеви дани”
приређени су протекле недеље, закључно са свечаном
академијом поводом дана
школе у четвртак, 27. априла, у Дому културе. Балетска
представа „Животно доба”
биће изведена у среду, 10.
априла, од 11.30, у великој
сали Дома културе.
Старчево: Дом културе припрема дечји фестивал ревијалног карактера, који ће највероватније бити одржан
крајем маја, а у плану је и реновирање библиотеке. Протеклог викенда чланови ОИ
„Надел” посадили су биљке
добијене од ЈКП-а „Зеленило” у жардињере на платоу
Дома културе и комплетно
префарбали дечје игралиште
у старом забавишту.

ЧОТРИЋЕВ САТ ДЕЧЈЕ САТИРЕ

Афоризми
за мале Качаревце

ОТВОРЕНА ИЗЛОЖБА РАДОВА ЖЕЉКА СИНОБАДА

„Сенке трајања” у Брестовцу
Изложба радова Жељка Синобада под називом „Сенке трајања” отворена је у петак, 28.
априла, у галерији која се налази у просторијама Ватрогасног дома.
Организатори овог догађаја били су Клуб филмских и
фото аматера „Поњавица” и
Дом културе, а управо је и
директорка те установе Невена Ђурић поздравила присутне и пожелела им добродошлицу. Потом је у име поменутог клуба Жељко Ђурић из
Смедерева говорио о самој

Страну припремио

Јордан
Филиповић

изложби, коју је званично
отворио можда и најчувенији
српски фотограф свих времена

– Томислав Петернек. Он је,
поред осталог, напоменуо да
издавање публикације пово-

дом брестовачких изложби даје огроман допринос српској
фотографији. Након тога је и
сам аутор Жељко Синобад, поздрављен бурним аплаузом, захвалио свим присутнима – од
публике, преко великог броја
фотографа, до репортера и новинара из неколика редакција.
Искусни фото-репортер из
Београда пекао је занат још од
1980. године, поред осталог и
код поменутог Петернека, а ова
изложба посвећена је друштвенополитичким догађајима, пре
свега онима из осамдесетих и
деведесетих година, и то у црно-белој техници. Поставком
доминирају масовна окупљања
– од демонстрација Албанаца с
Титовим сликама у рукама,
преко 9. марта и студентских
протеста, до 5. октобра.

Сат дечје сатире Александра
Чотрића, чувеног београдског
афористичара, одржан је у
четвртак, 27. априла, у качаревачком Дому омладине.
Малишани су препунили
салу и показали велико интересовање за рад познатог
списатеља, због чега су се
тим не тако давно реновираним објектом неретко проламали смех и аплаузи.
Неки од афоризама који су
се, на основу тих реакција,
највише допали ученицима,
јесу: „Кад добијем добру оцену из математике, сви остали

часови су музичко, јер певам
од среће”; „Откад су ми закључене оцене на полугодишту, ја сам, по татиној казни,
закључан у својој соби”; „Сањам да добијем петицу. Зато
и спавам на часовима”...
Према речима Зорана Т.
Поповића, уредника програма Дома културе, организатора ове у потпуности успешне вечери, и овај догађај
представља део кампање за
промоцију сатире, чија се
централна манифестација,
фестивал „Жаока”, одиграва
сваке године у новембру.
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СИНДИКАТ СРПСКЕ ПОЛИЦИЈЕ

НЕВЕРОВАТАН ПРИМЕР ВАНДАЛИЗМА НАД ЖИВОТИЊАМА

Почело потписивање
петиције

СЕДМОГОДИШЊАК МУЧИО
И ПОВРЕДИО ПСА
Дечак везао
лабрадора жицом и
вукао га низ улицу
Злостављао
још једног пса

Синдикат српске полиције
покренуо је потписивање
петиције чији је циљ укидање или измена одређених
чланова Закона о полицији
којима се, по оцени ССП-а,
смањују већ нарушена права
припадника МУП-а.
Предлаже се да се укину
или промене чланови који
се односе на кршење претпоставке невиности, висину
службених дневница, остваривање права на солидарну
помоћ запослених, висину
отпремнина државних службеника, право на штрајк,
услове за напредовање у
служби, обавештавање о
промени распореда радног
времена, урачунавање времена проведеног у путу на
службени задатак у радно
време, повећање плата и
њихово усклађивање с растом цена, исплату регреса
и топлог оброка и још много
тога.

Породица Калањ из Иванова
ових дана је удомила лабрадора Добрицу који је недавно
претрпео праву тортуру. Њега
је мучио седмогодишњи дечак
у једном оближњем селу тако
што га је везао жицом, вукао и
ударао, због чега је четвороношцу тешко повредио предњу и
задњу ногу.
На овај застрашујући случај
насиља скренула је пажњу на
„Фејсбуку” наша суграђанка
Зора Коларски, председница
Друштва за заштиту животиња
и природе „Еколибријум”.
„Након указане прве помоћи
у Качареву пас је превезен у Ветеринарску амбуланту ’Вива
вет’ у Панчеву. Тамо је утврђено да су повреде његове задње
ноге теже него повреде на
предњој нози, иако то није у почетку тако изгледало. На основу понашања пса, види се да је
био нечији љубимац, а да га је
онда власник пустио на улицу.
О овом случају је обавештена
полиција и она је обавила разговор с дечаковим родитељима.
Они су рекли да се дечак само
мало играо. Међутим, након
тога, виђен је како мучи још

Петицијом се захтева да се
укину и четири члана Закона
о полицији којима се прецизира под којим условима
припадници МУП-а смеју да
користе службене пиштоље.
Као образложење за то наводи се да је то тренутно законски регулисано потпуно исто
као и за обичне грађане.
„По тим одредбама службено оружје може да се користи само у крајњим случајевима нужне одбране, што је
бесмислено и противправно
разлозима безбедности. Та
материја је била добро регулисана претходним Законом
о безбедности и нема разлога
да поново не буде тако”, пише такође у петицији.
Синдикат српске полиције позвао је и чланове осталих синдиката да је потпишу, јер и они могу од тога
имати користи. Образац петиције може се одштампати
са сајта www.ssp.org.rs.

Пан че вач ки суд од ба цио
је кри вич ну при ја ву ко ју је
под не ла По ли циј ска упра ва
про тив Дра го ми ра Д., осум њи че ног за кри вич но де ло
уби ја ње и зло ста вља ње жи во ти ња.
Претходно је удружење
„Еколибријум” панчевачкој
полицији поднело кривичну
пријаву у којој је било наведено да је неколико паса на Хиподрому намамљено у шталу,
претучено, стрпано у џакове и

остављено поред контејнера
на Котежу.
Сви су имали вишеструке
тешке повреде и трауме, а у
најтежем стању је била једна
керуша, која је морала да буде
успавана.
Панчевачка полиција је брзо
обавила истрагу о овом догађају и испитала неколико запослених на Хиподрому. Међутим, нико од њих није рекао да
је приметио да је Драгомир Д.
радио било шта сумњиво.

АГЕНЦИЈА ЗА БЕЗБЕДНОСТ

Смањити страдање старих у саобраћају
У Србији свакодневно у саобраћају страда много људи који су старији од шездесет пет
година, и то као пешаци, возачи или путници у возилима. У
протеклих пет година погинуле су 834 особе у том животном добу, од којих је 11 било
из Панчева. Тешко је повређено 3.000 лица, међу којима су
123 наша суграђанина.
У покушају да прекине овај
тренд, Агенција за безбедност
саобраћаја организује широм
Србије предавања за старија
лица на којима она могу чути
како треба да се понашају да
би се смањила на минимум
или потпуно избегла опасност
да страдају у саобраћају.
Једно такво предавање одржано је 27. априла у Клубу за
стара лица на Тесли, а том догађају је присуствовало више наших старијих суграђана. Ову акцију је подржала градска агенција за безбедност саобраћаја.

ПОЧЕЛА АКЦИЈА МИНИСТАРСТВА
ПРОСВЕТЕ И МУП-а

За већу безбедност
матураната
Превенција насиља и подизање свести о опасностима од
злоупотребе алкохола и дрога
и небезбедном учешћу младих у саобраћају – основни су
циљеви акције „Матура”, у
оквиру које ће припадници
Министарства унутрашњих
послова током маја и јуна
одржати предавања матурантима у средњим школама.
Ову акцију заједнички
спроводе МУП и Министарство просвете, науке и технолошког развоја, а осми-

једног пса и како га везаног вуче на улицу”, пише у тексту Зоре Коларски на „Фејсбуку”.
Ова прича имала је срећан
крај пошто се Добрица брзо
спријатељио с малом девојчицом Анђелом, која је један од
чланова домаћинства његових
нових газда у Иванову.
Међутим, то се не би могло
рећи за претходни случај мучења и злостављања животиња
који се догодио прошле године у нашем граду.

шљена је као упознавање
матураната са штетним последицама које могу настати услед вожње под дејством алкохола, конзумирања наркотика и осталих ризичних облика понашања.
Циљ акције „Матура” јесте већа безбедност ученика
завршних разреда средњих
школа, као и одржавања повољног стања безбедности за
време матурских прослава и
других школских манифестација.

Бранко Стаматовић из републичке агенције говорио је о
најкритичнијим ситуацијама
у којима страдају старији учесници у саобраћају. Истакао је
да они често неопрезно претрчавају улицу, чине то ван пешачког прелаза, носе гардеробу у којој возачи не могу да их
примете по мраку и не дају на
време јасан знак возачима

уколико скрећу док су на бициклу. Проблем је и то што
старији бициклисти, када прелазе улицу на пешачком прелазу, возе бицикл уместо да га
гурају.
Зоран Деспотовић, саобраћајни инжењер из Новог Сада, апеловао је на слушаоце
предавања да, када су на улици, воде рачуна о томе да

имају слабији вид, слух и
центар за равнотежу и да су
спорији због тога што су у годинама.
Он их је посаветовао да увек
када излазе из куће или стана,
носе са собом наочаре и слушне апарате, како би јасно
могли да примете и чују друге
учеснике у саобраћају. Уколико су на улици у вечерњим часовима, требало би да носе бар
један део гардеробе, обућу,
торбу или кишобран светле
боје, да би били видљиви возачима.
Ненад Вукас из Дома здравља у Новом Саду скренуо је
пажњу слушаоцима предавања који још увек возе и узимају лекове да воде рачуна о томе да ако су узели неки медикаменат који изазива поспаност, не седају за волан. Према његовим речима, такви лекови могу се препознати по
црвеном троуглу на кутијама.

ПОДСЕЋАЊЕ НА ВЕЛИКИ УСПЕХ НАШЕ ВОЈСКЕ

Како је оборен „невидљиви”
– Америчка авијација била је
1999. године пре почетка бомбардовања Србије толико сигурна да су „невидљиви” бомбардери Ф-117А необориви да
њихови пилоти, за разлику од
других, нису на униформама
имали локаторе који прецизно откривају њихову локацију у случају да буду оборени и
падну на непознату територију. Ти авиони нису имали у кабинама ни уређаје који показују да су их приметили непријатељски радари, иако су
они били инсталирани у све
друге америчке борбене авионе – изјавио је пензионисани
пуковник Золтан Дани на предавању које је поводом годишњице НАТО агресије на Србију организовао интернет
портал „Tango Six”.

Подсећамо, Дани се прославио због тога што је командовао групом припадника Трећег ракетног дивизиона 250.
ракетне бригаде Ратног ваздухопловства и противваздушне
одбране, која је ракетом оборила амерички бомбардер Ф117А.
Он је изјавио да је НАТО
пре агресије на нашу земљу
сматрао застарелим радаре
које је 1999. године користила
Војска Србије, што је било погрешно, јер се касније испоставило да су они ефикасни и
добри.
Објаснио је да је смањењу
наших губитака од бомбардовања у великој мери допринело
добро маскирање наше технике и неукључивање електронских уређаја које је користила

наша војска, да их не би детектовали НАТО радари.
– За обарање „невидљивог”
била је довољна само једна ракета „нева”. Пре него што је
експлодирала у близини тог
авиона и оштетила га, његов
пилот је покушао да побегне
од ње пењањем увис, али му то
није успело. Након поготка
искочио је падобраном. Аме-

риканци су га спасли тек из
трећег покушаја, око четири
сата ујутру, и пребацили хеликоптером у базу Авијано, пошто се претходно крио седам
и по сати на нашој територији.
Припадници наше 72. специјалне бригаде покушали су да
га открију, али нису успели да
стигну први до њега. Каснили
су неких десет-петнаест минута. Зашто се тако завршило,
ни до данас нисам установио –
додао је Дани.
Он је нагласио да је обарање
„невидљивог” било резултат
тимског рада, мотивације и
добре увежбаности наше посаде. Додао је и да је америчко
ратно ваздухопловство после
рушења тог авиона избацило и
све друге летелице тог типа из
борбене употребе.

Поводом годишњице обарања бомбардера Ф-117 говорио
је и Бошко Дотлић, командант
наше посаде која је 1999. године оборила амерички авион
Ф-16.
Он је објаснио да наша војска нема званичну потврду да
је 1999. године погодила тај
авион, јер није пао на нашу
територију. Додао је да се то
десило и с другим америчким ловцима који су оборени
током агресије на Србију, јер
су неки пали у Босни, неки у
Хрватској, а неки у суседним
државама или у Јадранско
море. Да би умањила успехе
наше војске, пропаганда НАТО-а је то објашњавала тиме
да су се ти авиони срушили
због тога што су имали кварове.

Дотлић је говорио и о погибији генерала Величковића и
још двојице наших официра у
околини Омољице. Рекао је да
су они страдали због Величковићевог патриотизма, зато
што је он дошао да обиђе борбени положај једне наше јединице иако то није морао. Према Дотлићевим речима, посада нашег радара на том положају је погрешила, јер је он
предуго био укључен. То је било довољно америчким авионима да га открију и погоде
противрадарском ракетом.

Страну припремио

Михајло
Глигорић
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РЕАГОВАЊЕ ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА НА ЈЕДАН ДОГАЂАЈ

КАДА ЈЕ ДОЗВОЉЕНО СНИМАТИ ДЕЦУ?
Директорка једне
предшколске установе самоиницијативно
објавила дечје фотографије на личном
налогу на „Фејсбуку”
То је могла учинити
само уз дозволу родитеља
Снимање и фотографисање
деце, као и објављивање фотографија и видео-записа на којима се она виде не би требало
да се обавља без претходне сагласности њихових родитеља
– истиче се у реаговању вршиоца дужности заштитника
права грађана Милоша Јанковића на недавну одлуку директорке једне предшколске
установе да самоиницијативно објави дечје фотографије
на „Фејсбуку”.
Ту пише и да је директорка
пре објављивања дечјих фотографија морала прво да обавести њихове родитеље и старатеље о сврси и времену фотографисања, као и о начину на
који ће се те фотографије користити.

Заштитник права грађана је
реаговао поводом овог случаја
након што га је грађанин обавестио о томе да директорка
не само да то није испоштовала већ је самоиницијативно
објавила фотографије деце и

УГРО ЖЕ НА СЛО БО ДА МЕ ДИ ЈА
„Током прошле године Независно удружење новинара Србије забележило је 69 напада на новинаре, а само у прва четири месеца ове године 30, међу којима и осам вербалних
претњи и два физичка напада”, истиче се у саопштењу омбудсмана поводом 3. маја, Светског дана слободе медија.
Наводи се и да су лош економски положај новинара, као
и финансијска и политичка зависност медија довели до тога да су цензура и аутоцензура постале „главни уредници”
српских медија, а да је висока професионална етика у њима све ређа појава.

видео-снимак у коме се она
виде на личном налогу на
„Фејсбуку”.
На питање зашто је то урадила, директорка је изјавила
да су и фотографије и видеоклип снимљени на прослави
50-годишњице установе на
чијем је челу. Додала је да су
објављени на сајту те предшколске установе и у њеном
часопису и да је за то, како је
накнадно утврђено, имала родитељску дозволу. Међутим,
није тражила сагласност за објављивање дечјих фотографија и видеа на „Фејсбуку”.
„У времену у коме живимо
је захваљујући лакој доступности и једноставној примени
савремених технологија веома
лако доћи до информација о
другим лицима и злоупотребити их да би им се нашкоди-

ло. Објављивањем фотографије или видео-снимка без претходне сагласности, лице на које се односе ти садржаји нема
могућност да свој лик и приватност заштити од неконтролисане употребе и могуће злоупотребе на интернету. Један
од најважнијих циљева сваког
правног система треба да буде
заштита права на приватност,
посебно заштита права деце на
приватност”, истакнуто је у реаговању Милоша Јанковића.
Тамо је наведено и да је објављивањем дечјих фотографија
на свом приватном налогу на
„Фејсбуку” директорка предшколске установе повредила
њихово право на приватност,
као и законске и подзаконске
одредбе које штите и друга
права детета.
М. Глигорић

У ГРАДСКОМ ПАРКУ 9. МАЈА

Борци обележавају Дан победе
У организацији Градског одбора Удружења бораца Народноослободилачког рата, у
Градском парку ће идућег
уторка, 9. маја, бити положени венци на споменике народним херојима, чиме ће бити
обележен Дан победе, као и
72-годишњица од пораза фашизма и краја Другог светског
рата.
– Тог дана ћемо се најпре
окупити у 10 сати у просторијама наше организације, које
се налазе у Улици др Светислава Касапиновића 1. Након
тога, у 11.15, положићемо
венце на споменике херојима.
Поводом тога говориће и Саша Павлов, градоначелник
Панчева – изјавио је председ-

ник Градског одбора Удружења бораца НОР-а Тодор Тоша
Стојановић за „Панчевац”.
Он је додао да наш народ
може да се поноси отпором
који је пружио нацистичком
окупатору током Другог светског рата.
Други светски рат донео је
тешка времена Панчеву и
много страдања, због чега је
његов крај 9. маја 1945. дочекан с радошћу на улицама нашег града.
Поред партизана, велики
допринос у борбама за ослобађање Панчева дали су руски
војници и Црвена армија. У
борбама за ослобађање нашег
града погинуло је сто двадесет
црвеноармејаца.

Подсећамо, 9. мај се обележава због тога што је тог дана
1945. године нацистичка Немачка потписала капитулацију
у Берлину. Иако је тиме званично означен крај Другог светског
рата на територији Европе,
остаци немачких снага и њихови савезници су још две недеље
пружали отпор у неким државама (између осталог и у Југославији, где су се предали 15. маја).
Други светски рат је у потпуности завршен тек 2. септембра предајом Јапана и потписивањем капитулације те
земље на америчком бојном
броду „Мисури” у Пацифичком океану.
То је био највећи, најдужи и
по броју жртава најтежи сукоб

у светској историји. Трајао је
нешто мање од шест година, а
у њему је учествовала 61 држава са око 110 милиона војника.
Прецизан број страдалих никада није установљен, а процењује се да је животе изгубило
80 милиона цивила и војника.
Од 1945. године 9. мај се
обележава широм света, а највећа свечаност је војна парада
која се сваке године на тај дан
одржава у Москви.
Девети мај се слави и као
Дан Европе. Француски министар спољних послова Роберт
Шуман је тог дана 1950. године објавио декларацију којом
је позвао на успостављање новог поретка међу европским
земљама.
М. Г.

ПИСМО ЧИТАОЦА

Опасна фасада у Улици Жарка Зрењанина
Као верни читалац „Панчевца”,
убеђен у снагу писане речи и
фотографија у вашем листу,
желим да вам скренем пажњу
на проблем оних који пролазе
тротоаром у Улици Жарка
Зрењанина.
Не прође ни дан а да с куће која почиње бројем 27, а завршава
се бројем 29, не отпадне део поприлично дотрајале фасаде.
Иако су засад та парчад мала,
постоји опасност да падне неки
већи део и да озбиљније угрози
пролазнике. Свако ко туда пролази, може јасно видети да је
цео бедем од цигала накривљен
ка тротоару и да уопште није немогуће његово рушење.
Моја деца свакодневно туда
пролазе и већ су се навикла да
воде рачуна о опасној фасади.

Међутим, има доста старијих
и неупућених који свакодневно пролазе поред тог, није претеривање рећи, зида смрти.
Пре неколико дана први пут
је реаговала комунална или
грађевинска инспекција. После пријава бројних грађана
инспектори су изашли на терен и оградили то место траком. Међутим, сматрам да она
није развучена целом дужином и да је најопаснији део
фасаде и даље остао слободан.
Због тога сам одлучио да се
обратим вашем реномираном
листу и да напишем ово писмо. Сматрам да ће то отворити очи надлежнима и утицати
на њих да поново реагују, јер
људски живот нема цену.
Бојан Микшић, Панчево

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

„Спасавање” Николасa Спарксa
Добровољни ватрогасац Тејлор Макејден излаже се великим опасностима да би
спасао људске животе. Постоји, међутим, нешто са
чим није у стању да се суочи
– не може да се заљуби. Човек који радо прискаче у помоћ женама у невољи неминовно их напушта чим од
њега пожеле нешто више. А
онда једног дана страшна
олуја погађа његов мали јужњачки град и Тејлор у смрсканом аутомобилу проналази младу самохрану мајку
Дениз Холтон. Када јој се
врати свест, Тејлор креће у
потрагу за њеним сином који је нестао – и за њега ће ово
спасавање бити потпуно
другачије од свих претходних. Овог пута ће морати да
отвори врата своје прошлости, која је бол снажно залупио. Уз Дениз ће пожелети
да се срцем и душом преда
вечној љубави.

