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АПСУРД ЗА КОЈИ НЕМА ОБЈАШЊЕЊА

БЕЗ ОДГОВОРНОСТИ ЗА РАСИПАЊЕ ПАРА ГРАЂАНА!?
Путари добили новац, а
ове зиме нису урадили
свој посао
Може ли „Војводинапут”
да игнорише захтеве
новинара за информације?
И поред тога што се време коначно
пролепшало, на једно важно питање
које се тиче зиме, јавност није добила одговор. У Србији до данас ни у
једном граду нису позване на одговорност фирме које су биле задужене
за чишћење путева и улица од снега,
а лоше су урадиле тај посао. Иако се
оне плаћају из градског буџета, новцем свих грађана, то није било довољно да надлежни положе рачуне о оном
што је урађено.
Од снежне олује која је захватила
Панчево 26. фебруара прошло је скоро месец и по, али немогуће је заборавити да је наш град тог дана доживео колапс. Саобраћај у граду одвијао
се изузетно тешко с обзиром на то да
нису биле чишћене ни главне улице,
а о оним забаченим, у насељима попут
Мисе и Кудељарског насипа, да и не
говоримо. Неочишћени су били и тротоари у граду, због чега су се пешаци
једва кретали.

Шта би било да је снежна непогода трајала дуже?
Годинама уназад за зимско одржава„Панчевцу” су се тог дана јављали наши
читаоци који су нас обавештавали да ње путева и градских саобраћајница био
није ништа боље ни на прилазним путе- је задужен „Војводинапут–Штрабаг”, али
вима околним селима ни у њима. Ове последњих неколико година тај посао је
информације су потврдили и надлежни повераван фирмама ван Панчева.
у АТП-у, који су у изјавама за неке интерПроцедура која претходи томе, таква
нет портале рекли да се „аутобуски сао- је да се задужени за чишћење снега и
браћај одвија отежано, уз закашњења”.
леда бирају на поступцима јавних
набавки.
Градско веће Панчева покренуло је
РАДНО ВРЕМЕ „ПАНЧЕВЦА” ТОКОМ ПРАЗНИКА
поступак јавне набавке за одржавање
улица и општинских путева на територији Панчева крајем августа прошле
године, а за тај важан посао издвојено
Због предстојећих ускршњих празника „Панчевац” неће радити у петак, 6.
је више од десет милиона динара из
априла, и у понедељак, 9. априла.
градског буџета. Тада је најављено да
Благајна ће у уторак радити уобичајено од 8 до 18 сати, а у среду, 11.
ће за зимско одржавање на крају 2018.
априла, сав огласни материјал моћи ће да се преда до 17 сати.
године бити издвојено још више новца.

Велики петак и понедељак – нерадни

Фирма „Војводинапут” ове зиме је
била задужена за одржавање државних
путева првог, другог и трећег реда на
територији јужног Баната (