Сви елементи којима се
Спаркс бави у својим књигама – љубав, губитак и живот у малом граду – с много
емоција и веродостојности
приказани су и у овим сјајном делу, уз додатак да је
„Спасавање” вероватно и
његов најличнији роман,
будући да дечак у роману,
Кајл, има проблем с дислексијом као и Спарксов други
син Рајан.

Два читаоца који до среде, 10. маја, у 12 сати, СМС-ом на
број 1201 пошаљу најинспиративнији одговор на питање:
„Од чега тражите спас?”, наградићемо по једним примерком књиге „Спасавање” Николаса Спаркса. 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

„Ко је Алиса?” Т. Р. Ричмонда
Ко је Алиса Салмон? Новинарка. Кћерка. Девојка која
воли ноћне изласке, мрзи
рокове. Девојка које више
нема. Ипак, то не значи да је
заборављена. Сви ми оставимо неки траг за собом. Али
то никада није цела прича.
Алиса је умрла прошле
године, а прича о њеном
трагичном завршетку могла
је да се нађе у вестима, на
интернету, као и у срцима
њених најближих.
Међутим, човек који је
најбоље познавао Алису није члан њене породице или
пријатељ. Његово име је Џереми Кук и он је Алисин
бивши професор. Опседнут
идејом да склопи делиће
приче о њеном животу, он
проучава њене дневнике,

поруке и активности на друштвеним мрежама.
Ипак, професор Кук не
зна да ће га потрага одвести
све до шокантне приче о љубави, губитку и опсесији, у
којој сви – па и он сам –
имају шта да сакрију.

Два читаоца који до среде, 10. маја, у 12 сати, СМС-ом на
број 1201 пошаљу најинспиративнији одговор на питање:
„Које су најчешће тајне младих?”, наградићемо по једним
примерком књиге „Ко је Алиса” Т. Р. Ричмонда. Најзанимљивије одговоре ћемо објавити у наредном броју „Панчевца”, а награде се могу преузети у књижари „Вулкан”.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Алнари (размак) текст поруке и пошаљите на 1201. Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у ВИП мрежи, 39,60 динара у Теленор
мрежи и 38,64 динара у мт:с мрежи.

НАГРАДЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА

Трач би Раду вратио
међ живе
У прошлом броју нашег листа
питали смо вас како „остати
свој”. „Панчевац” и издавачка
кућа „Вулкан издаваштво”
припремили су по један примерак књиге „Поново своја”
Норе Робертс за два наша читаоца или читатељке који су
најкреативније одговорили
на то питање.
Награђени су читаоци који
су послали следеће СМС-ове:
„Они хоће, а ја нећу да ме
смире без потребе, изем ти
ја такву срећу кад изгубим
самог себе. И зато – остаћу
слободан, нећу се везати, важно је само добро се зезати...” 063/3110...
„Не рећи ’да’ кад мислиш
’не’ и обрнуто. Додуше, то је
лакше рећи него учинити...”
064/5776...
Награде се могу преузети
у књижари „Вулкан” у „Авив
парку”.
Издавачка кућа „Лагуна”
наградиће два аутора нај-

креативнијих одговора на
питање да ли верују у живот
после живота. Они ће освојити по један примерак
књиге „Живот после живота” Кејт Аткинсон.
То издање моћи ће да у
књижари „Исидора Секулић” у „Авив парку”, од наредног уторка, преузму аутори следећих одговора:
„Моја комшиница Рада
волела је, покој јој души, више трач него хлеб. Да постоји нешто, вратила би се да
чује нови трач.” 064/1792...
„Ево, наши политички прелетачи су најбољи доказ да је
живот после живота и могућ
и исплатив.” 064/2883...
С добитницима ћемо контактирати наредних дана,
како бисмо њихове податке
проследили спонзорима.
Нова наградна питања потражите на страницама овог
броја „Панчевца”.
Д. К.
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ВОЗИЛА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ даеву
нексију 1,5, бензин,
у одличном стању.063/884-22-71.
(СМС)
СКОДА фабија,
2001. 1,4 elegance,
лимузина, бензин,
гас реатестиран.
064/154-71-97.
(СМС)
ПРОДАЈЕМ скутер.
063/194-80-60.
(239883)
ОДЛИЧАН ауди А 3,
1.9, турбо дизел,
регистрован.
069/744-286.
(4711)
МЕРЦЕДЕС Ц 120,
2009, замена за ауто, стан плус доплата. 064/134-06-30.
(240006)
ГРАНДЕ пунто 1.3,
мултиџет, 2006, петора врата,
950.000 км,
власник.
064/130-36-02.
(240017)
ПУНТО 3, 1,2, 8 в,
2003. децембар, петора врата,
159.000 км,
власник.
064/130-36-02.
(240017)
СТИЛО 1.9, дизел,
2004, караван,
180.000 км, све од
опреме, на име.
064/130-36-02.
(240017)
ЛАДА нива 1.6.
1991. годиште, регистрован до 1. септембра 2017, аутогас са атестом.
063/183-16-04.
(240016)
ПРОДАЈЕМ југо 55,
1990. годиште, плин
атест 2018, 190
евра. 064/230-5221. (240061)

ПРОДАЈЕМ фијат
пунто 1998. годиште, фабричко стање, гаражиран. Тел.
060/806-63-71.
(240032)
ПРОДАЈЕМ/мењам
за новије голф 4,
1.9, 2001. и астра Г
1.7 караван, 2000.
064/952-19-80.
(240137)
АУТО-КЛИМЕ за све
типове возила сервисирамо и пунимо
фреоном дигиталном машином, комплетно са заменом
уља и УВ бојом,
2.500 динара. „Фриготехник”, 361-361,
064/122-68-05.
(239340)
ВОЗИЛА
ПОТРАЖЊА

СТАЛНИ откуп свих
врста возила, катализатора, продаја
делова. 066/409991, 063/782-82-69.
(239874)
КУПУЈЕМ аутомобиле у било ком стању,
90 до 800 евра.
063/892-08-25,
064/230-52-21. (24)
КУПУЈЕМ круњач/прекрупач оџаци. 065/561-01-03.
(240031)
КУПУЈЕМ аутомобиле у било ком стању
од 80 до 1.200 евра.
062/193-36-05.
(240103)
КУПУЈЕМ томос аутоматике, исправне,
неисправне.
064/171-22-13.
(240146)
ГАРАЖЕ

ИЗДАЈЕМ гаражу на
Тесли. 063/849-5432. (239337)

ОГЛАСИ

ГАРАЖЕ у Панчеву,
Синђелићева 60-а
продајем или издајем. 064/818-86-61.
(4710)
ИЗДАЈЕМ зидану гаражу на Стрелишту.
Тел. 065/377-15-06.
(240105)
АПАРАТИ

СЕРВИС телевизора,
монитора, сет-топ
боксева, даљинских.
„Плус”, Д. Туцовића
28. 353-463.
(239679)
КИНО-ФИЛМОВЕ 8
мм, 16 мм и све врсте видео-касета
квалитетно преснимавам на ДВД. 343563, 063/288-278.
(239875)
ВЕШ-МАШИНА, ел.
шпорет и половни
делови од веш-машина. Тел. 252-0510, 063/703-76-07.
(239564)
ПРОДАЈЕМ ТВ самсунг, плазма лап-топ
MSI. 064/444-57-50.
(240116)
КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

РАСПРОДАЈА новог
намештаја: столице
од 1.200, столови од
4.500, кревети од
9.000, угаона кухињске клупице од
7.000. Стара утва,
060/600-14-52.
(238005)
АЛУМИНИЈУМСКЕ
ограде, гелендери,
алу, пвц столарија,
превоз. 063/801-8476, 065/801-84-76
(239093)

marketing@pancevac-online.rs

ХИТНО продајем
равне шиваће машине за текстил, јуки. 064/493-85-60,
063/715-99-00.
(239749)
МЕСНАТА прасад,
стална продаја, могућност клања, печења и резервисања. Тел. 063/311277. (239837)
РАСАД: парадајз,
краставац, паприка
продајем, гаранција
квалитета. 064/14350-23, 062/165-7020, 626-285.
(239387)
ПОВОЉНО продајем полице, канцеларијски сто, сточиће. 064/327-59-78.
(239916)
САДНИЦЕ рабарбаре продајем. Тел.
064/129-97-24.
(239909)
ДЕЧЈА колица – троцикл, продајем.
065/225-58-51.
(239909)
ПРОДАЈЕМ кауч,
регал и четири столице.
Тел. 064/953-27-88.
(239868)
КОМБИНОВАНИ
фрижидер са два
мотора, веш-машине, Та пећ 3,5 кв, телевизор 51 цм, угаона гарнитура, француски лежај, тросед
мојца, брачни
кревет.
Тел: 063/861-82-66.
(239933)
ПРОДАЈЕМ компјутерски сто „Форма
идеале” расклопљен
и спакован.
064/320-85-47.
(239934)
ПРОДАЈЕМ стару
циглу, има и полутки. 063/253-028.
(239942)
ПРОДАЈЕМ: троседе, кауче, замрзивач
сандучар, мојца фотеље, гарнитуре, регале, мост+регал,
сто+столице, спаваћа соба комплет, ел.
шпорет, ТА пећи,
теписи, амерички
плакари, разно...
063/107-78-66
(239942)
ВЕШ-МАШИНЕ,
фрижидери, замрзивачи, шпорети,
сушилице из Немачке. 062/824-23-21
(240026)
ПРОДАЈЕМ шпорет
на бутан гас, две
рингле, боца за
плин. 063/558-626
(240024)
ПРОДАЈЕМ прасиће
тежине до 20 кг, цена 350дин/кг. Могућ
договор. 063/640230 (240049)
БИБЕР цреп и стара
цигла, велики формат, на продају.
061/114-47-67
(240021)
ПРОДАЈЕМ овце и
јагањце. 632-151,
064/380-56-30
(239997)

ПРОДАЈЕМ очуван,
полован намештај,
повољно. Могућа
достава.
061/641-30-36
(240086)
ОД игле до локомотиве, полован намештај и бела техника
са доставом. Имамо
све. 061/317-07-67
(240085)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ женско јаре,
тестера бензинка,
кућни апаратићи,
гепек за ауто.
065/982-44-53
(240097)
ПРОДАЈЕМ лек „падакса” купљен у
апотеци „Фабег”,
имам рачун 3.800
динара. 060/355-5020 (240107)

НА ПРОДАЈУ црвено-бела крава, друго теле. 060/324-1430 (240117)
ПРОДАЈЕМ француски лежај, повољно.
064/124-67-46
(240119)

ПРОДАЈЕМ стару
циглу, велики формат и бибер цреп.
064/049-62-72

ПРОДАЈЕМ фрижидер, комбиновани
замрзивач, електрични шпорет, веш
машину за делове
беко, индесит, горење, сименс. 346790, 064/129-73-60

ПАНЧЕВАЦ
телефон: 013/301-150
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КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ судоперу и остале кухињске елементе, кухиња 10.000, нова.
371-568,
063/773-45-97
(240056)

ПРОДАЈЕМ шпорет
за етажно грејање
„термомагнум”, Милан Благојевић.
063/807-75-61,
065/206-35-49
(240175)
КУПОПРОДАЈА
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ веш машине, фрижидере,
замрзиваче, телевизоре, старо гвожђе.
064/158-44-10,
063/101-11-47.
(239161)
КУПУЈЕМ старе вешмашине, фрижидере, замрзиваче, акумулаторе, каблове,
остали метални отпад. 060/521-93-40.
(239968)
КУПУЈЕМ старе вешмашине, фрижидери, замрзиваче, бојлере, шпорете, телевизоре и старо гвожђе. Златко.
061/144-82-80.
КУПУЈЕМ половне
хоризонталне прозоре. 066/357-870.
(239534)

КУПУЈЕМ столове,
столице, кухиње, кухињске клупе, ТА
пећи. 063/195-0717. (239949)
КУПУЈЕМ полован
намештај, белу технику, добро плаћам.
335-930, 064/36657-87. (240071)
КУПУЈЕМ перје, старински намештај,
слике, сатове, стари
новац, старе фигуре, стрипове, старо
покућство. 335-974,
063/705-18-18.
(240071)

ОГЛАСИ

ВЕЛИКИ избор некретнина, плацева,
кућа, станова, локала. „Милка М”,
063/744-28-66.
(4711)
БЛИЗУ центра, 16
ари, кућа, само
15.000. (67),
063/744-28-66,
„Милка М”. (4711)

КУЋА у Омољици,
120 м2, 9 ари плаца.
060/619-32-22,
062/195-33-35.
(239849)
КУДЕЉАРАЦ, плац
1.600 м2, фронт 12
м, 45.000 евра.
(636), „Стрелиште
некретнине”,
069/196-96-05.

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ кућу у
Банатском Новом
Селу. 063/874-7077. (СМС)
ДОЊИ ГРАД, кућа
сређена са два стана, ЕГ, плац 7 ари.
061/224-47-97.
(238740)
ПРОДАЈЕМ викендицу на Златибору,
може замена – стан,
кућа у Панчеву.
064/668-89-00.

КУЋА на продају, са
10 ари плаца, Горњи
град. 064/133-3202. (239130)
ХИТНО продајем
спратну кућу у Јабуци, нова градња,
220 м2, усељива.
064/493-85-60,
063/715-99-00.
(239798)

НОВОСЕЉАНСКИ,
28 ари, 8.000; Београдски, 16 ари,
9.000. (67),
063/744-28-66,
„Милка М”. (4711)
ПЕЛИСТЕРСКА, 40
ари, зона град, могућност парцелисања, струја, вода.
065/630-59-25.
(239559)
ПРОДАЈЕМ нову кућу у Качареву, усељиву, цена договор.
062/893-26-90,
013/601-472.
(239369)
ПРОДАЈЕМ грађевински плац, 8 ари,
Козарачки просек.
Тел. 060/601-60-23.
(239388)
ПРОДАЈЕМ плац на
Караули, 7.02 ара,
Рибарска улица, повољно. 060/743-0362. (239381)
КУЋА, нова Миса,
240 м2, на 2.3 ара,
три нивоа, близина
„Петар Пан” вртића,
предато за легализацију, 57.000, договор. 063/826-97-09.
(239842)
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ПРОДАЈЕМ кућу 80
м2, Панчево – шири
центар, 29.000, свакојаки договор.
064/902-28-80.
(239941)
ПЛАЦ, стара Миса,
Банијска, 11,3 ара,
23.000. „Перфект”,
064/348-05-68.
(239980)
СТРЕЛИШТЕ, трособна, 68 м2 на 10
ари, 41.000. (097),
„Перфект”,
064/348-05-68.
(239980)

ВОЈЛОВИЦА, приземна 139 м2 + локал 30 м2, на 7,29
ари, 32.000 евра.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68.
(239980)
КАРАУЛА, 43 м2, на
100 ари, 41.000
евра. (097), „Перфект”, 064/348-0568. (239980)
КОТЕЖ 1, новија
градња, 160 м2, 2,3
ара, грејање,
75.000. (677), „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.
(240011)
МАРГИТА, почетак,
100 м2, 1.5 ар, без
улагања, 70.000.
(677), „Нишић”,
362-027, 064/20655-74. (240011)
ПЛАЦ, Баваништански пут 9,5 ари, бунар, под воћем,
5.000. (677), „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.
(240011)
ПРОДАЈЕМ кућу,
Долово, без посредника, 16 ари, 150
м2. 063/153-37-70.
(239994)
ПЛАЦ, стара Миса,
грађевински, 5 ари,
повољно. 060/01196-66. (239995)

ПАНЧЕВАЦ
телефон: 013/301-150

ПРОДАЈЕМ кућу,
власништво, ради
исељења из земље,
550 м2, са помоћним објектима. Баваништански пут,
поред кафане „Лала”, може замена за
стан уз доплату. Тел.
063/843-24-06,
Тел. у Бечу: 00436776176-176-46-84.
(240022)
ПРОДАЈЕМ плац од
17,5 ари на Јабучком путу, повољно.
069/186-54-05.
(240045)
КОД Турске главе,
кућа преправљена у
два локала, дворишни стан, 2 ара, само 52.000. (238),
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15.
(240052)
КНИЋАНИНОВА 33,
кућа 100 м2, дворишни стан 40 м2, 5
ари, 38.000. (238),
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15.
(240052)
БЕЗ посредника кућа на продају или
замена за стан, уз
доплату. Дринска
(Содара).
063/103-43-48.
(240068)
ТОПОЛА, 150 м2,
три стамбене јединице, 9 ари, сређена, 34.000, договор.
(336), „Олимп”,
351-061, 063/274951. (240083)
КУЋА у Војловици,
повољно. 064/53848-35. (240073)

МЕЊАМ кућу у
Панчеву за село.
061/156-70-52.
(240089)
ПРОДАЈЕМ пола куће са две стамбене
јединице, Ул. Милке
Марковић. Тел.
064/326-38-37.
(240094)
ТЕСЛА, кућа 60 м2,
1.84 ара, 42.500.
(242), „Кварт”,
064/125-62-67, 346392. (240142)
ПРОДАЈЕМ стару
кућу са плацем 30
ари у Банатском
Новом Селу.
063/863-80-15.
(240126)
КУЋА 50 м2, на 9
ари плаца са грађевинском дозволом.
Пелистерска, Новосељански пут.
065/410-97-34.
(240152)

ТЕСЛА, 61 м2,
2 ара, двособна,
новија приземна,
33.000. (49),
„Мустанг”,
062/226-901.
(240156)

КУЋА, четири етаже
100 м2, гас, два паркинг места, три спаваће, два купатила.
069/822-48-24.

ПРОДАЈЕМ
две куће са три купатила. Тел.
064/982-45-50.
(240113)

ВОЈЛОВИЦА, две
одличне стамбене
јединице, 7 ари,
26.000. (49),
„Мустанг”,
062/226-901.
(240156)
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КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОТРАЖЊА

АГЕНЦИЈИ „(238),
„Тесла некретнине”
потребне куће на
бољим локацијама.
064/668-89-15.
(240032)

КУПУЈЕМ пољопривредно земљиште у
околини Панчева, 3
до 6 хектара.
063/169-25-68.
(240122)
СТАНОВИ

СОДАРА, двособан,
ЦГ, 30.000; трособан, ЦГ, III спрат,
43.000. (396),
„Лајф”, 061/662-9148. (4711)
ЦЕНТАР, прелеп, 90
м2, ЦГ, 50.000; Тамиш капија, трособан, III спрат,
55.000. (396),
„Лајф”, 061/662-9148. (4711)
СТРЕЛИШТЕ, троипособан, III спрат,
ЦГ, ренвоиран,
47.000; Котеж, леп
двособан, 36.500.
(396), „Лајф”,
061/662-91-48.
(4711)
ГАРСОЊЕРА, 28 м2,
шири центар, без
посредника, 19.000
евра, могућ договор. 060/034-74-33.
(239043)

ПОНУДА

СТАН 84 м2, VI
спрат, Котеж 2, без
посредника.
065/398-98-99.
(238863)
СТАНОВИ, центар,
продаја нових укњижених и у изградњи,
од 40 до 120 м2, цена 600-850 евра/м2,
са ПДВ-ом.
063/323-584.
(234515)
ТЕСЛА, 64 м2, IV
спрат, реновиран,
36.000; 35 м2, II
спрат, ТА, 23.000.
(396), „Лајф”,
061/662-91-48.
(4711)

ШИРИ центар, нови
станови, 48 и 28 м2,
одмах усељиви.
063/208-352.
(239275)
ПРОДАЈЕМ двособан стан, 52 м2, Котеж 2, власник.
062/445-614, вреди
погледати.
(239464)

ОГЛАСИ

ДВОРИШНИ стан,
30 м2, на Тесли, повољно. 063/738-5802. (239491)
МИСА, 50 м2,
18.000; 57 м2, 70 м2.
063/377-835.
(239498)
ВОЈЛОВИЦА, дворишни стан, 61 м2,
гаража, башта,
укњижен, 17.500.
064/938-41-99.
(239966)
СТРОГИ центар,
једноипособан 47
м2, 22.000; гарсоњера 28 м2, III, 19.000.
„Перфект”, 64/34805-68. (239980)
ТЕСЛА, двособан,
57 м2, 32.000; једнособан, 36 м2,
21.500. „Перфект”,
064/348-05-68.
(239980)
КОТЕЖ, двоипособан, 58 м2, 35.000;
једноипособан, 55
м2, 30.000. „Перфект”, 064/348-0568. (239980)
МАРГИТА, двособан, 56 м2, I, TA, реновиран, 36.000.
„Перфект”,
064/348-05-68.
(239980)
МАРГИТА, двособан, 42 м2, приземље, двориште,
22.000. „Перфект”,
064/348-05-68.
СТРЕЛИШТЕ, троипособан, 82 м2,
47.000; двособан,
63 м2, 31.000 евра;
мањи троипособан,
58 м2, 30.500. „Перфект”, 064/348-0568. (239980)
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СТРЕЛИШТЕ, 50 м2,
ПР, 18.000. (636),
„Стрелиште некретнине”, 069/196-9605. (239919)
ЦЕНТАР, 60 м2, стан
и локал, 36.000.
(636), „Стрелиште
некретнине”,
069/196-96-05.
(239919)
НОВА МИСА, новоградња, 38 м2, ПР,
25.000. (636),
„Стрелиште некретнине”, 069/196-9605. (239919)

СТРЕЛИШТЕ, 49 м2,
двособан, 22.000,
једнособан 21.500.
(324), „Медиа”,
315-703,
064/223-99-20.
(239921)
ТЕСЛА, „Дис”, 46
м2, једноипособан,
тераса, 26.500, договор. (324), „Медиа”, 315-703,
064/223-99-20.
(239921)

ЈЕДНОИПОСОБАН,
37 м2, центар,
26.000; Миса, нов,
22.000. (324), „Медиа”, 315-703,
064/223-99-20.
ДВОИПОСОБАН
стан, 78 м2, Стрелиште, IV спрат, лифт,
ЦГ, интерфон, рампа за колица.
062/770-540. (2396)
ТЕСЛА, двособан
стан, 53 м2, ЦГ, I
спрат, продајемо
или мењамо у Новом Саду. 062/11233-70. (239807)

СОДАРА, леп двособан, 54 м2, I, ЦГ,
31.000. (398),
Кров”, 060/683-1064. (239978)
СТРОГИ центар, леп
двоипособан, 63 м2,
V, лифт, 43.000.
(398), Кров”,
060/683-10-64.
(239978)
МИЛЕТИЋЕВА, новији двособан, 57
м2, гаража, приземље, 39.000. (398),
Кров”, 060/683-1064. (239978)
ЈЕДНОСОБАН дворишни код „Родића”, 22 м2, 8.000.
(398), Кров”,
060/683-10-64.
(239978)
ЦЕНТАР, 2.0, I, ЦГ,
35.000; Котеж 2,
2.0, 54, 28.000.
(338), „Јанковић”,
348-025. (239983)
СТРЛЕИШТЕ, 2.5,
ЦГ, 31.000; Маргита, 60 м2, ТА,
13.000; Топола, 7
ари, 100, 29.000.
(338), „Јанковић”,
348-025. (239983)
НОВА МИСА, трособан, 85 м2, ЦГ, замена за мањи.
064/134-06-30.
СТРЕЛИШТЕ, центар, двособан, 55
м2, новија градња, I
спрат, 33.000.
(677), „Нишић”,
362-027, 064/20655-74. (240011)
ЦЕНТАР, двоипособан, 64 м2, ТА, III,
тераса, 33.000.
(677), „Нишић”,
362-027, 064/20655-74. (240011)
СТРЕЛИШТЕ, једнособан, 32 м2 + тераса, V, лифт, ЦГ,
20.000. (677), „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.
(240011)

ЦЕНТАР, једноипособан, 37 м2, IV, ЕГ,
новији, 25.000.
(677), „Нишић”,
362-027, 064/20655-74. (240011)
СОДАРА, војне
зграде, двоипособан, ПР, сређен,
35.000. (677), „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.
(240011)

СТРЕЛИШТЕ, двособан, 52 м2, III, реновиран, усељив,
27.000. (677), „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.
(240011)
ТЕСЛА, двособан,
55 м2, V, лифт, ЦГ,
реновиран, 32.000.
(677), „Нишић”,
362-027, 064/20655-74. (240011)

СТРЕЛИШТЕ, трособан 66 м2, са терасом + остава, VI
спрат, комплетно
сређен, 30.000 евра
фиксно. 064/61324-28. (240036)
ДВОРИШНИ стан,
Војловица, 61 м2 +
16,44 м2 гарсоњера
Самачки, мењам за
стан 40 – 50 м2, Тесла или Котеж.
061/174-34-98.
(240034)
ПРОДАЈЕМ двособан стан, Цара Лазара, Панчево.
060/162-66-05.
(240051)
ЈЕДНОСОБАН, сређен, Тип Станко, 32
м2, 24.000 евра.
(470), „Дива”, 345534, 064/246-05-71.
КОТЕЖ, двособан,
29.000 – 33.000, ЦГ,
тераса, договор.
(470), „Дива”, 345534, 064/246-05-71.
ДВОИПОСОБАН,
Тесла, две терасе,
ЕГ, алу столарија,
36.000, договор.
(470), „Дива”, 345534, 064/246-05-71.
(240059)

СТРОГИ центар,
двособан, ТА, први
спрат, идеалан за
канцеларију, ординацију. (470), „Дива”, 345-534,
064/246-05-71.
(240059)
ПРОДАЈЕМ двоипособан стан, 58 м2,
етажно грејање.
Тел. 060/333-56-41.
(240063)

ГАРСОЊЕРА,
СРЕЂЕНА,
Самачки,
17 м2, II, 12.500,
договор.
(238),
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15.
(240052)

КОТЕЖ 1, једноипособан, 45 м2,
27.000. (238), „Тесла некретнине”,
064/668-89-15.
(240052)
КОТЕЖ 1, трособан,
66 м2, ВПР, две терасе, 37.000. (238),
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15.
(240052)
КОТЕЖ 1, гарсоњера, IV, ЦГ, договор.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50.
(240062)
КОТЕЖ 1, мањи
двособан, 40 м2,
26.000. (188), „UnaDalli”, 064/255-8750. (240062)
СТРЕЛИШТЕ, новоградња, 50 м2, двособан, II, ET. (188),
„UnaDalli”, 064/25587-50. (240062)
СТРЕЛИШТЕ, двособан, 57 м2, нижа
спратност, ЕТ,
24.000. (188), „UnaDalli”, 064/255-8750. (240062)
СОДАРА, трособан,
83 м2, сређен. (188),
„UnaDalli”, 064/25587-50. (240062)

Петак, 5. мај 2017.

СТАНОВИ
ПОНУДА

НОВА МИСА, 40 м2,
I, ЦГ, 23.000. (188),
„UnaDalli”, 064/25587-50. (240062)
СОДАРА, двособан,
54 м2, ЕТ, 26.500,
сређен. (188), „UnaDalli”, 064/255-8750. (240062)
ТЕСЛА, стан 40 м2, у
приземљу, ЕТ грејање, ТА пећ цер 6 кв.
063/329-340.
(240072)
КОТЕЖ 1, продајем
једноипособан 45
м2, двоипособан 66,
Радова зграда.
064/133-54-18.
(240077)
НАЈПОВОЉЊНИЈИ
станови и куће на
свим локацијама.
Агенција „Ћурчић”,
362-816, 063/80310-52. (240083)

ТЕСЛА, новоградња,
трособан, 68 м2, III,
ЦГ, усељив, 47.000,
договор. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951.

ШИРИ центар, новоградња, двособан,
50 м2, III, ЕГ,
38.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951.
(240083)
ТЕСЛА, двособан,
52 м2, IV, ТА, усељив, 21.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
064/234-36-01.
(240083)
СТРЕЛИШТЕ, двособан, 54 м2, ЦГ, реновиран, усељив,
31.000, договор.
(336), „Олимп”,
351-061, 063/274951. (240083)
КОТЕЖ 2, двособан,
63 м2, III, ЦГ,
32.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951.
(240083)
СОДАРА, двоипособан, 61 м2, ВП, ЦГ,
реновиран, 37.000,
договор. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951.
(240083)

МИСА, једноипособан, 44 м2, ВП, ТА,
18.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951.
(240083)

ОГЛАСИ

ПРОДАЈЕМ стан у
центру, I спрат, ЕГ,
одличан за пословни простор.
061/533-27-40,
065/849-09-38.
(240098)
ЦЕНТАР, продајем
стан са ординацијом и вртом. Тел.
063/751-07-79.
(240115)
ЦЕНТАР, двособан,
52 м2, ВПР, Та,
31.000. (320),
„Премиер”,
352-489,
063/800-44-30.
(240129)
КОТЕЖ 1, гарсоњере, II, III, 27 м2, ЦГ,
18.000. (320),
„Премиер”,
352-489,
063/800-44-30.
(240129)
КОТЕЖ 1, двособан,
I, 50 м2, TA, 24.000.
(320), „Премиер”,
352-489,
063/800-44-30.
(240129)

НОВА МИСА, двособан, III, 57 м2, Ta,
24.000. (320),
„Премиер”,
352-489,
063/800-44-30.
(240129)
ЦЕНТАР, 53 м2, IV,
ЦГ, 27.000 евра.
(242), „Кварт”,
064/125-62-67,
346-392.
(240142)
КОТЕЖ 2, 62 м2,
VII, 32.000. (242),
„Кварт”,
064/125-62-67,
346-392.
(240142)
ПРОДАЈЕМ поткровље, Миса, 100 м2,
укњижено, сива фаза са свим прикључцима. 065/333-5525. (240134)
ПРОДАЈЕМ стан на
Котежу 2, 43 м2,
сређен. 069/129-1987. (240171)
ПРОДАЈЕМ стан у
Радивоја Кораћа и
стан у 7. јула.
064/317-36-31.
(240164)
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ЦЕНТАР, нов укњижен стан, 37 м2,
власник. 063/208352. (240163)
ТЕСЛА, двоипособан, IV спрат, тераса, остава, новоградња. 069/822-4824. (240165)
ТЕСЛА, дуплекс, III
спрат, тераса, паркинг место, ЦГ, новоградња. 069/82248-24. (240165)
ЦВИЈИЋЕВА, једноипособан, поткровље, новоградња,
пуна висина.
069/822-48-24.
(240165)
СТРЕЛИШТЕ, 53 м2,
I, TA, уредан,
24.000. (49), „Мустанг”, 062/226-901.
(240156)
СТРЕЛИШТЕ, једнособан, III, 39 м2, ЦГ,
22.000. (49), „Мустанг”, 062/129-9467. (240156)
САМАЧКИ, 17 м2,
III, ЦГ, 11.000. (49),
„Мустанг”, 062/12994-67. (240156)
КНИЋАНИНОВА,
новији двособан, 61
м2, III, плин, 34.000.
(49), „Мустанг”,
062/226-901.
(240156)
ТЕСЛА, гарсоњера,
23 м2, високо приземље, 16.000. (49),
„Мустанг”, 062/12994-67. (240156)
ТЕСЛА, трособан,
68 м2, ЕГ, IV, квалитетно реновиран,
36.000. (49), „Мустанг”, 069/226-6658. (240155)
КОТЕЖ 1, Радова
зграда, двособан,
сређен, 58 + Т, II,
37.000. (49), „Мустанг”, 069/226-6658. (240155)
ТЕСЛА, једнособан,
30 м2 + т, II, ново
купатило, 22.500.
(49), „Мустанг”,
069/226-66-58.
(240155)
ЦЕНТАР, двособан,
51 м2, II, ТА, сређен, 37.000. (49),
„Мустанг”,
069/226-66-58.
(240155)
ЈЕДНОИПОСОБАН,
Тесла, ВП, празан,
комплетно реновиран; центар, I, 40,
прелеп, само
29.000. (67),
063/744-28-66,
„Милка М”. (4711)
ДВОСОБАН, Стрелиште, 24.000, сређен, ЦГ, 21.000, ВП,
ТА. (67), 063/74428-66, „Милка М”.
(4711)
ГАРСОЊЕРА, центар, II, фул, намештена тераса, вреди
погледати, нова.
(67), 063/744-28-66,
„Милка М”. (4711)
ТЕСЛА, трособан,
IV, 61, 30.000; центар, трособан, II, 78
м2, 38.500. (67),
063/744-28-66,
„Милка М”. (4711)

СТАНОВИ
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ дворишни
стан, део куће,
струја, вода
у Панчеву,
до 7.000 евра.
060/130-34-54.
(239951)

ПОТРЕБНИ станови
свих структура
Агенцији (238), „Тесла некретнине”,
064/668-89-15.
(240052)
КУПУЈЕМ стан до
15.000, дајем ауто
(3.000), остало кеш.
064/134-06-30.

КУПУЈЕМО станове
и куће свих структура, брза и сигурна
исплата.
„Перфект”,
064/348-05-68.
(239980)
КУПУЈЕМО станове
на свим локацијама,
брза исплата. (320),
„Премиер”,
063/800-44-30.
(240129)
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СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру у центру. Звати после 16
сати. 063/697-360
(СМС)
ДВОСОБАН стан,
строги центар, ЦГ,
издајем.
064/154-71-97.
(СМС)
ИЗДАЈЕМ празан
комфоран двособан
стан на Котежу 2.
066/006-584,
066/240-994.
(СМС)

ИЗДАЈЕМ намештен
једнособан ученику, Тесла. 064/34807-60, 231-99-54.
(239517)
ИЗДАЈЕМ двособан
стан, 50 м2, ЦГ, први
спрат, М. Горког,
100 евра. 235-17-11,
062/351-711. (2393)
ИЗДАЈЕМ двособан
стан, 50 м2, ЦГ, први
спрат, М. Горког,
100 евра. 235-17-11,
062/351-711.
(239382)
ИЗДАЈЕМ трособан
стан на Стрелишту,
лифт, IV спрат.
060/643-60-30.
(239872)

ОГЛАСИ

ГАРСОЊЕРА издајем, Миса, Тимочка
32. 064/993-71-74,
013/371-635,
064/297-81-68,
013/311-007.
(239861)
ИЗДАЈЕМ двособан
стан, Котеж 1, ЦГ,
нова столарија, на
дуже, празан, усељив одмах.
066/661-72-30.
(239872)
ИЗДАЈЕМ кућу у
Маргити, намештену, са локалом или
без њега. Никола.
063/837-37-71,
063/841-16-27.
(239969)
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ГЛЕТОВАЊЕ, кречење, демит фасаде,
гипс, повољно, пензионерима попуст.
061/626-54-06.
(239981)
ТАПЕТАР који пресвлачи намештај, са
искуством, тражи
посао. 064/120-7764. (239985)
НАМЕШТЕН стан
издајем, нова Миса,
ТА, интернет, кабловска. 064/23123-59. (239982)
ИЗДАЈЕМ на Тесли
нов леп део куће,
дужи период.
064/294-21-40.
(239923)

ИЗДАЈЕМ два дворишна намештена
стана, једноипособан + гарсоњера,
Стрелиште. 362-406,
064/218-83-45.
(239899)
ИЗДАЈЕМ намештен
дворишни двособан
стан, посебан улаз,
сат. Карађорђева.
064/994-13-16.
(239886)
ИЗДАЈЕМ једноипособан стан у строгом центру, III
спрат, интерфон,
кабловска, интернет, парно грејање.
063/190-71-45, 25148-98. (239935)

ИЗДАЈЕМ намештен
стан у центру, мањи
једнособан.
064/125-23-22,
062/863-76-72.
(239918)
ИЗДАЈЕМ празан
једнособан стан на
Содари, 50 м2, II
спрат. Тел. 064/30040-01. (239939)
ИЗДАЈЕМ једнособан стан, празан,
Котеж 1. 065/97500-20. (239946)
ИЗДАЈЕМ на Миси
мањи намештен
стан самцима, самцу. Тел. 063/154-9411, 063/179-96-16.
(239990)

ТЕСЛА, стан намештен, 44 м2, од 1.
маја. 063/837-3771, 063/841-16-27.
(239113)
ИЗДАЈЕМ једноипособан стан и гарсоњеру намештено,
центар, засебан
улаз. 061/131-79-04.
(239996)
ИЗДАЈЕМ гарсоњеру, Ул. С. Саве 90,
код „Амана”.
062/153-68-16.
(240001)
ИЗДАЈЕМ стан, ненамештен, центар,
Синђелићева, 30 м2.
065/629-36-65.
(2400029)
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СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

ИЗДАЈЕМ празан
двособан стан, зграда, Стрелиште, ЦГ.
064/164-77-66.
(240007)
ИЗДАЈЕ се двоипособан полунамештен, Котеж 2, II
спрат, одличан.
062/172-08-53.
(240019)
ИЗДАЈЕМ једнособан стан у Војловици. 013/352-389,
064/370-79-83.
(240008)

ИЗДАЈЕМ на дуже
трособан стан у новој кући. 064/13036-02. (240017)
ИЗДАЈЕМ двособан
стан у центру града.
062/395-953
(240045)
ИЗДАЈЕМ једноипособан намештен
стан, реновиран,
две терасе, нова
Миса, 100 евра +
депозит. 064/45894-96. (240050)
ИЗДАЈЕМ једнособан стан на Содари,
усељив од 1. јуна.
060/162-66-05
(240051)

ОГЛАСИ

ИЗДАЈЕМ на Тесли,
једнособан стан,
парно грејање, и намештен једнособан
стан на новој Миси.
064/393-14-75
(240055)
ИЗДАЈЕМ двособан,
намештен стан на
Содари, ТА,
120 евра.
064/245-88-57
(240058)
НАМЕШТЕНА гарсоњера, центар, први спрат, грејање,
паркинг, мирно
место.
064/238-68-94.
(240101)
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ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру на Котежу 1, ЦГ, први
спрат. 061/697-6868 (240101)
ИЗДАЈЕМ двособан
стан, Тесла, лифт,
централно грејање,
клима, ненамештен.
066/412-723
(240090)
ИЗДАЈЕМ мањи, намештен, дворишни
стан. 064/844-43-19
(240106)
НАМЕШТЕН једноипособан стан, ТА,
код Хотела„Тамиш”,
80 евра. 064/12248-07 (240124)

ЗЛАТИБОР – Водице, кућа за издавање, летовање, зимовање, викенд туре.
063/802-58-36
(240130)
ИЗДАЈЕМ намештен
стан у кући, двособан, депозит обавезан. 064/503-75-57
(240125)

ДВОРИШНИ једнособан стан, центар,
издајем. Тел:
064/232-64-33
(240141)
ИЗДАЈЕМ једноипособни стан ненамештен, на Кеју
у центру.
063/168-43-22
(240133)

ПАНЧЕВАЦ телефон: 013/301-150

ИЗДАЈЕМ стан на
новој Миси, 40 м2,
празан, 90 евра.
Тел:063/863-85-04
(240158)
ИЗДАЈЕМ двособан,
намештен стан, Котеж 1, 100 евра.
060/628-66-61 (240)
ИЗДАЈЕМ стан, Тесла, двособан, ненамештен, ТА.
063/392-355
(240167)
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ЛОКАЛИ

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ за стан, локал
од 39 м2 у центру
Стрелишта. Тел.
064/267-71-74.
(СМС)
ИЗДАЈЕМ локал 58
м2 у Сокачету.
063/665-226
(239287)
ИЗДАЈЕМ нов локал,
одлична локација,
слободан од 1. маја.
063/617-421.
(239619)

ПРОДАЈЕМ локал у
Тржном центру
„Трубач”, 17,5 м2,
8.000 евра фиксно.
063/850-02-66.
(239373)
ХИТНО издајем локал 11 м2 у београдском подземном
прометном пролазу,
50 евра. 062/211032. (239845)
ИЗДАЈЕМ локал у
центру, пешачка зона. Тел. 064/427-5449. (240064)
ПРОДАЈЕМ локал
96 м2, центар, повољно. 064/329-4840. (240033)
ИЗДАЈЕМ локал 18
м2, КарађорђеваРадомира Путника.
060/624-33-20.
(240074)
ИЗДАЈЕМ локал у
центру, 70 м2, за тиху делатност. Тел.
063/751-07-79.
(240115)

ИЗДАЈЕМ локал 110
м2, магацин 100 м2 и
канцеларијски простор. АЦ „Звезда”,
Стевана Шупљикца
88. 063/278-250.
(240120)

ПОТРЕБНЕ
раднице са искуством за рад на индустријским шиваћим машинама.
064/001-19-47.
(239363)

ИЗДАЈЕМ локал 15
м2 у пролазу и канцеларију 25 м2. Војводе Путника 29.
063/278-250.
(240120)
ИЗДАЈЕМ локал код
улаза у пијацу, близина три школе.
060/351-03-56.
(240121)

ПИЦЕРИЈИ „Попај”
потребни пица-мајстори и раднице на
сендвичима и палачинкама.
063/820-87-61.
(239484)
ХАЛО ЛЕСКОВАЦ,
потребне раднице
за рад за роштиљем.
Локал у центру.
063/834-88-10.
(239871)
ХАЛО ЛЕСКОВАЦ
потребне
раднице за рад
за роштиљем.
063/897-55-04.
(239871)
ПОТРЕБНЕ две девојке за рад у кафићу на Зеленој пијаци. Звати од 10 до
18 сати.
064/419-38-38.
(239844)
ТРАЖИМО возаче Б
категорије за потребе пекарске индустрије у Београду.
Могућност организованог превоза,
фирма „Превозник”.
060/864-07-71.
(239430)
ПОТРЕБНА фризерка са искуством.
060/713-62-05,
Салон „Драгана
НС”. (239905)

ПОСАО
ПОНУДА

ПОТРЕБАН кувар/ица, са искуством. „Кафана сa
разлогом”. 064/06050-50. (СМС)

ФРИЗЕР и масер са
искуством потребни
салону “Beauty Design”. Тел.064/15570-57. (СМС)
ПОТРЕБНЕ раднице
за рад на роштиљу
на ћумур, СТР „Идеал”. 063/855-65-56.
(239755)
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ПОТРЕБНИ радници
за грађевинску лимарију, са искуством. 063/663-464.
(239959)
ПОТРЕБНИ радници
са искуством за рад
у пекари.
065/241-00-09.
(240027)
PROTECTA D. O. O.
- потребни радници
обезбеђења. Услов,
средња стручна
спрема, да није осуђиван. Особа за
контакт. Душан,
069/111-23-34.
(240027)
ПИЦЕРИЈИ „Pizza
shop” потребна радница са искуством.
064/555-33-34.
(240037)
ПОТРЕБАН бравар
и електричар за рад
у силосу. Позвати
064/808-68-17.
danijelm1988@gmail.com

(240018)
ПОТРЕБНИ радници
са искуством у аутоперионици „Периша”. Тел. 063/281954. (239998)
ПОТРЕБНЕ раднице
у продаји у ресторану „Пилећи дућан”.
377-230, 064259-9662. (240080)
ПОТРЕБАН кувар у
Винарији „Ђурић”.
063/329-340.
ПОТРЕБНА радница
за рад на бензинској
пумпи у Панчеву.
351-601. (240108)
РАДИЈАТОР Д. О.
О. Потребни радници, предност са искуством и положеном Б категоријом.
Звати од 8 до 15 сати. 013/343-530.
(240109)

СЕРВИСУ потребни
радници: фарбање,
полирање, дубинско
прање возила, са искуством. 060/33365-80. (240114
ПЕКАРИ потребна
продавачица.
061/631-99-26.
(240118)
ПОТРЕБНА касирка
за рад у месари.
063/362-427.
(240140)
ПОТЕРБНА радници
за рад у башти, Крњача. 064/340-8142. (240152)
ТРАНСПОРТНОМ
предузећу потребан
диспечер. Услови:
ССС, енглески језик,
рад на рачунари.
Пожељно познавање
шпанског, немачког
лили италијанског
језика. Svetlana.flamengo@gmail.com
060/661-83-41.
(240148)
ПОТРЕБНИ радници
за развоз робе у дистрибуцији пића, са
возчаком дозволом
Б и Ц категорије.
063/494-512.
(240157)
ПОСАО
ПОТРАЖЊА

ШЉУНАК песак, сејанац, одвоз шута
малим и великим
кипером.
064/664-85-31,
013/342-338.
(СМС)
ИЗДАЈЕМ мешалицу
за бетон, са превозом. 063/315-381.
(СМС)
КОМБИ превоз робе
и ствари, тура у
Панчеву 1.000 динара. 062/ 890-58-18.
(СМС)

ИЗДАЈЕМ казан за
печење ракије 120
л.са превозом и
монтажом. 063/315381. (СМС)
ВРШИМО селидбе,
превоз терета, људи
и животиња. Тел.
061/610-84-84.
(СМС)
ПОПРАВЉАМО/УГРАЂУЈЕМО
ПВЦ-АЛУ столарију,
комарници, венецијанери, ролетне, сигурносна врата, стаклорезачке услуге.
060/545-34-04.
(238896)
СЕЛИДБЕ, превоз
1.000 динара, попуст ванградске, могућност радника.
064/482-65-53.
(237907)
АУТО-ПРИКОЛИЦЕ,
издавање 10 евра
дан. Позовите,
064/235-08-15.
(239256)
ЕЛЕКТРИЧАР, поправке бојлера,
шпорета, индикатора, разводних табли, инсталација.
Мића, 064/310-4488. (238331)
АЛУ-ПВЦ столарија,
ролетне, комарници, венецијанери,
тракасте завесе,
уграђујем, поправљам. 063/882-2509. (239513)
ВОДОИНСТАЛАТЕР, поправке, преправке купатила,
славине, одгушење
канализације одмах.
061/193-00-09.
(239525)
ЗАМЕНА поломљеног црепа, поправка
крова, чишћење
олука. 065/535-2456. (239457)
ДРВОСЕЧА исећи
ће моторном тестером свако дрво које
вам смета. 063/369846. (239970)

КОШЕЊЕ траве, корова, обарање стабала, рушења кућа,
ископи. 064/122-6978. (239975)
РУШЕЊА кућа, шупа, утовари, одношење ствари, разбијање бетона, бетонирање, кошење
тримером, итд.
060/035-47-40.
(239976)
ПЕДИКИР, курје
очи, урасли нокти,
масажа: терапеутска, релакс.
061/308-95-86,
013/351-907.
(239973)
ЕЛЕКТРИЧАР ради
инсталације, поправља старе, замена
табле, повољно.
060/521-93-40.
(239968)
МАТЕМАТИКА, часови, основци, средњошколци. Искусна
дипломирана, професорка математике. Повољно, центар. 343-370.
(239480)
ЧИСТИМ таване,
подруме, рушим
старе објекте, чистим шут, повољно.
Златко. 061/144-8280. (239920)
ПРЕВОЗ комбијем,
селидбе са радницима, повољно, 1.000
динара тура, у свим
правцима. Златко.
061/144-82-80.
(239920)
МАТЕМАТИКА, физика, хемија, механика, часови. Тел.
251-19-81, 063/85222-43. (239902)
ОЗБИЉНА жена са
искуством чувала би
децу или одржавање
домаћинства.
065/225-58-51.
(239910)
МОЛЕРСКИ радови,
глетовање, фарбање
столарије, радијатора. Павел,
063/809-66-61.
(239948)

ПАНЧЕВАЦ
телефон: 013/301-150

Петак, 5. мај 2017.

ПОСАО
ПОТРАЖЊА

ПРАЊЕ тепиха, дубинско прање намештаја, аутомобила.
Наташа, 361-474,
060/361-47-41,
066/361-474.
(239958)

КОМБИЈЕМ превозим робу, ствари,
селидбе и све остало. Најповољније.
065/361-13-13.
(240013)
СПУШТЕНИ плафони, преградни зидови, израда кошуљице, уградња ламината, столарије.
062/816-33-84.
(240000)
КЕРАМИЧАР, квалитетно, поуздано,
повољно. 063/318780. (240035)
ГЛЕТОВАЊЕ, кречење, фарбање столарије, гипсарски радови, чисто, повољно, квалитетно.
063/304-476, Влада.
(240042)
ВОДОИНСТАЛАТЕР, уградња, одржавање воде, канализације, кабина,
славина, бојлера,
котлића. 063/83684-76. (240054)
ЕНГЛЕСКИ свим узрастима, долазим,
јефтино, 22 године
искуства. 013/25178-97, 063/782-5148. (240069)
КОШЕЊЕ и крчење,
сечење дрвећа, вађење пањева, фрезирање баште.
064/196-17-32.
(240088)
СРПСКИ, часови за
основце и средњошколце, студенте.
Припрема пријемних, контролних.
064/462-37-64.
(239875)
ТРАЖИМ посао, пеглање, спремање
станова, брига о
старима. 065/50892-88, 061/283-8069. (240087)

ОГЛАСИ
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ВИШЕГОДИШЊЕ
искуство, уградња
свих врста камена,
подне и зидне керамике. 064/128-3849, Ненад. (240104)
ШЉУНАК, песак,
сејанац, одвоз шута
малим кипером до
два кубика.
065/334-23-38.
(240135)
СРПСКИ језик, професорка. 064/32246-79. (240172)
КОШЕЊЕ и сређивање травњака, дворишта и воћњака.
Могућност одвоза
траве и остало.
061/612-14-50.
(240169)
УСЛУГЕ

ПАРКЕТ постављам
и хоблујем, мајстор
с дугогодишњим искуством из Дебељаче, с материјалом
или без њега. Ноле
(имам и паркет),
013/665-220,
063/847-74-38.
(235603)
ПОВОЉНО. Превоз
робе, селидбе комбијем, цена по договору. 064/147-1477, 013/311-514.
(238245)

СЕЛИДБЕ „Бомбончић” Борис, све релације по Србији с
комбијима, камионима, екипа радника, кутије, фолија за
заштиту намештаја,
0-24, сваког дана и
недељом. Бесплатан
долазак и процена
посла. Плаћање могуће чековима и
преко рачуна. Борис. 013/352-536,
063/253-028,
064/444-66-74.
bomboncicb@gmail.com

, www.selidbepancevo-boris.ser.rs.
СЕЛИДБЕ „Бомбончић” – Борис, комбијем и камионом,
Војводина, Србија,
са или без радника.
013/352-536,
063/253-028,
064/444-66-74.
(239942)

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

СЕЛИДБЕ „Бомбончић” – Борис – комбијима, камионима,
професионално,
екипа радника, све
релације по Србији,
откуп намештаја.
013/352-536,
063/253-028,
064/444-66-74.
(239942)
СЕЛИДБЕ и превоз
робе „Бомбончић” –
Борис – комбијима,
камионима, екипа
радника, монтажа,
демонтажа, паковање ствари, кутије за
паковање, фолија за
заштиту намештаја.
Селите се без стреса!!! Борис,
013/352-536,
063/253-028,
064/444-66-74.
bomboncicb@gmail.com

, www.selidbepancevo-boris.ser.rs.
(239942)

СЕЛИДБЕ комбијем
и камионом, Војводина, Србија, са или
без радника. Најповољније. Иван.
063/107-78-66.
(239942)
СЕЛИДБЕ робе и
ствари комбијем и
камионом, професионално, екипа
радника, све релације по Србији, откуп намештаја.
Иван. 063/107-7866.(239942)
ШЉУНАК, песак,
сејанац, ризла, одвоз шута малим и
великим кипером.
064/648-24-50.
(236933)
ШЉУНАК, песак,
сејанац, рушење
објеката, утовар шута, разбијање бетона. 063/218-894.
(236933)
КАМИОНСКИ превоз до 2 м³, шљунак,
песак, сејанац, шут.
064/648-24-50.
(236933)
ИСКОП багерима:
темеља, подрума,
септичких јама, канала, насипање терена. 063/218-894.
(236933)

ИЗНАЈМЉИВАЊЕ
камиона са корпом
за рад на висини,
сечење дрвећа, вађење пањева.
063/218-894.
(236933)
ИЗНАЈМЉИВАЊЕ
телехендера висина
дизања до 17 м, носивости 4 тоне.
064/668-97-86.
(236933)

ИСТОВАРИ/УТОВАРИ виљушкарима на
свим теренима, до
10 тона.
063/218-894. (2369)
РУШЕЊЕ објеката,
сечење и разбијање
бетона, утовар шута, превоз материјала. 064/668-97-86.
(236933)
ШЉУНАК, сепарисани шљунак, песак,
сејанац, ризла, услуга вибро-плоче.
963/246-368.
(239507)

КРЧЕЊЕ и кошење,
сечење високих дрвећа, чишћење плацева, вађење
пањева.
064/668-97-86.
(236933)
KIZZA – истовар/утовар робе виљушкарима, превоз
шљунка, песка, сејанца, ризле, рушење објеката, ископ
багерима, разбијање и сечење бетона,
насипање и набијање терена.
064/668-97-86.
(236933)
СЕЛИДБЕ, 1.300 динара, превоз робе
са радницима. Попуст на ванградске.
063/174-77-69.
(238739)
СЕЛИДБЕ, превоз
друге робе, Панчево, даље, цена договор. 013/366-843,
063/193-22-29.
(239781)
ПРЕВОЗ малим кипером, шљунак, песак, сејанац, ризла,
шут, утовар.
063/246-368.
(239401)

ПАРКЕТ, уградња,
хобловање старог
паркета, полирање,
лакирање, Дебељача. 063/822-94-82,
063/865-45-31.
ПОПРАВКА беле
технике, монтажа,
сервис клима уређаја. Овлашћени сервис „Фриго Пеђа”,
013/301-300,
063/771-24-16.
(239554)
ПОВОЉНО, превоз
робе, селидбе комбијем, цена по договору.
064/147-14-77,
013/311-514.
(239817)

КРЕЧЕЊЕ
од 100 м2,
пензионерима
попуст.
063/755-57-40.
(239843)
АЛУ ПВЦ столарија,
комарници, ролетне, венецијанери,
уграђујем, поправљам, гуртне.
064/181-25-00.
(239873)
ПРЕВОЗ кипером,
повољно, сејанац,
песак, шљунак, туцаник, одвозим шут.
064/354-69-94.
(240076)
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ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгушење купатила и канализације, водоводне
адаптације, замена
вирбли, батерија,
вентила и санитарија, све за воду, 0-24,
пензионерима екстра попуст, долазим
одмах. 013/348-139,
064/493-44-63,
061/631-51-41.
(239963)
КРОВОВИ, поправке, замена црепа,
летви, старог црепа
и поставке новог
крова, црепа, рогови, патошење, изолације, најјефтинији
у граду, пензионерима екстра попуст.
013/235-39-21,
064/290-45-09,
061/348-20-00.
(239965)
ВОДОИНСТАЛАТЕР. Одгушење купатила, канализације, водоводне адаптације, замена вирбли, вентила, батерије, санитарије,
прикључка воде и
канализације. Од 024 сата, пензионерима екстра попуст.
Долазим одмах.
013/235-39-21,
064/290-45-09,
061/348-20-00.
(239965)

ИЗДАЈЕМ рамске
скеле, металне подупираче, мешалице
за бетон. 064/35111-73. (239906)

РОЈАЛ МГ: ПВЦ столарија, ролетне, комарници, венецијанери, све завесе,
тенде, хармо-врата,
роло-заштита.
063/816-20-98,
013/351-498.
(239916)
СЕЛИДБЕ, транспорт робе у Србији
и иностранству са
радницима или без.
Монтажа/демонтажа, паковање, чишћење станова, однос непотребних
ствари, од 0 – 24 сата. 064/047-55-55.
(239954)

ОГЛАСИ

СЕЛИДБЕ, превоз
робе камионом,
екипа радника, повољно. Вук.
064/176-91-85,
063/278-117.
(239984)
ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгушење купатила, канализације, адаптације, поправке, замена.
013/331-657,
063/777-18-21,
064/495-77-59.
(240010)
ДРАКС, утовар и истовар виљушкарима,
превоз шљунка, песка, сејанца, рушење објеката, одвоз
шута, раскрчивање
и равнање терена.
Ископ подрума, темеља, јама.
064/595-98-01.
(239999)
ВЕШ-МАШИНЕ,
фрижидере, замрзиваче, климе, бојлере, шпорете, поправљамо са гаранцијом. „Фриготехник”,
361-361, 064/12268-05. (240159)
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ПАНЧЕВАЦ
телефон:
013/301-150
ПОТРЕБНА жена за
помоћ у кући пензионеру.
Тел. 013/367-064,
063/730-69-73.
(240067)
РАЗНО
ТУРИЗАМ

ИНОСТРАНОМ пензионеру, 67 година,
потребна жена за
помоћ у кући. Стан,
храна, плата по договору.
061/245-16-21.
(237798)
ИНВАЛ. ПЕНЗИОНЕР, 1968, тражи
озбиљну жену ради
брака. 065/672-8701. (239930)
ЧУВАЛА бих дете у
свом стану, повољно. 064/422-67-62.
(239857)

СЕЛИДБЕ и превоз
робе камионом и
комбијем већ од
1.500 динара. 0-24
сата. Ми смо ту због
вас. 064/334-85-64,
063/811-98-32, Поповић. (240154)

ЗЛАТИБОР,
Водице, кућа
за издавање.
Летовање, зимовање, викенд туре.
063/802-58-36.
(240130)
ИЗДАЈЕМ апартмане у Херцег Новом.
063/827-23-63
viber.
(240151)

ПАНЧЕВАЦ

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

ОГЛАШАВА
ИЗЛАГАЊЕ НА РАНИ ЈАВНИ УВИД
План детаљне регулације дела блока 87
(комунална зона) у насељеном месту
Банатско Ново Село
Излажу се на рани јавни увид План детаљне регулације дела блока 87 (комунална зона) у насељеном
месту Банатско Ново Село (у даљем тексту План).
Рани јавни увид Плана, одржаће се у трајању од 15 дана и то почев од 12. 05. 2017. до 26. 05. 2017. године.
Наведени плански документ, биће изложен на рани јавни увид, у згради Градске управе Града Панчева,
ул. Трг краља Петра I бр. 2 - 4. у холу на шестом спрату, као и у канцеларији 610, сваког радног дана од 9 до
15 часова. Све информације у вези са огласом могу се
добити путем телефона 013/308-905.
План ће бити доступан јавности и у дигиталном
облику, у трајању раног јавног увида, на званичној интернет страници града Панчева.
Заинтересована правна и физичка лица могу поднети примедбе у току трајања раног јавног увида. искључиво у писаном облику, Градској управи Гада Панчева. Секретаријату за урбанизам. грађевинске и
стамбено-комуналне послове, путем писарнице Градске управе Града Панчева. Трг краља Петра I, бр. 2 - 4,
Панчево. Евидентиране примедбе и сугестије могу
утицати на планска решења.

РАДНО ВРЕМЕ БЛАГАЈНЕ:
понедељком и уторком од 8 до 18,
средом од 8 до 15, а четвртком и петком
од 8 до 13 сати
Последњи поздрав једином брату и једином ујаку

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ!
ПРАВИЛА СЛАЊА ОГЛАСА ПУТЕМ СМС-а
Поштовани клијенти, подсећамо вас да огласе путем СМС-а на добро познат број
1202 могу слати ИСКЉУЧИВО ФИЗИЧКА ЛИЦА.
Такође, у складу са Законом о посредовању у промету и закупу непокретности
ФИЗИЧКА ЛИЦА КОЈА ОГЛАШАВАЈУ ПРОМЕТ НЕПОКРЕТНОСТИ (СТАНОВИ,
КУЋЕ, ЛОКАЛИ, ЗЕМЉИШТЕ) НЕ МОГУ СВОЈЕ МАЛЕ ОГЛАСЕ ДОСТАВЉАТИ
ПУТЕМ СМС-а.
Ова врста оглашавања може се реализовати искључиво на благајни „Панчевца”
будући да је уз текст огласа неопходно приложити доказ о власништву или потписати
одговарајућу изјаву.

ДРАГАНУ СТАНКОВИЋУ
1954–2017.
Твоје тешке муке су престале,
твоје живе ране су уминуле,
твоје храбро срце се зауставило
али, наша туга и бол остају заувек.
Неутешни: сестра ГОРДАНА и сестрић
МИЛОШ МИЛЕУСНИЋ
(103/240015)

Сваки оглас послат путем СМС-а који није у складу с горенаведеним правилима,
као и са Законом о оглашавању или са уређивачком политиком „Панчевца”, може
бити стопиран без права клијента на надокнаду трошкова.

Вољени мој

Сећање на нашег првог и највољенијег братанца

ДРАГАНА СТАНКОВИЋА ЦУПЕТА

Последњи поздрав вољеном сину, супругу, оцу и деди

Остаје заувек у нашим срцима.
Породице: СТАНКОВСКИ, БАРАЈИЋ, КАЛКАН,
ШАРАЦ и ГРУЈЕВСКИ
(141/240112)

После дуже и тешке болести преминуо је мој братанац

ДРАГАНУ СТАНКОВИЋУ ЦУПЕТУ

ДРАГАН СТАНКОВИЋ
Цупе мој, моја рано, отишао си прерано.
Твој ГОРАН

1954–2017.
Наш вољени Цупе напустио нас је тихо 1. маја 2017. године, речи
је мало да би ти исказали захвалност. Хвала ти на свему.
Тугују за тобом: мајка МИЛЕВА, супруга БРАНКИЦА, синови
ГОРАН и ВЛАДИМИР, снаје ДАНИЈЕЛА и ИВАНА и унука ЛЕНКА

Ожалошћени: стриц ДУШАН, стрина ЉУБИЦА
и сестра ВЕРИЦА с породицом

(98/240009)

(114/240046)

(96/240009)

ДРАГАН ЦУПЕ

Петак, 5. мај 2017.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
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Тужна срца и с болом обавештавамо родбину и пријатеље да је 28.
априла 2017. у 93. години преминуо наш драги

МАЈА
ПОПОВСКИ

МАЈА
ПОПОВСКИ

МАЈА
ПОПОВСКИ

1973–2017.

1973–2017.

БРАНИСЛАВ ПОПОВИЋ
21. XII 1924 – 28. IV 2017.
мајор у пензији
Сахрана је обављена 2. маја 2017. године на Католичком гробљу у
Панчеву.

Срећо мамина и татина,
ти оде, а шта ћемо ми
без тебе. Нека те анђели чувају пошто ми нисмо могли.

Заједно смо ишле кроз
живот. Ако су се наши
путеви и раздвојили,
увек ћемо знати да се
поново пронађемо.

Последњи поздрав нашој драгој Маји.
Мајче наша, била си борац, борила си се са
осмехом, али болест је
победила.

Мама и тата РАДА и
МИРКО МИЛЕНКОВИЋ

Најбољој сестри
на свету од њене сестре
НАТАШЕ и ДУЦЕ

Воле те твоји дека
МИЛАН, ујка РАДОШ,
ујна НЕНА и брат
БОЖИДАР
БЕЛАНОВИЋ

(117/240057)

(118/240057)

(119/240057)

Ожалошћени: супруга ЗАГОРКА, син ПЕТАР, снаха ЗОРИЦА,
унуке МАРИНА и МИЛИЦА као и остала родбина и пријатељи
(91/240004)

МАЈА
ПОПОВСКИ

„Љубав је једини ваздух који удишеш,
осмех једини језик који
на свету разумеш”
Волимо те заувек.

Колектив
ОШ „Олга Петров”
из Банатског Брестовца
(134/240092)

Последњи поздрав најбољој сестри и тетки

МАЈА
ПОПОВСКИ

БРАНИСЛАВ ПОПОВИЋ
МАЈА
ПОПОВСКИ

21. XII 1924 – 28. IV 2017.
мајор у пензији
Поносан и захвалан што си ми отац.
Твој ПЕРА
(93/240006)

Последњи поздрав драгом зету

МАЈИ
ПОПОВСКИ

Мајче,

ДАЦИКА, СРЛЕ и ВАСА

1973–2017.
Последњи поздрав мојој драгој кумици Маји
од кумова из Баваништа.
ВЛАДА, СВЕТЛАНА,
МИЛАН и ЈЕЛЕНА

(133/240092)

(120/240057)

волимо те заувек.

1973–2017.
БОБИЦА, МИЦА,
АНЧИ, САКИ, ДАША,

1973–2017.

од сестре НАТАШЕ,
сестрића СТЕФАНА
и сестричине ТИНЕ

Последњи поздрав
нашој учитељици Маји
Поповски од ученика
II-1 Основне школе
„Олга Петров”
из Банатског Брестовца
с родитељима

(123/24005)

(122/240057)

Последњи поздрав куми

Последњи поздрав снаји

МАЈИ ПОПОВСКИ
од МАРИЈЕ с породицом

БРАНИСЛАВУ ПОПОВИЋУ

(150/240147)

мајору у пензији
Драга

од снаје БОЖАНЕ
(92/240005)

МАЈА
ПОПОВСКИ
Последњи поздрав нашем другу

МАЈИ

1973–2017.

Чика

МАЈО

Мама, како наставити
живот без тебе.

БРАНКУ

БРАНКУ

од САВЕ СТОЈКОВИЋА, МАРИНКЕ, ЈАНИКЕ КОЛАРА
и ВЕРИЦЕ с породицама
(116/240052)

Љубе те твој супруг

последњи поздрав од
комшија МАЛБАША

БОЈАН, син НИКОЛА

(127/240070)

(121/240057)

27. априла 2017. преминуо је наш драги супруг, отац и деда

од свекрве ВОЈКЕ

од смрти те нисмо могли сачувати, али чуваћемо те од
заборава.
Твоји: БОЖО, ВЕРОНИКА, ВИТО, ВЛАДА и НИНА

(154/240161)

(155/240161)

Драга

Преминуо је мој драги
брат

и ћерка АЊА

Последњи поздрав драгом

МАЈО
Хвала за велико и искрено пријатељство.
Породице СТАНИМИРОВИЋ и МАРКОВИЋ
(113/290044)

НИКИЦА
МУЊЕРАН
4. XII 1956 – 3. V 2017.

Отишла је изненада и тихо, наша драга комшиница
Твоја неутешна сестра
ЗОРИЦА с породицом

ДРАГУТИН СЕКУЛИЋ
дипл. инж. шумарства
1933–2017.
Ожалошћени: супруга МИЛОСАВА, ћерка ВЕРА, син МИРОЉУБ,
снаја ВИОЛЕТА, унуке АЛЕКСАНДРА и ЈЕЛЕНА са супругом
МИЛОШЕМ, МИЛИЦА, унуци МИЛАН и САША, и праунука ЈАНА
(110/240040)

(145/240136)

БРАНКУ

од комшија
у Кеј Радоја Дакића 9
(147/240139)

МАЈА ПОПОВСКИ

ПАНЧЕВАЦ

Опраштамо се од ње с дубоким поштовањем.
Станари зграде Г 10 Панчево

телефон:

(156/4711)

013/301-150
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29. априла 2017, у 89. години, преминула је наша

ЉУБИЦА ВУЈОВИЋ
1928–2017.

Сахрана је обављена 1. маја 2017, на Старом православном гробљу.

Ожалошћени: син СЛОБОДАН, снаје МАРИЈА и НАДА,
унучад МИЉАН, ВЛАДИМИР, ИВАНА и МИЛИЦА,
зетови ДЕЈАН и НЕНАД,
снаја ДАНКА, праунучад ДУЊА, ОГЊЕН, СТЕФАН и ПЕТРА
и остала родбина
(140/ф)

Петак, 5. мај 2017.
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Баба, поносни што смо били део твог живота
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Последњи опроштај са драгом баба Љубицом

ЉУБИЦА
ВУЈОВИЋ

ЉУБИЦА ВУЈОВИЋ
Не може се описати наш губитак, бол и туга поводом смрти баба
Љубице. Нека ти је лака црна земља и вечни спокој у царству небеском. Памтићемо твоју доброту према ближњима, твоју пажњу и
твоја дела.
Унук МИЉАН и ОЛИВЕРА

ЉУБИЦА ВУЈОВИЋ

(104/240020)

Бајка, за тебе није било
тешко ништа урадити,
сем пустити те да одеш.
Твоје медицинске
сестре МИЦА и ЦЕЦА
(79/239971)

Сада ти кажемо последњи пут збогом.

Последњи поздрав драгој сестри Петри

Последњи поздрав
Породица СФЕРА
(48/239922)

Остаје празнина која никад неће бити попуњена. Боле
неизговорене речи, неиспуњени планови и жеље. Боле
сузе, успомене и сећања...

ПЕТРИ УГРЕН

ЉУБИЦИ ВУЈОВИЋ
ЗОРАН ПЕШЕВСКИ с породицом
(162/ф)

од сестре ДРАГИЦЕ,
сестричине МАРИНЕ
и СНЕЖЕ
(102/240015)

Последњи поздрав драгој и никад непрежаљеној

ПЕТРА УГРЕН
Верујемо да твој одлазак није крај већ почетак једног сасвим новог пута на ком ћемо се поново срести и бити заједно, једног дана.
Мама, остаћеш у нашем срцу и мислима заувек!
Хвала ти на љубави, бризи и нежности коју си нам несебично пружала јер нас је то чинило бољим људима.

Поштованој

ПЕТРИ УГРЕН
Хвала ти за године дивног и искреног пријатељства.
МИЛОВАН, РАДОВАНКА, МАРКО
и МИЛОШ МИЛОВАНОВИЋ

ПЕТРИ УГРЕН

САЊА и МИЛЕ
(90/239993)

1954–2017.

(86/239987)

Последњи поздрав драгој сестри

Последњи поздрав

од сестре МИЛИЦЕ и зета СВЕТЕ с децом
(27/239889)

Нашој драгој

ПЕТРА УГРЕН
С љубављу и поштовањем чуваћемо успомену
на тебе.
Твоји ЈАЊИЋИ
(125/240065)

ПЕТРИ УГРЕН

ПЕТРИ УГРЕН
ПЕТРИ УГРЕН
од сестре ЉУБИЦЕ
и зета СЛАВКА с децом

последњи поздрав од заове ДРАГИЦЕ, НАДЕ
и ИВАНЕ с породицама

СЛАВКО ЈАЊИЋ
1940–2017.
преминуо је 27. априла 2017.
Заувек ћеш живети у нашим срцима.
Ожалошћени: супруга ЗОРКА, ћерке ЈАСМИНА
и ДРАГАНА с породицама
(77/239964)

(87/239987)

(130/240081)

(101/240014)

Наш вољени

Атлетски клуб „Динамо” Панчево

После дуге и тешке болести, 20. априла 2017. године преминуо је наш вољени супруг, отац и деда

Тужна срца и с болом обавештавамо да је 28.
априла 2017, преминуо наш драги

мр ВИОРЕЛ МЕЗА

ЗОРАН САВИЋ

из Делиблата
у 79. години
Поносни што смо га имали, с великом љубави и
тугом, чуваћемо од заборава његов драги лик,
племенитост и доброту.
Неутешни: супруга ВЕРА, син САША
с породицом, сестра ВИКТОРИА с породицом,
рођаци, колеге и пријатељи
(9/239848)

Последњи поздрав драгом зету

ЗОРАНУ
САВИЋУ

1942–2017.
Сахрана је обављена 2. маја 2017, на Католичком
гробљу у Панчеву.
Са жалошћу и тугом: син СРЂАН,
снаја ГОРДАНА, унуци МИЛОШ и НЕМАЊА
и остала родбина

БРАНКИЦА, ЂОРЂЕ,
АЛЕКАНДАР, РИСТА
и РАДИСЛАВ

(148/240143)

(149/240144)
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Тужни смо и изненађени сазнањем о упокојењу нашег драгог пријатеља, поштованог професора и тренера

Последњи поздрав драгом течи

29. априла заувек нас је напустио наш

СИМИ

СИМА СТЕФАНОВИЋ
1945–2017.

СИМЕ СТЕФАНОВИЋА

ЈАСНА, МИХАЈЛО
и ДРАГАН
(76/239961)

1945–2017.
Хвала ти за сву љубав коју си нам пружио.

Последњи поздрав дра-

Рукометаши „Динама”, генерација 63/64

Воле те твоји: супруга РАДОЈКА, син МИЛАН и ћерка АНЂЕЛКА

(60/239938

(135/240095)

Заувек у нашем сећању тренер и професор

гом течи

Последњи поздрав драгом

СИМИ
СТЕФАНОВИЋУ
СИМА СТЕФАНОВИЋ

СИМИ СТЕФАНОВИЋУ

С поштовањем његови играчи: МОЦ, ДОКСИ, РАДЕ,
ПАНТА, КОКА, БОЛЕ, БОКА, ЋУРЕ, ГРОФ, МАРЦИ,
СЕКУЛА, АЦА, БОЖА, БИБА и КЕРА

од куме ЗОРЕ и породица ПОПОВ и ЈОВАНОВ
(126/240066)

(41/239913)

Породица ЋИКА
(75/239961)

СИМА СТЕФАНОВИЋ
Најтужнији поздрав нашем

Последњи поздрав

Последњи поздрав поштованом пријатељу

Последњи поздрав драгом чика Сими.

СИМИ СТЕФАНОВИЋУ

СИМИ СТЕФАНОВИЋУ
Породица ЈАНКОВИЋ

Чуваће га од заборава сестра ВИДА, СРЂАН
и ЗОРИЦА с породицама

Породица ДИМИЋ

(68/239945)

(146/240138

(151/240150)

Последњи поздрав драгом брату и деверу

28. априла 2017. преминуо је наш вољени
супруг, отац и деда

СИМИ
СТЕФАНОВИЋУ

Последњи поздрав
од пријатеља БОЖЕ
и НАДЕ ВУЈОВИЋ
(74/239960)

Умро је наш пријатељ

СИМИ
Породице ВИШЊИЋ и МИЛАНОВИЋ
(136/240095)

ВУКУ ПЕШИКАНУ

ВУКО ПЕШИКАН

1946–2017.

1946–2017.

Увек ћемо те се сећати по доброти и с љубављу чувати успомену на тебе.

Последњи поздрав мом

СИМА
СТЕФАНОВИЋ

Заувек у нашим срцима.

РАДОВАН и МИМА ПЕШИКАН

Твоја супруга МИЛЕВА, ћерке ЈЕЛЕНА
и ЈУЛИЈА и унуке МАРТА, НЕДА и АНА

(158/240168)

(88/239991)

Почивај у миру мили куме

Последњи поздрав мом драгом брату

Последњи поздрав

Његов частан живот
и племенита душа
заслужују вечно
памћење и поштовање
породице ОГРИЗОВИЋ:
ТАЊА, РАДЕ и БОКА
и ЉИЉА с децом

ЦУПЕТУ

(40/239913)

Небо је добило нову звезду...
Недостајеш ми тата...

Последњи поздрав

Твој ВЛАДА
(99/240009)

Последњи поздрав

ВУКО ПЕШИКАН
ГОЦА

ВУКУ ПЕШИКАНУ

(139/240102)

1946–2017.

Сестра ЗОРКА РУДОВИЋ с децом ФИЛИПОМ,
НАТАШОМ и МАРТОМ
(89/239991)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:
013/301-150

СИМИ
СТЕФАНОВИЋУ

ДРАГАНУ
СТАНКОВИЋУ
ЦУПЕТУ
деда МУКЕТУ
од његове ЛЕНКЕ, ИВАНЕ и ВЛАДЕ
од ЉИЉЕ и АЦЕ
(94/240009)

(97/240009)

Породица ПОПОВИЋ
(159/240170)

Петак, 5. мај 2017.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Тужна срца обавештавамо да нас је изненада напустио наш вољени
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Последњи поздрав куму, зету, паши и великом
пријатељу

РАДЕТУ МУЈИЋУ

РАДЕ МУЈИЋ

Чуваћемо те у срцу с љубављу и поштовањем.

1956–2017.

Последњи поздрав зету и течи

ДАНА и ЖИКА
(71/239955)

Сахрана је обављена 3. маја 2017. године на Новом гробљу.
Ожалошћена супруга ВЕРА, поћерка МИРА, зет САША и унуци
ПЕТАР и АНЂЕЛА

У жалости и неверици изгубили смо великог
пријатеља, зета и течу

(28/239840)

РАДЕТУ
Тужни смо што смо те изгубили.

Последњи поздрав

Последњи поздрав зету

ЉУБИЦА, ЕНИКА, АТИЛА и ДАНИЈЕЛ
(72/239955)

РАДЕТА
РАДЕТУ МУЈИЋУ
Пријатељи се не заборављају.
Породица ВАЦИЋ

Успомену на тебе чуваћемо у срцима.
ЈОВИЦА са синовима МИЛОШЕМ
и МАРКОМ с породицом

Последњи поздрав драгом другу

(73/239955)

(55/239927)

РАДЕТУ

Драгом зету

од свастике РУЖИЦЕ, ДУШКА и НИКОЛЕ
(30/298992)

РАДЕТУ МУЈИЋУ
Последњи поздрав драгом пријатељу

МИРЈАНА ЖИВОЈИНОВИЋ

РАДЕТУ МУЈИЋУ
од ЗЛАТЕ и НИКОЛЕ с породицом

Остаћеш непрежаљена душо наша кротка и лепа. Волимо те и радујемо се нас две што те испраћамо на места прелепа, где те чекају мир и
светлост, и благост и љубав, љубав која све види
и све зна.
Хвала ти за прелепи аманет који си нам оставила.
Заувек твоје: мама МАКРЕНА и сестра МАРИНА
(47/239917)

(67/239944)

Отишло је моје чедо

од ЗОЗОНА
(29/239891)

БОЖИ
Последњи поздрав
последњи поздрав од
породице ШКУЛИЋ
(32/239894)

Поштованом комшији

Последњи поздрав драгој колегиници

РАДЕТУ МУЈИЋУ
Никада те нећемо заборавити.
РАТКО, СНЕЖАНА, МИЛОШ и баба АНЂА
(50/239925)

БОЖУ ЂЕРИСИЛУ

МИРЈАНИ ЖИВОЈИНОВИЋ
МИРЈАНА ЖИВОЈИНОВИЋ

последњи поздрав од
станара у Илије
Гарашанина 20

После дуге и тешке болести престало је да куца
срце нашег оца и супруга

(69/239950)

Заувек ћеш остати у нашем сећању.

Отац МИХАЈЛО

Твоји: БРАНКА, ЛЕЛА, СЛАВКА, МИЛЕ,
МИРОСЛАВА, БАХАР, ОЛГИЦА, ЉИЉА,
ДРАГИЦА и ДАЦА

(45/239917)

(160/4711)

Последњи поздрав

БОЖА ЂЕРИСИЛА
1939–2017.
Последњи поздрав драгом пријатељу

ДРАГАНУ
од породице
ЖИВКОВИЋ

Твоје ћерка МИЛАНА, супруга СПОМЕНКА
и остала родбина и пријатељи
(31/239893)

(115/24047)

РАДНО ВРЕМЕ
БЛАГАЈНЕ:

МИРЈАНА ЖИВОЈИНОВИЋ
„Никада неће престати ни шум ветра ни реке
ток, ни откуцаји срца твог и мог. Ништа умрети
неће”
Ти знаш да ја све памтим и свега се сећам. Благо
мени што могу баш тебе да се сећам и да те имам
за тетку. Много ћеш ми недостајати.
Твој сестрић ЛУКА са татом и мамом

од колега пензионера из Удружења пензионера
„Србијагас”, клуб Панчево

(46/239917)

(144/240132)

ДАНИЛУ ГРОЗДИЋУ

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

Последњи поздрав куму

ДРАГАНУ СТАНКОВИЋУ ЦУПЕТУ
од кумова БОЈКОВИЋ из Јабуке
(84/239979)
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Последњи поздрав искреном пријатељу и
комшији

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Последњи поздрав вољеном брату

Последњи поздрав искреном пријатељу и
куму

Поздрав драгој

ВИКИ

ДРАГУТИНУ
СТАНОЈЕВИЋУ

ДРАГУТИНУ
СТАНОЈЕВИЋУ

ДРАГУТИНУ
СТАНОЈЕВИЋУ

У мом си срцу.

1957–2017.

1957–2017.

БОГА с породицом

Породица ТЕОФИЛОВИЋ: ВЕСНА
и ДРАГАН, ДЕЈАН и ИВАН с породицама

Сестра ВЕСНА и брат ЈОЦА
с породицама из Бора

Породица ТЕОФИЛОВИЋ: МАРИЦА
и НИКОЛА, АЛЕКСАНДАР
и ГОРАН с породицама

(62/239940)

(63/239940)

(61/239940)

Последњи поздрав вољеном брату

(131/240082)

Сахрана је обављена 3. маја 2017, у 14.30,
на гробљу у Старчеву.

1957–2017.

Драгом стрицу

Поштованом

Последњи поздрав вољеном стрицу

ДАНИЛУ
ГРОЗДИЋУ

последњи поздрав од
ДУШКА и ДЕСЕ

ДАНИЛУ ГРОЗДИЋУ

(138/240100)

1940–2017.

ДРАГУТИНУ
СТАНОЈЕВИЋУ

ДРАГУТИНУ
СТАНОЈЕВИЋУ

1957–2017.

1957–2017.

Последњи поздрав нашем вољеном декију.

Последњи поздрав

Твоји најмилији
(137/240099)

Последњи поздрав мо-

Брат МИЛАН и сестра ЈУЛКА
с породицама из Алексинца

Породица РАДЕКА: САНДРА,
ФИЛИП, БИЉА и БАНЕ

(64/239940)

(65/339940)

јој сестрици

30. априла 2017. године
изненада нас је напустила наша мила

ВИДОСАВИ
ПЕТРОВИЋ
1930–2017.

Последњи поздрав

28. априла 2017. године нас је напустио наш драги отац, деда и таст

Ћерка МИЛИЦА
и зет МИРОСЛАВ
с породицом

ЉИЉАНА
МАРКУШ

ЉИЉИ

ЗВОНКУ МАМЧИЋУ

Твоја МИРА

ЗВОНКО МАМЧИЋ

(81/239972)

С поштовањем: породице
СТОЈКОВИЋ и НЕОФИТОВИЋ

1952–2017.
Сахрана је обављена 1. маја 2017. године.
Успомену ће са много љубави чувати ћерка
НАДА, зет АЛЕКСАНДАР
и унуке АЛЕКСАНДРА и ТЕОДОРА

(109/240039)

(108/240038)

Последњи поздрав пријатељу

Последњи поздрав брату

Драга наша дада

1959–2017.
Тугују: мајка
ВУКОСАВА, сестра
МИРОСЛАВА, зет
ЉУБИША и сестрић
ВЛАДИМИР

ЈАНКУ
ЈАНКОВИЋУ

Љиљо, дете моје, отишла си без јављања мајци.
Нека те анђели чувају.
Заувек неутешна мајка ВУКИЦА и БОЋА
(100/240012)

ЗВОНКУ
МАМЧИЋУ
Породица НИНИЋ

Браћа МОМА и БОШКО
с породицом

(107/240038)

(106/240038)

БЛАГА
НИКОЛОВСКИ

Напустила нас је наша драга
Знамо да си на месту
где те сада ништа не боли.
Хвала ти на свему што
си нам била.

КОСА ЈЕЛЕНКОВИЋ
Чуваћемо успомену на њу.
Породице: ТРКУЉА и ЈЕЛЕНКОВИЋ
(26/239888)

1933–2017.
од сина СЛОБОДАНА
с породицом
(49/239924)

Последњи поздрав

27. априла преминула је наша вољена

ЗВОНКУ
МАМЧИЋУ

Последњи поздрав нашем драгом

(80/239972)

ЉИЉАНА МАРКУШ

Наша драга

(85/239986)

БЛАГА
НИКОЛОВСКИ
преминула је 25. априла
2017.
Сахрана је обављена 27.
априла 2017, на гробљу
у Качареву.

Твоја снаја ТРАЈКА
и братанице СЛАВИЦА
и ВЕРА с породицама

С поштовањем њени:
сестра ДАНИЦА
и сестрићи НЕНАД
и ПРЕДРАГ

(43/239919)

(42/239919)

КОСА ЈЕЛЕНКОВИЋ
1937–2017.

КОСИ

Сахрана је обављена 29. априла на Старом православном гробљу .
Увек у нашим сећањима.
Син САША, снаја ЈЕЛИЦА и унук НИКОЛА
(37/239904)

од сестре РАДМИЛЕ
с породицом КИНЏИЋ
(111/240041)

Петак, 5. мај 2017.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

1. маја 20107. упокојио се у Господу наш вољени супруг, отац,
брат, кум и пријатељ
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5. маја навршавају се четири године откад
није с нама наша вољена

28. IV 2010 – 28. IV 2017.

прим. др ДОБРОСАВ
В. ПАВЛОВИЋ ЛЕВЧАНИН

ВЛАДИМИР ЂУРИЋ

МАРИЈАНА ПЕТКОВИЋ

1964–2017.

Време пролази, а бол и туга ће вечно остати у нама.

Сахрана ће се обавити 5. маја 2017, у 15 сати, на Новом гробљу у
Панчеву.
Неутешно тугују за тобом: супруга ИРЕНА, син МИЛОШ,
брат ЖЕЉКО, ташта ИЛОНКА, шурак МИЛАН, шурњаја ЛИДИЈА
с децом ЛЕОМ и МИЛИЦОМ и остала родбина,
кумови и пријатељи

Седам година сећања на топлину и сигурност породичног дома са Тобом.
С љубављу, нежношћу и поштовањем носимо Те
у срцу и чувамо од заборава.
Супруга ВЕРИЦА БЕБА и кћерке ДОБРИЛА,
СЕНКА и НЕВЕНА

С љубављу чуваћемо успомену на тебе.
Мајка ВЕСНА, отац МИЛОРАД, супруг
МАРКО, син СТРАХИЊА, сестра
ЈАСМИНА, зет ЗОРАН, сестричина ЛАНА
и сестрић ЛУКА

(157/240166)

(44/и)

4. маја 2017. навршава се четрдесет дана
откако није с нама

(152/240160)

Сестрице моја мила

28. априла 2017. преминуо је наш

АНДРИЈА КЕЖИЋ
МАРИЈАНА
ПЕТКОВИЋ

ЛУДВИГ МУЈАГИЋ
1945–2017.

ЈАСМИНА

Твоји најмилији: синови СРЂАН
и ДЕЈАН, снахе ДРАГАНА и ВЕСНА,
унуци ТАТЈАНА, НЕМАЊА, АЛЕКСА,
ТЕОДОРА и ЛАЗАР

(153/240160)

(78/239967)

Недостајеш... много ми недостајеш!

Сахрана је обављена 1. маја 2017, на Католичком гробљу у Панчеву.
С љубављу и поштовањем: супруга МАЦА, ћерке ГОРДАНА
и НАТАША, унучад ИВАНА, ВАЊА, МАРКО и НИКОЛА,
зетови БОБАН и ЗОРАН и сестра СЕНА с породицом

8. маја 2017. навршава се година откако није с
нама наш драги и вољени

(57/239936)

У четвртак, 11. маја 2017, у 10 сати, на гробљу Котеж, одржаће се четрдесетодневни
помен

Од 28. априла 2017. нема више четверца, напустио нас је

МИЛЕНКО МИЛИЋЕВИЋ
1937–2017.

ЈУЛКИ ДАВИДОВИЋ
ЛУДВИГ
МУЈАГИЋ

ЛУДВИГ МУЈАГИЋ
Сећамо се и памтимо прелепе дане дивног пријатељства. Нека те у тишини вечног мира прати
наша љубав јача од заборава.
ЗАГА и МИЛЕ

У жалости његови најмилији
(112/240004)

Бескрајно хвала за љубав, топлину, доброту, пажњу за све што си нам несебично
пружила.

Последњи поздрав драгом зету – пашанцу

Е бре, ћале...

Заувек у мислима и срцима нашим.
Твоја деца

НАТАША

(23/239882)

(83/239977)

(59/239936)

Тужна срца и с болом обавештавамо родбину и
пријатеље да је 30. априла 2017, у 82. години,
преминула наша драга

Сећање на пријатеља

СЕЋАЊЕ

ЛУДВИГУ МУЈАГИЋУ
С љубављу и поштовањем породица ТУЛИЋ
(58/239936)

11. маја навршава се четрдесет тужних дана откад није с нама наш вољени

ЈОВАНЧИЋ
МАРИЈА ВАСИЛЧИН ТЕРУШКА
1935–2017.
Ожалошћени: син ФРАЊА и снаја БИЉАНА,
ћерка ЗДЕНКА и зет ДРАГАН, унуци
и праунуци као и остала родбина и пријатељи
(34/239895)

БРАНИСЛАВА
БАТУ
ЈОВАНЧИЋА

СТАНИМИР
КОКАНОВИЋ

10. V 2015 – 10. V 2017.
АНА и ДЕЈАН
ИВОШЕВИЋ
из Шарлота

Седамнаест година откако ниси с нама.
Супруга ЉИЉА и син
ДРАГАН с породицом

(163/4711)

1946–2000.

ЗОРКА
15. V 1982.

БРАНИСЛАВ
БАТА

(161/240176)

10. V 2015.

ПОНЕДЕЉАК И УТОРАК С ПОПУСТОМ
Обавештавамо кориснике наших услуга да на цене огласа и
читуља одобравамо попуст свим радним данима осим средом.

Време пролази и претвара наш протекли живот
у дивне, најдраже успомене.
Ваша поносна ћерка ДРАГАНА и МИКИ
(143/240217)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:
013/301-150

СРЂАН
СЕГЕДИНЧЕВ
Тога дана, у 11 сати,
одржаћемо помен на
Старом православном
гробљу.

Његови најмилији
(132/240041)
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ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

У среду, 10. маја, у 11 сати, на Старом православном гробљу обележићемо шест месеци и тридесет девет година од смрти наших најмилијих

9. маја навршавају се четири тужне године откако није више с нама наш вољени супруг, отац и деша

МИТИЋ

ЖИВА ПЕТРОВ ДУЧАНСКИ

ЖЕЉКО ЦВЕТКОВИЋ
ЦВЕЛЕ
1981–2005.

ЉУБОМИР
Сваким даном нам све више недостајеш.

ДРАГОЉУБ

1947–2013.
Време које је прошло није умањило тугу, бол и празнину.
Оставио си траг заувек, доброту и племенитост која се не заборавља, љубав која је вечито присутна.
С љубављу и поштовањем твоја породица
(24/239884)

9. XI 2016 – 9. V 2017. 3. V 1978 – 3. V 2017.
Сећање на наше драге родитеље и брата

Време пролази, а бол и туга остају.
Твоји најмилији

Породица

(25/239886)

(36/2399039

МИХАЈЛОВИЋ

У недељу, 7. маја 2017.
године навршава се
шест тужних месеци од
смрти нашег

Нашој драгој и непрежаљеној

ИВКО

ЕРЖЕБЕТ

1928–1968.
1924–1986.
Заувек живите у нашим мислима и срцима.

МИЛАН
1950–2003.
ДИЛБЕРКА и СТЕВАН

ВАЛЕРИЈИ КАНАЧКИ

(38/239908)

одржаћемо шестомесечни парастос у суботу, 6. маја, у 11 сати, на
Католичком гробљу.
Њени најближи

СТОЈАНА
СТАНИМИРОВИЋА

Трогодишњи помен

Трогодишњи помен

1951–2016.

(39/239911)

7. маја навршиће се десет година откако није с нама наша мама,
сестра и нана

Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Твоји: супруга
СЛАВИЦА, син ИВИЦА,
ћерка БРАНКИЦА, зет
ГОРАН и унуци ФИЛИП
и МИЛАН
(14/239862)

СЕЋАЊЕ

МИЛОРАД ОЖЕГОВИЋ ЕЏА

АНКА
МАРИНКОВИЋ

1960–2014.
Никад те нећемо заборавити, ти ћеш сијати као
светлост која обасјава наше тужне дане. Наши
ожиљци на души трају заувек. Много те волимо
и вечно ћемо жалити што ниси с нама. Недостајеш за све што долази и што ће доћи.
Твоји синови МИХАЈЛО и МИЛОШ
и супруга РАДА

1949–2014.
Сјај свећа и молитве наше нека те прате кад не
могу да нам те врате!
Твоја ћерка РАДА
и унуци МИХАЈЛО
и МИЛОШ

(51/239926)

(53/239926)

ВЕРИЦА МИРКОВИЋ
1939–2007.
Чувамо те од заборава.
Ћерка АЛЕКСАНДРА, сестра МИРЈАНА, унуке МИЛИЦА
и КАТАРИНА, унук ВЛАДИМИР и зет ФИЛИП
(70/239952)

ПОМЕН

Трогодишњи помен

Трогодишњи помен

СЛАВОМИР
ИВАНОВИЋ
2010–2017.

Прошло је годину дана
откада ниси с нама

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

Прошле су четири године откако није с нама

Заувек у срцу.
Твоји најмилији:
супруга са децом
(56/239928)

ЈЕЛИЦА СЕКАЧ

ОЛГИЦА
ЛУКИЋ

др ИВАН
РЕЉИН

Син АНДРИЈА
и снаја САНДА

4. V 2007 – 4. V 2017.
Хвала ти на свему. Живећеш док буде било
нас.
Воле те твоји: АКИ,
ДАДА, НЕША и НЕЦА

У нашим срцима заувек...
Недостајеш нам.
Породица

(124/240060)

(128/240079)

(142/240113)

2016–2017.

7. маја 2017. навршавају се две године од смрти наше драге

МИЛЕ ПАУЛИЋ

МИЛОРАД
ОЖЕГОВИЋ

АНКА
МАРИНКОВИЋ

1960–2014.

8. XI 2016 – 8. V 2017.
Био си наш ослонац, подршка за све. За све што
долази недостајеш.
Нека те анђели чувају.
Твоји: СПОМЕНКА
и ДРАГАН

Твоју племенитост и доброту чувам од заборава.
Твој таст ГОЈКО
МАРИНКОВИЋ

1949–2014.
Кажу да сутра биће боље, кажу да време лечи
све, а ја главу спустим
доле, како кад нема те?
Твој супруг ГОЈКО

(19/239869)

(52/239926)

(54/239926)

СЕЋАЊЕ

ЕРЖЕБЕТ ТОТ
Вољени никад не умиру, остају у нашим срцима.

САВА МИЛОШЕВ
ЦРЕПАЈАЦ

ЂУРА ИНЂИН

9. V 2002 – 9. V 2017.
Петнаест тужних година
без тебе.
Твоји најмилији

Вечно ћеш живети у нашим срцима.
Волимо те.
Супруга ДЕСА, ћерка МАЦА, зет ВАЊА и унуци
СТЕФАН и НИНА

(22/239881)

(82/239974)

МИЛЕ ПАУЛИЋ
8. XI 2016 – 8. V 2017.

Твоја ћерка ИРЕНА,
унук ДЕЈАН, унуке
ТАЊА и РЕНАТА
с породицама

Прошло је шест тужних
месеци откада ниси с
нама. Недостајеш нам.
Почивај у миру.
Твоји: МИША
и ДРАГАНА

(129/240080)

(20/239870)

ЉУБИЦА
МИЛУТИНОВ
1. III 1964 – 7. II 2017.
Мама, три месеца...
Мајка је мајка, најлепша бајка. Волим те.

ЉИЉАНА
НИКОЛИЋ
ТИНА

ДИЈАНА

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

(95/240005)

(105/240030)

Петак, 5. мај 2017.
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СЕЋАЊЕ

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

ЗОРАН КОЛАРИК
2015–2017.
Породице КОЛАРИК и ТОМИЋ
(3/239651)

У понедељак, 8. маја 2017. године навршава се
четрдесет тужних дана откако није с нама наш
вољени

ЗОРАН КОЛАРИК
2015–2017.

Оставио си траг који се не брише, доброту и племенитост која се не заборавља, љубав која је вечито присутна
и тугу која не пролази.

(2/239558)

9. маја навршава се тужна година без мог
драгог, вољеног тате

6. V 1993 – 6. V 2017.

МИЛЕТА МИЛЕУСНИЋА
У суботу, 6. маја, у 11.30, окупићемо се на
Старом православном гробљу у Панчеву.

Нека те анђели чувају.
Помен ће се одржати на Католичком гробљу, у
11 сати.
Његови најмилији
(11/239858)

Не постоји време које је
могло ублажити наш
бол за тобом.
Вечно ће те волети и
жалити твоји најмилији

мајка ВЕРИЦА

1972–2017.
45 година

1987–2017.
30 година

Време пролази, а сећања остају вечно.
Ћерка ДАРИНКА и унуци ЂУРА и САРА
(4/239794)

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

5. маја 2017. навршиће се две тужне године откако ниси с нама

СНЕЖАНА ПАРЧЕТИЋ

БОРИСЛАВ КРИШАН

Драга наша

ЛАЗАР
Б. ДИВЈАК

ЋИРИЛОВ

отац ЂУРА

БАТА ПАРЧЕТИЋ
Твоји родитељи: ЈАНО и ДОМЕНИКА, супруга
МАГДАЛЕНА и ћерке САНДРА и ТАМАРА

Помен мојим родитељима

1943–2015.
И након три године, сваког дана си у нашим срцима и мислима.

Време није лек за заборав.
Остала је туга која не пролази.

Твоји најмилији

Супруга МИРА

(12/239859)

(5/239839)

(16/239864)

Недостајеш.
С љубављу, поносом и захвалношћу
ћерка МИРА с ДЕЈАНОМ
(13/239860)

Обавештавамо родбину и пријатеље да ћемо у
суботу, 6. маја 2017. године, у 11.30, на гробљу
Котеж, давати четрдесетодневни помен нашој
драгој и вољеној сестри, снахи и стрини

У недељу 7. маја, у 12 сати, на Католичком гробљу
одржаћемо шестомесечни помен нашој драгој

3. маја 2017. је три године без нашег

2016–2017.

ВИКТОРА
ДАМЈАНОВИЋА

И после годину дана
једнако нам недостајеш.
Чувамо те од заборава.
Кума МИЛЕНА
с породицом

5. V 2004 – 5. V 2017.
Време пролази у бескрају. Љубав и успомене остају заувек.
Твоје сестре ДУДА
и ГОГА с породицама

АЛЕСКАНДРА
КРСМАНОВИЋА
АЦЕ

(18/239867)

(6/239820)

ЦАНА
ЈАНОШЕВ

МИРОСАВИ ДАВИДОВИЋ
Прошло је најтужнијих четрдесет дана, пуних
туге и бола откако ниси с нама.
Ожалошћени: сестре ГРОЗДА и ЉУБИНКА,
заова ЗОРА, синовци ЛЕКА и БРАНКО
с породицама и остала родбина

ЉИЉАНИ ПЕТРОВИЋ

Тужно сећање на нашег
брата

(17/138866)

1942–2016.
Оставила си доброту која се не заборавља и тугу
која не престаје.
Твоји најмилији

Највољенија сестра

Туга и успомене у нашим срцима за великим
човеком испред свог
времена.
ГОГА с породицом
(7/239820)

Сећање на вољену, племениту мајку, ташту, баку и прабаку

СЕЋАЊЕ

(8/239846)

ПОМЕН

7. маја, даваћемо годишњи помен нашем вољеном

БОРКУ ЂУРИН

ЈАСМИНА

Авај цвете, тринаест го-

ДРАГОМИР
ВУЈАСИНОВИЋ

1933–2012.
Сећају је се њени: ГОРДАНА, МИЛАН, ДРАГАН,
ДУШАН, МАРИЈА, ЉУБИЦА и МИЛИЦА
(15/239863)

5. V 2004 – 5. V 2017.
С поносом чувамо успомену на тебе.
Супруга АНА,
син ДЕЈАН и ћерка
КЛАРА

СЕЋАЊЕ
Четрнаест година без вољеног оца и супруга

дина како испусти анђеоску душу Твоју.

ЉУБИШИ
ЈОВИЋУ

Верујем да су сада пре-

5. V 2015 – 5. V 2017.
Туга за тобом вечна, живот без тебе празан.
Много нам недостајеш.
Твоја супруга
МИРЈАНА и ћерка
БРАНКА

Ожалошћена супруга
ДРАГИЦА, син САША
и ћерка САЊА
с породицама

С љубављу твоја сестра

(1/239502)

(35/239898)

(66/239943)

ВИКТОР
ДАМЈАНОВИЋ

(10/239876)

стале твоје патње и бол.

ЉИЉАНА

МИЛАНА МИХАЈЛОВИЋА БУЦЕ
Његови најмилији
(33/239894)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:
013/301-150

ЗОРИЦА
КОВАЧЕВИЋ
1948–2015.
5. маја навршавају се
две године откад нас је
напустила наша драга
мајка, бака и свекрва.
Свима нам пуно недостајеш и остаћеш заувек у нашим мислима и
срцима.
Твој син ЗОРАН, снаја
ЈАСМИНА и унуци
ДУШАН, ЛАЗАР,
ВУКОМИР и МИЛИЦА
(21/239880)
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Добили ћерку
6. априла: Луну – Тамара Стојадиновић Лемајић и Војислав Владисављевић; 12.
априла: Анђелу – Дијана Спасић и Горан Јокић; 14. априла: Дуњу – Драгана Новаков и Јован Никола; 18. априла: Ану – Елена и Ненад Гаврилов; 19. априла: Сару –
Весна и Васа Петровић, Јану – Ивана и Бојан Маринковић; 20. априла: Лену – Љубица Домокош и Бојан Зарић, Марију – Милена и Ненад Живановић; 21. априла:
Милицу – Маја Маријана Панајотовић и Владимир Панајотовић; 22. априла: Дарију
– Данијела Брајев Фабијан и Дарјан Фабијан, Николину – Јелена и Роберт Меркел;
24. априла: Искру – Николета и Слободан Тођеров, Машу – Виолета и Драган Андулајевић, Клару – Марија Шош и Томислав Кренски; 25. априла: Хелену – Јована Јон.

ЕНИГМАТСКИ КОКТЕЛ
Припрема: Момир Пауновић

КОЊИЋЕВ СКОК

АНАГРАМ

Aко правилно повежете дате слогове скоковима шаховског коња,
почев од посебно обележеног поља, добићете мисао индијског песника Рабиндранта Тагора о љубави.
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ПРОФЕСОР
Имитирати
КЛАРИНЕТА

Стара
зграда у
центру
Панчева

Близанци

Стрелац

(21. 5 – 21. 6)

(22. 11 – 21. 12)

Копате већ дуже време и рукама и ногама да бисте се домогли
зацртаног положаја. Користите
се више логиком него предосећајем. Новац вам долази на чудан
начин. Добро размислите пре него што се упустите у авантуру, поготово ако сте заузети.

Ако вам се укаже прилика за пут
у иностранство крајем седмице,
обавезно и без двоумљења крените. Помоћ пријатеља или члана породице сигурно ће стићи, па ћете
моћи да реализујете планове. Пуно (не)планираних сусрета може
променити ваш љубавни статус.

Рак

Јарац

(22. 6 – 22. 7)

(22. 12 – 20. 1)

Очекујете неки новац, али он ће

Опет вас хвата оно ваше лудило

каснити. Нисте у овом тренутку
спремни да самостално делујете,
започињете нови посао или улажете, јер постоји велики ризик од
губитка. Ако сте у љубавној дилеми, решите је тако што ћете наћи
нову особу или све прекинути.

које од мале ватре може да направи велики пожар. Реагујете
превише емотивно и енергично,
што може изазвати сукобе. Ако
можете, узмите краћи одмор.
Сумњате у партнера, мада је већина сумњи без основа.

Лав

Водолија

(23. 7 – 22. 8)

(21. 1 – 18. 2)

Шта год да планирате и ма коли-

Ако размишљате о куповини не-

ко примамљиво то изгледало,
примирите се још мало. Решење
ће доћи само од себе и имаћете
могућност да бирате. Решавајте
административне проблеме. Веома повољан период за љубавне
играрије.

кретнине или промени места живљења, стрпите се још мало.
Концентришите се на посао, јер
је пред вама повољан период за
већи финансијски добитак. Пазите да не направите грешку и останете без партнера због авантуре.

Рибе
(19. 2 – 20. 3)

Бићете изузетно речити и провокативни, па вас то може мало
коштати. Све оно што већ дуже
време бацате под тепих, ма о чему да је реч, коначно мора да се
решава, поготово ако су у питању нека некретнина, земља или
неко нерешено наследство.

Помало сте расејани и растрзани на више страна. Клоните се ризичних пословних подухвата и позајмица. Располажите само оним
што тренутно имате. Пролонгирајте потписивање важних уговора,
ма колико супротна страна инсистирала. Наглашена емотивност.

УКРШТЕНИ СЛОГОВИ 4 x 4
Академија
наука (скр.)

Област у
Немачкој

Осуђена Најздравије Почетна
жена (мн.)
пиће
слова имена

Мир,
спокој

Летовалиште
крај
Опатије

1
1

Јапански
бренд у
електроници

2

3

4

4
Ученици
Симбол
радијума

У довољној
количини

Река у
Пакистану

ТЕРОР У КУЋИ

Друга нота
Предлог уз
локатив
Мера за ел.
отпор

Штављена
овчија кожа
Осовина
Сисар из
реда звери
Саставни
везник
Име
глумице
Сумак

ВОДОРАВНО И УСПРАВНО: 1. наука о управљању бродом, 2. оркестарски увод у оперу, 3. језеро у Јужној Америци на 3.820 метара надморске висине, 4. староримски цар (Марко Аурелије Антонин).

АНАГРАМ

Узвик бола

МУЗИЧАР
СА СЛИКЕ

Закупци
земље (лат.)

2

3

Кенијски
тркач
(Дејвид)
Осушени

БИВШИ
Простирке
Индијанско од рогоза
ДИРЕКТОР Мађарско
Град у Једноцифрен
племе у јужброј
МШ „ЈОВАН мушко име Француској
ној Америци Обожавана
БАНДУР”
особа

Постати
сталан

а циљ никако да видите. Потребно је да направите нови план и
да га се придржавате. Почните
озбиљније се бавите свим стварима које сте започели. Мањи
новчани добитак ће вас орасположити и затвориће неке рупе.

(23. 8 – 22. 9)

Заносна је
дива ова,
погледаш је –
глава боли.
Жена је из
мушких снова,
њене НОГЕ
РАЈА ВОЛИ.

Нафтна
индустрија
Србије
(скр.)

Лутка која
симболизује
нешто

Осећате као да трчите маратон,

Учинити
масовним

Ове године
(скр.)

(23. 10 – 21. 11)

Девица

ОБ-

БЕС-

Шкорпија

(21. 4 – 20. 5)
трачева и такозваних добрих намера појединих људи из окружења. Треба бити толерантан, али
не на своју штету. За оно за шта
сте у праву, јасно иступите и покажите зубе. Веома сте страсни
ове седмице.

ЉУ-

ЈЕ

Бик

O, ИСПОЉЕНИ УДАРЦИ!
РЕШЕЊА – Коњићев скок: Љубав је једна бескрајна тајна, јер нема
ничега што би је могло објаснити. Анаграм у стиху: Ева Лонгорија.
Скандинавка: омасовити, Панасоник, ог, Рудиша, НИС, ђаци, асуре,
Инд, Шаши Иштван, јао, арендари, ира, с, маскота, оцелот, усталити
се, Има. Анаграм: насиље у породици. Укрштени слогови: наутика,
увертира, Титикака, Каракала.

-КРАЈ-

АМЕРИЧКА
ГЛУМИЦА

Период је веома повољан за
решавање питања финансија.
Врло је вероватно да ћете добити неку понуду из иностранства,
а можда чак и новчану помоћ да
кренете у реализацију својих
идеја. Уживајте у љубавном заносу.

Битно је да се дистанцирате од

УМРЛИ
20. априла: Мара Милосављев (1941), Рајка Пантовић (1923), Драган Стојановић (1957);
21. априла: Душанка Милутиновић (1940); 22. априла: Виолета Блага (1963), Петроније Митревић (1950), Љубе Деспотовски (1932); 23. априла: Стојанка Живковић (1930),
Медо Идризовић (1935); 24. априла: Радош Дивац (1930), Надежда Стојановић (1938),
Мирјана Славколвић (1936), Звонимир Драгутиновић (1926), Анушка Дарадић (1991); 25.
априла: Срдан Станков (1964), Милић Вучковић (1942), Живојин Цуканић (1938), Петко
Стјепановић (1938), Душан Предић (1950), Даринка Богдановић (1934), Босиљка Нишевић (1938), Зуза Томан (1939); 26. априла: Вера Станисављевић (1948), Радмила Станков (1934); 27. априла: Божо Ђерисило (1939), Коса Јеленковић (1936), Драгутин Секулић (1933), Славко Јањић (1940), Иванка Туцаков (1929), Милка Поповић (1945).

(23. 9 – 22. 10)

вама. До изражаја долази ваша
реторика, те ћете успети да се изборите за позиције које вам и
припадају. Биће мањих проблема у породици, али успећете да
све доведете у ред. Можда и није
све баш онако како вам се чини.

ВЕНЧАНИ
20. априла: Зорица Паланачки и Мирослав Гаић, Марија Машановић и Владан Крчадинац, Драгана Станижан и Богољуб Бузаџија; 22. априла: Горана Нецић и Зоран Оташ,
Магдалена Ајдер и Милош Томић, Сашка Благојевић и Танциу Мариан Клаудиу, Марина
Милошев и Никола Надашки; Дуња Ђорђевић и Велимир Беатовић; 23. априла: Маријана Кубуровић и Драган Радосављевић, Тијана Јоксовић и Жарко Ђулинац, Бојана Ђелић и Синиша Андрејевић; Милана Пожар и Владимир Дробњак, Катарина Радић и Никола Врцељ, Милица Лакић и Славомир Николић, Ђурђа Манојловић и Саша Ђурић, Слађана Сакић и Милан Петровић, Марија Мирков и Александар Јашин, Исидора Мишковић и Михајло Миловановић; 27. априла: Драгана Стојаков и Марко Мошоринац.

Вага

(21. 3 – 20. 4)
Веома повољан период је пред

Добили сина
28. марта: Адила – Данијела Милић и Расим Мујић; 8. априла: Лазара – Анђела Анета
Младен и Душан Јанковић; 30. марта: Вању – Марија Огризовић и Иван Николић; 1.
априла: Стевана – Сања Шајн Новаков и Стеван Новаков; 14. априла: Андреја – Снежана Цакић и Митар Алексовски, Дуњу – Елизабета Анђелковић и Бранислав Тодоров;
15. априла: Андреја – Дијана и Саша Стојановић, Михаила – Јелена Пешић и Милан Максимовић; 17. априла: Бошка – Љиљана Думитру; 19. априла: Максима – Јасна Гајић Кајић и Иван Кајић; 20. априла: Косту – Марија и Славољуб Васиљевић; 21. априла: Василија – Селена и Лав Козакијевић; 23. априла: Сергеја – Тамара и Мирослав Јовановић, Жељка – Андрејана и Жељко Цицка; 25. априла: Видака – Марија и Роберт Баста.

Ован
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ГРАДСКА ПЛАЖА – ЗГОДНО МЕСТО ЗА ПРВОМАЈСКИ УРАНАК

ИЗЛЕТНИЦИ ЗАПОСЕЛИ ТАМИШКУ ОБАЛУ
Сваког 1. маја – иста прича.
Док хиљаде запослених „славе”
празник рада на некој ливади,
уз роштиљ, млади лук и зелену
салату, али и пиво и ракију, тешко да било коме од њих падају на памет хиљаде радника који су давне 1886. године на
улицама Чикага демонстрирали тражећи осмочасовно радно
време, а неки су за идеале положили и свој живот.
Захваљујући томе, у данашње време, првог дана петог
месеца у години постоји државни празник када, без обзира на многобројне свакодневне проблеме, свако несметано
може да ужива с ближњима на
пикнику у природи.
Ако већ, као другде у Европи, не иду на синдикална окупљања, бар би они запослени
срећници макар у једном трену могли да се присете тих
храбрих људи и тако им одају
симболично поштовање.
А и овог 1. маја, на празник
(не)рада, многи Панчевци похрлили су на разне атрактивне
локације како би ударили бригу на весеље, мало „зароштиљали”, „оквасили грло” и уживали
у ћаскању с драгим особама.
Наши суграђани врло радо
том згодом одлазе пут мирних
оаза природе, као што су Делиблатска пешчара, околина
Иванова или обале Дунава или
Тамиша.
Стићи пре свитања
Кад смо код тога, последњих
година све омиљенија позиција за пикник је градска плажа.
Нарочито од пре отприлике
пола деценије, откад је то место испод тамишког моста
прописно уређено за излетнике. Постоје још бар два разлога за похођење поменуте дестинације првог мајског, а нерадног дана: лепо, а близу...

ли луксуз да својим избором
музике малтретирају све остале. Међутим, ти спорадични
случајеви нису помутили добро расположење; можда му је
више шкодио ветар, који је све
јаче дувао како је дан одмицао.
Ко се још сећа Чикага?
Међу бројним излетницима
нашао се и Бобан с Јабучког
пута, који се заједно с Марком, Сандом, Драганом, ШиИ то је од раних јутарњих,
боље рећи ноћних часова измамило љубитеље природе,
роштиља и добре капљице, тако да су такозване печурке биле запоседнуте од саме зоре.
Већ око 7 сати тешко да се могло пронаћи место за постављање „ураначке инфраструк-

туре”, па су се овисници о дужем спавању довијали на разне начине, док су они искуснији све што је неопходно понели од куће. Гужва је бивала
све већа како се примицало
подне; позамашна колона сливала се ка реци, а они који су
долазили касније, попуњавали

су обале ка „Бродоремонту”.
На самој градској плажи врело
је као у кошници: док је дим
који се уздизао изнад роштиља
ширио миомирисе, једни су
играли одбојку, други фудбал,
неки су се излежавали, а неки
ђускали. Нажалост, било је и
оних који су претерали у шенлучењу, па су себи дозвољава-

љом, Јанаћком и другима лоцирао одмах уз мост. Иако је
Панчевац, никад досад није
проводио 1. мај на градској
плажи, а и данас су се он и
остатак екипе овде спонтано
окупили како би уживали у
ћевапима, пилетини, свињском врату, али и, можда, у
мало гласнијој музици.
Студенти Милена, Марина
и Милош су окаснили, па нису
ухватили нарочито добру локацију, као ни Жељко, Виктор,

Мартин, Анита и Анастасија.
Ови средњошколци обично су
одлазили на Дунав, али и овде
им је сасвим океј зато што је
„журка усред бела дана”. Београђани Никола, Милош и Не-

мања пролазили су кроз Панчево и учинило им се да је супер, па су се лоцирали уз Тамиш.
Међу првима, још пре 6 сати, на „зборно место” фамилијарно су дошли Јабучани –
Влада, Тања, Зоран, Гоца, Маја..., док су тинејџерке Леа,
Дијана, Дејана и Милица успеле саме да испеку роштиљ,
додуше уз малу асистенцију
једног тате, који им је само
потпалио ватру.
И тако, појединци су остали
до ноћних сати, присећајући
се, уз смех и добар штимунг,
разних анегдота и прича.
Ко зна, можда је неком од
њих у делићу секунде пала на
памет и она првомајска из града Чикага...

АКЦИЈА „ПАНЧЕВЦА” И УДРУЖЕЊА „ЉУБИМЦИ”

Не купуј – удоми!
Друштво пријатеља животиња „Љубимци” и „Панчевац” организују акцију под слоганом „Не купуј – удоми”. Сваке недеље
биће представљени љубимци за бесплатно удомљавање, односно објављене њихове фотографије са основним подацима.
Нови власници ће потписивати уговор којим ће се обавезати на то да ће својим будућим љубимцима пружити адекватну негу.

КОНЦЕРТ ЧУВЕНИХ АЛТЕРНАТИВНИХ БЕНДОВА У ДВОРАНИ „АПОЛО”

Много фанова, недовољно енергије
Два култна алтернативна београдска бенда су у суботу, 29.
априла, у дворани „Аполо” направила концерт који је привукао велики број фанова.
Вече је отворио „E-Play”, састав који траје готово две деценије, а иза себе има четири
студијска албума и безброј
живих наступа и фестивала.
Поменута четворка, коју, поред вокала Маје Цветковић,
чине и Горан Љубоја Трут, Немања Велимировић и Кристина Јовановић, постепено је дизала температуру, да би се
кулминација догодила извођењем песме „Диван дан”. Међутим, ни упркос гласном дозивању публике на бис, група
није поново изашла на сцену.
Након тога је овацијама дочекан један од најдуговечнијих састава домаћег алтерна-

Страну припремио

Јордан
Филиповић

Међутим, иако условно речено хедлајнери, утисак је да
ови Београђани те вечери можда нису били у „вајбу”, због
чега нису успели да створе
претерано позитивну енергију, а и сам Нектаријевић често
је беспотребно „секао” атмосферу предугим монолозима.
Ипак, нису изостале очекивано добре реакције на поједине
ствари, пре свега на ултимативне хитове ове групе као
што су С. А. Т. и „Проћи ће и
њихово”.
тивног таласа насталог почетком деведесетих година –
„Канда, Коџа и Небојша”, који
је основан 1991. године и за то
време је избацио осам албума.
Након извесне паузе група је
2003. године наставила да
функционише под истим именом, али с потпуно новим члановима. Из оригиналне поставе остао је једино фронтмен
Оливер Нектаријевић, препознатљив по једном од најспецифичнијих вокала на овдашњој рок сцени.

Малиша
Прелепи мешанац, који у себи има крви лабрадора, тражи новог власника.
Стар је око шест месеци и веома је питом и послушан, мада је још увек прилично млад и с њим је неопходно мало
радити како би био формиран стабилан карактер.
Воли људе и остале животиње; примио је неопходне вакцине, пре удомљавања биће и чипован, а све друге
информације могу се добити на контакт-телефон 060/513-72-00.

Сека и
бата
Два мала штенета из једне од фирми у јужној индустријској зони треба
што хитније да пронађу
власника. Стари су око месец и по дана, а биће средњег раста. И не зна се ко је лепши – сека или бата.
Мајка их више не храни и притом су угрожени од других
паса и несавесних људи, па ће им свако ко их удоми, уједно
спасти и живот, на чему ће они многоструко узвратити љубављу и поштовањем. Контакт-телефон 064/939-61-72.

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

РАГБИ АКТУЕЛНОСТИ

„ДИВЉИ ВЕПРОВИ”
ПРОШЕТАЛИ ЛОЗНИЦОМ

„ДИЗЕЛКА” У ПОБЕДНИЧКОМ РИТМУ
Железничар
савладао Раднички
Динамо 1945
победио у Српској Црњи

У утакмици Б-групе Првенства Србије за сениоре рагбисти Динама 1954 остварили
су одличан резултат на гостовању у Лозници.
Популарни „дивљи вепрови”
из нашега града савладали су
Лозницу са 20:10, а есеје за Панчевце постигли су Радивоје Ћосић (10), Стеван Ранковић (пет)
и Божидар Томашић (пет).
Била је то неизвесна и динамична утакмица која је

обиловала лепим потезима са
обе стране. Тренери Динама
1954 Владимир Амбруш и
Ђорђе Гавриловић успели су
тако да остваре прву победу
са својим момцима.
Прошлог викенда запажене резултате оствариле су и
млађе категорије Динама
1954, које су се надметале на
турнирима у оквиру Купа Србије. И пионири и петлићи
освојили су прва места.

Више нема никакве сумње.
Предвођени тренером Ненадом Стојчићем, фудбалери
Железничара најпријатније су
изненађење пролећног дела
Српске лиге група „Војводина”. Популарна панчевачка
„дизелка” наставила је да ниже успехе и осваја бодове, па
сада већ заузима шесто место
на првенственој табели. Да се
којим случајем рачуна учинак
само у другом делу шампионата, „Жеља” би био на другом
месту, одмах иза лидера Братства.
Прошлог викенда на програму је било 23. коло Српске
лиге „Војводина”, у оквиру кога је на СЦ-у „Младост” гостовао Раднички из Зрењанина,
тим који се грчевито бори за
опстанак у трећем рангу такмичења. Иако су, неколико дана пре утакмице, по панчевачким спортским кулоарима
кружиле разне приче, па су се,

поклонио екипи у саставу: Дејан Јевтић, Немања Текијашки, Слободан Спасковски,
Дејан Савков, Марко Јовановић, Жељко Стајчић, Лука Симоновић, Бојан Трипковић,

ЕВРОПСКИ ШАМПИОНАТ У РАГБИЈУ

СРЕБРО ЗА СРБИЈУ И ПАНЧЕВО
Јуниорска репрезентација Србије у рагбију заузела је друго
место на Првенству Европе –
конференција 2, одржаном у
Словачкој. Поред наших јуниора, у групи су се надметали и:
Швајцарска, Израел, Хрватска, Словачка, Мађарска, Бугарска и Молдавија.

Наши репрезентативци су
играли одлично током целог
шампионата, а доминацију су
потврдили у полуфиналу, када су савладали Хрватску с
10:6. И у борби за титулу
шампиона, против Швајцарске, наши рагбисти били су
на високом нивоу. Водили су
током целе утакмице, а онда
су у последњих пет минута
дозволили Швајцарцима да
им „отму” титулу. Утакмица
је завршена с резултатом
20:14 у корист Швајцарске.

Велики удео у освајању
сребрне медаље на Првенству
Европе имали су и српски репрезентативци из редова Динама 1954: Петар Хинић, Данило Рашета, Никола Адвигов, Владан Дабић, Милош
Цветковић, Михајло Марјановић и Стефан Ранковић.

– Дугујемо велику захвалност Граду Панчеву и Спортском савезу, јер су помогли
да наши рагби таленти заиграју међу најбољим репрезентацијама Европе. Поносни смо на наше играче и желимо им успешне спортске
каријере, али и много успеха
на студијама које су пред њима – рекао је директор РК-а
Динамо 1954 Игор Стојадиновић.
Панчево се опет и по рагбију препознаје...

НАДМЕТАЊЕ НАЈМЛАЂИХ КАРАТИСТА

ШЕСТ МЕДАЉА ЗА МЛАДОСТ
Под покровитељством Карате федерације Србије, прошлог викенда у Младеновцу
је одржано државно првенство за најмлађе борце. У веома јакој конкуренцији одличне резултате остварили
су чланови КК-а Младост из
нашега града.
Сребрне медаље су освојили Сара Жунић и тим пионирки у борбама (Николина
Исаиловић, Катарина Петровић, Тара Ђурђевић и Сара
Жунић). Бронзана одличја су
заслужили: Милица Драгичевић, Тара Ђурђевић и ката-

-тимови пионирки које су чинили: Тара Ђурђевић, Сара
Жунић, Ана Тубић, Милица
Драгичевић, Нађа Штрбац и
Милица Амановић.

ЂО КИЋ УМЕ СТО ЂО КИ ЋА
После победе Динама 1945 у
Српској Црњи, управа клуба, с
председником Гораном Јањовићем на челу, одлучила је да,
уместо Бранка Ђокића, на место
првог тренера постави његовог
помоћника Душана Ђокића.
– После неколико састанака
одлучили смо се за промену тренера. На коректан начин смо се
растали с Бранком Ђокићем, а
млади тренер Душан Ђокић добио је шансу да у преосталих
шест кола води екипу и верујемо да ће успешно одрадити свој посао - рекао је Јањовић.
Некадашњи фудбалер Динама, Црвене звезде и интернационалац у Белгији, Душан Ђокић, дебитовао је на клупи у среду, 3. маја, у мечу четвртфинала Купа Војводине против
Бечеја 1918.
без разлога, тензија и нервоза
увукле и међу играче, у недељу,
30. априла, није било никаквих
калкулација. После тешке,
праве првенствене утакмице,
по катастрофално лошем терену на Спортском центру
„Младост”, Жељко Стајчић и
његови саиграчи заслужено су
стигли до победе и нових бодова: Железничар–Раднички
1:0 (0:0).
Поверење за овај веома значајан дуел Ненад Стојчић је

Данило Ковачевић, Милан
Недучић и Немања Целин. У
другом полувремену прилику
су добили и Новак Шалипуровић, Саша Руњајић и Слободан
Дробњак.
Око 500 гледалаца није могло да ужива у претерано лепом фудбалу, јер је утакмица
имала велики значај за оба тима. Железничару је победа
обезбеђивала опстанак у српсколигашком друштву, а с нова три бода приближио би се

екипама из врха табеле, док би
евентуални тријумф гостима
донео много мирнији наставак
такмичења у грчевитој борби
за опстанак међу трећелигашима. Уз све то, очајан терен
био је озбиљан противник
игри и фудбалерима, па неких
лепих акција није ни могло да
буде.
Без обзира на све, Железничар је имао иницијативу, био
је доминантнији такмац, који
је створио више повољних
прилика. Гол одлуке постигао
је Слободан Спасковски у 65.
минуту, али треба рећи да су
пре поготка домаћи фудбалери озбиљно стегли обруч око
гола Радничког, па су успели
да погоде и пречку...
После вођства домаћина гости
су кренули на све или ништа,
заиграли су офанзивније и боље, али одбрана Железничара
успела је да осујети све њихове нападе.
– Честитам играчима на вољи и борбености. Овом победом смо обезбедили опстанак,
што је био и главни циљ пре
почетка сезоне. Јако тешка
утакмица, с много тензија, па
није било фудбалске лепоте.
Извињавам се навијачима на
слабијој утакмици, али ово
нам је била најтежа утакмица
у досадашњем првенству.
Обећавам да ћемо у наредним
мечевима, када тензија буде
мања, играти много боље.
Ипак, бодови су најважнији.
Честитам играчима. И овако
се добијају утакмице – расположен је био после меча Ненад Стојчић.
Наредног викенда панчевачка „дизелка” путује у Бачку

Тополу, на мегдан с домаћим
ТСЦ-ом.
– Сада је све много лакше.
Обезбедили смо опстанак, па
ћемо у сваки наредни дуел
улазити мање оптерећени.
Предстоји нам борба за што
виши пласман на табели.
Утакмица против Радничког
била је тешка, терен је у лошем стању, али ни противник
није нимало наиван. Искористили смо шансу и заслужено
победили – рекао је голман
Железничара Дејан Јефтић.
Вредну победу остварили су
и фудбалери Динама 1945 у
Војвођанској лиги група „Исток”, који су се тако за још један корак приближили вишем
рангу.
Момци које предводи тренер Бранко Ђокић гостовали
су у Српској Црњи, где су савладали домаћу Будућност с
3:1.
После првих 45 минута домаћи су имали предност (1:0),
али је панчевачки „брзи воз” у
наставку додао гас и преокренуо резултат у своју корист.
Изједначио је Теофанов у 54.
минуту, а око 600 секунди касније гол Будућности погодио
је и Николић, па је Динамо
1945 повео са 2:1. Тачку на
овај сусрет ставио је Стојановски поготком у последњим
тренуцима утакмице.
Панчевци ће и наредног викенда играти као гости, јер у
25. колу гостују у Перлезу. Домаћа Војводина је одличан
тим, али то сигурно неће представљати велики проблем за
„брзи воз”, који је у силном налету и незадрживо граби ка
Српској лиги.

ЛЕПО ФУДБАЛСКО ДРУЖЕЊЕ

„МИКА” УГОСТИО БРЧАКЕ
На терену с вештачком травом покрај Хале спортова на
Стрелишту 22. априла одржан
је леп фудбалски сусрет. Наиме, у госте вршњацима из ФКа „Мика Антић” дошли су другари из ФК-а Локомотива из
Брчког, предвођени нашим
суграђанином Душаном Моканом. У пријатељском одмеравању снага мегдан су поделили малишани рођени 2007.
и 2009. године, па су гледаоци
могли да виде две утакмице.
Као и увек када су овакви сусрети у питању, резултат је био
у другом плану, а најважније је
било да се малишани друже,
да стекну нова искуства, али и
да се направе услови да овај,
такозвани дан пријатељства
постане традиционалан.
– Пре неколико година били
смо гости ФК-а Динамо, а сада
се први пут састајемо с другарима из ФК-а „Мика Антић”.

Брзо ћемо нашим новим пријатељима узвратити посету,
јер желимо да ово лепо дружење кроз фудбал постане традиција – рекао је Душан Мокан.
Госте из Брчког поздравио
је и Миленко Чучковић, члан
Градског већа задужен за рад,

запошљавање и социјална питања.
Гостовање малих Брчака у
нашем граду здушно је помогло и Удружење бораца НОР-а
из Панчева, предвођено Тодором Стојановићем.
– Најважније је да су се
клинци дружили и уживали

играјући фудбал. Настављамо
да ширимо нашу мрежу пријатеља из земаља у окружењу,
па ћемо ускоро и ми гостовати
у Брчком, где ћемо се упознати и с другарима из Словеније
и Хрватске. Сусрети с Локомотивом сигурно ће постати традиција – истакао је Слободан
Зукић, први човек ФК-а „Мика Антић”.
После одиграних утакмица
и ручка у просторијама Удружења бораца НОР-а малишани из Брчког имали су времена да прошетају кроз Панчево,
да се мало упознају с нашим
градом, али и да обиђу зоолошки врт у Београду.

Стране припремио

Александар
Живковић

ВЕСТ ПО ВЕСТ

ОДЛИЧНИ КАДЕТИ
Првенство Србије у кик-боксу
одржано је прошлог викенда у
Сомбору. У конкуренцији 230
такмичара из 40 клубова запажене резултате остварили су и
чланови КБК-а „Свети Цар Лазар” из Банатског Новог Села.

У дисциплини лајт-контакт
за кадете Ива Плећић је освојила сребро, а Јован Марковић
се окитио бронзом.

МАЈСКИ КУП
Прошлог викенда у Новом Саду је одржано традиционално
кајакашко надметање познато
и као „Мајски куп”. Учествовало је 250 такмичара који су веслали у тешким временским
условима, борећи се са супарницима, али и с кишом, ветром и ниском температуром.

У категорији мини-кајак
члан ККК-а Панчево Лука
Станчевски освојио је бронзано одличје. Јуниорски двосед
у саставу Алекса Левнајић –
Бојан Мариловић окитио се
сребром у трци на 200 м, а одличје истог сјаја Бојан је зарадио и у надметању једноседа
на 1.700 м.
Овим резултатима треба додати и бронзу Николе Кељевића, који је наступао за Кајакашки савез Војводине.

ЗЛАТНИ ВУК КАНАЧКИ
Чланови Шаховског клуба
„Аљехин” настављају да нижу
успехе и освајају трофеје на
свим такмичењима на којима
учествују.
На кадетском турниру у
Црепаји, у веома јакој конкуренцији, наши млади суграђани су само потврдили изузетан
таленат и показали да квалитетан рад увек донесе резултат.
Вук Каначки је освојио прво
место са шест поена из шест
партија. Марко Форђарини се
окитио сребрном медаљом, а

Ђорђе Новичевић заслужио је
бронзу. Најуспешнијим такмичарима медаље је уручивао
Вук Жегарац, најбољи омладинац у нашој земљи, такође
члан ШК-а „Аљехин”.
Већ 15. маја стартоваће и
сениорска јужнобанатска лига
у шаху, на којој ће клуб из нашега града наступити с кадетским саставом. Треба рећи да
је „Аљехин” био прва екипа из
Панчева која је остварила пласман у Прву лигу, али да због
недостатка средстава није учествовала у њој.
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С РУКОМЕТНИХ ТЕРЕНА

ПРАЗНИЧНИ ВИКЕНД У ЗНАКУ ПОРАЗА

СПОРТСКИ
ВОДИЧ

Овог викенда

Динамо пао
у Суботици

Рукомет
СУПЕР Б ЛИГА
жене

Панчевке изгубиле
од Минакве
Пето коло плеј-офа Суперлиге
за мушкарце донело је и седми
овосезонски пораз за Рукометни
клуб Динамо. После несрећног губитка бодова од београдске Црвене звезде на домаћем
терену, момци које предводи
тренер Иван Петковић имали
су на програму тешко гостовање у Суботици и мегдан с домаћим Спартаком. Иако су
„жуто-црни” били суочени с
много проблема пре овог дуела, јер тренер Иван Петковић
током недеље није имао све
играче на располагању на тренинзима, Динамо није с белом
заставом кренуо пут севера
Бачке. Гости су покушавали да
парирају расположеном домаћину, али овог пута нису успели: Спартак–Динамо 25:22
(12:8).
Око 500 гледалаца у дворани „Дудова шума” у Суботици
уживало је у игри својих миљеника, који су већ у првом
полувремену остварили осет-

Радинац: М. РАДНИК – ПАНЧЕВО
ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
Јабука: ЈАБУКА–ЖСК
ТРЕЋА ЛИГА „ЈУЖНИ БАНАТ”
Јабука: ИЛАНЏА – ОРК ПАНЧЕВО

Фудбал
СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Б. Топола: ТСЦ–ЖЕЛЕЗНИЧАР
ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Перлез: ВОЈВОДИНА – ДИНАМО 1945
ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Омољица: МЛАДОСТ–ПОЛЕТ
Павлиш: Ц. ЗВЕЗДА – СЛОГА
Качарево: ЈЕДИНСТВО–СТРЕЛА

ман Спартака Душан Петровић, који је сјајним интервенцијама заслужио и назив играча утакмице, а ефикасношћу
се истакао пивотмен Јелић, који је постигао седам голова.
Динамо је играо у саставу:
Петар Жујовић (три гола),

ДОЛОВКЕ НЕМАЈУ ПРЕМЦА

Женска рукометна екипа ОШ „Аксентије Максимовић” из
Долова, предвођена професором Владимиром Вемићем,
освојила је прво место на међуокружном такмичењу одржаном у београдској „Арени”.
Талентоване Доловке су се тако пласирале на републичко
првенство, које ће бити одржано 9. и 10. маја у Караташу.
Мушки тим доловачке школе освојио је треће место.
ну предност, па је Спартак на
одмор отишао са четири гола
„вишка” (12:8).
Друго полувреме није донело много другачију слику на
терену. Панчевци су покушавали да нешто промене, да
смање предност домаћина, али
Суботичани су све атаке вешто
одбијали. Одличан је био гол-

Миљан Буњевчевић (два),
Бранко Радановић (три), Радуле Радуловић, Иван Дистол
(три), Милош Баруџић (један), Никола Радовановић,
Павле Бандука (шест) и Стефан Шапоњић (четири гола).
Било како било, Динамо ни
поред пораза није разочарао.
Бранко Радановић и његови

саиграчи борили су се колико
су могли... Понеки изгубљени
дуел свакако неће покварити
сјајну слику коју су рукометаши Динама „насликали” ове
сезоне, у дебитантском наступу у друштву најбољих. Бити
одмах иза Војводине и Црвене
звезде, као и међу четири најбоље екипе у Купу Србије – велики је успех. Огроман. Зато
ни навијачи не треба да буду
разочарани, већ да сачекају
прву прилику и својим љубимцима дају подршку баш онакву какву су им давали током
целе сезоне.
Наредни дуел у плеј-офу
Динамо ће имати 13. маја, када ће у Пожеги одмерити снагу са Слогом.
Љубитељи рукомета у нашем
граду имали су прилику да
присуствују одличном мечу у
Хали спортова на Стрелишту у
суботу, 29. априла. У 15. колу
Супер Б лиге ЖРК Панчево
угостио је Минакву из Новог
Сада. Био је то меч који ће се
дуго памтити. Девојке које
предводи Марко Крстић нису
се уплашиле великог фаворита,
већ су биле равноправне с ривалом из Новог Сада, а у првом
полувремену сигурно и бољи
противник. Ипак, Минаква је
оправдала улогу фаворита, али
за све учињено на овој утакмици девојкама из нашега града
треба истински честитати: Панчево–Минаква 27:32 (14:15).
Од самог почетка утакмице
водила се жестока битка на терену. Светлана Ничевски и
њене другарице напале су фаворита, па су већим делом пр-

вог полувремена имале два гола предности. Ипак, у финишу
првог дела мало им је понестало концентрације, што су
гошће, предвођене Александром Митић, некадашњом
играчицом Панчева, умеле да
искористе, па су на одмор отишле с минималном предношћу (14:15).
Друго полувреме донело је
такође беспоштедну борбу,
играло се гол за гол, домаће су
чак успеле да поведу са 18:17,
у 40. минуту губиле су с 19:20,
а онда је почело да им понестаје снаге, што су Новосађанке умеле да искористе и да се
резултатски „одлепе”, па су
стечену предност искусно сачувале до краја.
Треба рећи да су гошће у
овој утакмици имале и благу
наклоност судија, а то најбоље
потврђује чак 11 седмераца
досуђених у њихову корист и
16 минута искључења за играчице домаћег тима.
И поред пораза, девојке Панчева заслужују похвале. Сања
Павловић је поново чинила чуда на голу, а успела је да одбрани и четири пенала. Милица
Којчић је постигла 11 голова,
док су Цеца Ничевски и Маја
Радојчин по четири пута биле
прецизне. Катарина Шуберић
је три пута погодила мрежу ривала, Ивана Танелов два, а у
листу стрелаца су се уписале и
Јелена Цветковић, Ивана Новаков и Марија Милићевић.
У наредном колу Панчевке
гостују у Радинцу, где ће одмерити снагу с Младим радником.

НОВОСТИ СА СТРУЊАЧЕ

АНДРЕА СТОЈАДИНОВ ПОНОВО ПРВА
У Берлину је прошлог викенда одржан турнир Европског
џудо-купа за кадете и кадеткиње, на којем су наступила
694 такмичара из 33 земље.
Наша суграђанка Андреа
Стојадинов, чланица ЏК-а Динамо, поновила је сјајан наступ и освојила златну медаљу
у категорији до 48 кг. На путу
до највреднијег трофеја она је
редом побеђивала ривалке из
Холандије, Мађарске и Немачке (три противнице). У
улози тренера био је Андреин
брат Алекса Стојадинов.
Андреа је овим потврдила
прво место на светској ранглисти за кадеткиње у категорији до 48 кг.
У исто време у Хали спортова на Стрелишту одржан је десети међународни турнир
„Трофеј града Панчева”. Учествовало је 538 такмичара из
БиХ, Хрватске, Мађарске, Румуније и Србије.

У екипном делу такмичења
победио је београдски Партизан, испред Раковице и Института за џудо, такође из
главног града.

ЏК Динамо представљало је
58 бораца, који су освојили 19
медаља. Највредније трофеје
су заслужили: Милица Секуловић, Филип Француз, Анђела

Ранђеловић, Вук Кошић и Никола Достић. Сребром су се
окитили Марија и Јелена Стојановски и Милош Секуловић,
а бронзе су зарадили: Стефан
Момиров, Немања Ђуришић,
Матеја Стојановски, Алекса
Ђуровић, Милена Секуловић,
Јована Раховић, Андријана
Кртенић, Владимир Богдановски, Огњен Ђуришић, Никола
Јованов и Данијел Маравић.
Александар Лупулов из ЏКа Панчево окитио се златном
медаљом, а његови клупски
другари Лазар Албијанић и
Лазар Ваневски освојили су
сребрно односно бронзано одличје.
Запажени су били и чланови ЏК-а Јединство из Качарева. Александар Димитровски
и Андреа Ђаковић освојили су
сребрне медаље, а бронзе су
заслужили Растко Анђеловић,
Максим Стојановски и Кристина Бјелчевић.

Селеуш: ВОЈВОДИНА–БОРАЦ
Алибунар: БУДУЋНОСТ–ЈУГОСЛАВИЈА
ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–СЕВЕР”
Идвор: ПОБЕДА–ГЛОГОЊ
Војловица: МЛАДОСТ–ОМЛАДИНАЦ
ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–ЈУГ”
Долово: ДОЛОВО–ОМЛАДИНАЦ
Ковин: КОЛОНИЈА – С. ТАМИШ
Б. Брестовац: БУДУЋНОСТ–БСК

Прошлонедељни
резултати
Рукомет
СУПЕРЛИГА
Суботица: СПАРТАК–ДИНАМО

25:22

СУПЕР Б ЛИГА
жене
Панчево: ПАНЧЕВО–МИНАКВА

27:32

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
Мокрин: Ц. ЗВЕЗДА – ЈАБУКА

31:24

ТРЕЋА ЛИГА „ЈУЖНИ БАНАТ”
Панчево: ОРК ПАНЧЕВО – ГАЈ

38:9

Фудбал
СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР – РАДНИЧКИ (З)

1:0

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
С. Црња: БУДУЋНОСТ – ДИНАМО 1945

1:3

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Јабука: ЈУГОСЛАВИЈА – ПАРТИЗАН (Г)

0:0

Старчево: БОРАЦ – ВОЈВОДИНА (Ц)

1:1

Иваново: СТРЕЛА – ВОЈВОДИНА (С)

2:0

Б. Н. Село: СЛОГА – ЈЕДИНСТВО (К)

3:0

Влајковац: ЈЕДИНСТВО–МЛАДОСТ

1:2

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–СЕВЕР”
Идвор: ПОЛЕТ–МЛАДОСТ

3:0

Глогоњ: ГЛОГОЊ–СПАРТАК

3:3

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–ЈУГ”
С. Тамиш: С. ТАМИШ – БУДУЋНОСТ

5:3

Плочица: БОРАЦ–ДОЛОВО

1:5

ШАХОВСКИ КУТАК
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Te8)
Избор Р. Радојевић

ЈУНИОРСКО ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ У БАДМИНТОНУ

ОДЛИЧНИ КЛИНЦИ ПАНЧЕВАЧКИ

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Таленат потврђен на
надметању у Вршцу
Трофеји и у синглу
и у дублу
У Вршцу је прошлог викенда одржано Првенство Србије у бадминтону за
јуниоре, на којем су одличне резултате остварили и наши суграђани.
Анђела Витман из БК-а Панчево
освојила је златну медаљу у групи девојчица од тринаест година. Најсјајније одличје припало јој је и у дублу,
а зарадила га је заједно с клупском
другарицом Наталијом Бохаревић. У
истој групи Маша Алексић и Миона
Филиповић заслужиле су бронзе. Пе-

Тешко сиво

тар Радонић је освојио сребрну медаљу у дублу, с партнером из БК-а
Клер. Другог дана такмичења Анђела
Витман и Сања Перић освојиле су
сребрну медаљу у женском дублу у
конкуренцији девојака од деветнаест
година. Анђела и Сања су успеле да
освоје и бронзане медаље у синглу у
конкуренцији такмичарки од петнаест година.
Одлични су били и чланови БК-а
Динамо. Најуспешнија је била Нађа
Поповић, која је у дублу с Мартом Јевремовић из крушевачких Змајева
освојила сребрну медаљу. Катарина
Виг, Анастасија Мирковић, Михајло
Виг и Вања Бокан зарадили су бронзана одличја.
A. Живковић

Кад укључиш ТВ са жељом да сазнаш шта се догађа у Србији, на
скоро свим домаћим каналима све је црно-бело, иако је одавно
измишљена колорна варијанта. Истини на вољу – све је сиво, тешко, с нијансама ружичасте.
А важна је баш поменута истина, коју ретко можеш да видиш
и чујеш. Телевизијски програм се претворио у безличну пропагандну кашу, промоцију тешке сиве која вуче на ружичасту. Хоће ли се то променити ако мрднеш неку од антена? Јок.

ТУРНИР У НАШЕМ ГРАДУ

СРЕБРО ЗА МАМУ И СИНА
У Хали спортова на Стрелишту 23.
априла одржани су Б и Ц турнир под
називом „Панчево 2017”, а организатори су били БК Динамо и Бадминтон
савез Србије. Надметали су се играчи
из: Београда, Новог Сада, Зрењанина,
Крагујевца, Крушевца, Латковића и
нашег града.
– Желео бих да честитам освајачима медаља и да захвалим учесницима турнира. Хвала и Бадминтон
савезу Србије за срдачну логистичку
подршку, као и Спортском савезу
Панчева и ЈКП-у „Младост”, без чије
велике помоћи организација овог
турнира не би била могућа – рекао је
Горан Јелесијевић, председник Бадминтон клуба Динамо.
На Б-турниру у појединачној конкуренцији тријумфовао је Стефан Мијатовић из БК-а Панчево, а сребро је
припало његовом клупском колеги
Ивану Ковачевићу. У женској конкуренцији сребрну медаљу је заслужила
Софија Карановић из Динама. У надметању женских парова најсјајније
одличје су заслужиле Кристина Јовин
из Новог Сада и Милица Ускоковић
(БК Панчево), а бронза је припала
такмичаркама Динама Ани Гаврилов

Бедачење
Где је излаз из гореописане стварности? Одговор је једноставан: у
промени стања свести, у хватању ширине, суптилних порука, у уживању у уметности... То се добија, на пример, одмарањем очију и душе док посматраш уметничко дело, слику. То се постиже читањем
књига, најразноврсније садржине: сасвим је океј стручна литература, баш као и белетристика, а ни енциклопедије нису за избегавање.
Ако искључени ТВ, у ком можеш и да се огледаш, укључиш –
поново креће бедачење.

и Софији Карановић. У конкуренцији
мешовитих парова најбољи су били
Иван Ковачевић и Милица Ускоковић
(БК Панчево), а бронзе су зарадили
Милорад Мисимовић и Софија Карановић (БК Динамо) и Немања Радовановић из Крушевца и Ана Гаврилов
(БК Динамо).
Наши суграђани су били одлични и
на Ц-турниру. У појединачном надметању дечака Михајло Борка из БК-а

РЕ ПРЕ ЗЕН ТА ТИВ КЕ
Чланице БК-а Панчево Наталија Бохаревић, Анђела Витман и Сања Перић учествовале су прошлог викенда с репрезентацијом Србије на међународном турниру у грчком граду Сидирокастру.
Наталија је, заједно с партнерком из Бугарске, освојила златну медаљу у конкуренцији женских дублова, као и бронзано одличје у мешовитом дублу, с партнером из Београда.
Анђела Витман је заслужила сребро у женском синглу, а одличје истог
сјаја припало јој је и у мешовитом дублу, с партнером из Београда.

Панчево тријумфовао је испред својих
клупских другара Александра Витмана и Бориса Куруца. Сашка Петковић
из БК-а Панчево окитила се сребром,
а бронзу је заслужила Марта Буквић,
такође чланица тог клуба. У надметању мушких парова Михајло Борка и
Александар Витман (БК Панчево)
освојили су златну, а Вељко Цуканић
и Дејан Милошевић (БК Динамо) сребрну медаљу. У конкуренцији женских парова тријумфовале су Јасмина
Милошевић и Маја Сердар (БК Динамо), сребро је припало Марти Буквић
и Сашки Петковић (БК Панчево), а
бронза Мини Бикицки из Новог Сада
и Олгици Петковић (БК Панчево).
Једна од специфичности овог турнира је и надметање мешовитих парова. Михајло и Светлана Борка, син
и мајка, чланови БК-а Панчево, освојили су сребрно одличје, а бронзу су
зарадили Дејан Милошевић и Маја
Сердар из БК-а Динамо.
A. Ж.

Пута три
Прелепо је имати дете, још лепше је када имаш децу, рецимо дете пута три. Дивно је имати оствариву идеју за покретање сопственог бизниса, дивније од тога јесте када имаш множину од те
сорте, на пример три идеје. Суперски је када те заокупља фина,
душевна мисао, суперскије је када те возе барем три такве мисли. Када је добро пута три, онда си близу одличног.
Али када имаш три тањира за хватање ТВ сигнала, онда си у
бедаку. Пута три.

µВ. Ђурђевић ?С. Трајковић

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?
Лазар Лазић,
средњошколац:

Вељко Влаховић,
средњошколац:

– Вероватно ћу ићи у
град с другарима. Недељу ћу провести код
куће и одмараћу се.
Највероватније
ћу мало и учити за
школу.

– Викенд ћу провести
с другарима. Вероватно
ћемо се шетати по
граду. У недељу
ћу учити, како бих
поправио оцене.

Анђела
Тирменштајн,
средњошколка:
– Вероватно ћу ићи
код бабе и деде или
у Београд. Све више
и више учим како се
ближи крај године,
па ћу део викенда
посветити и школи.
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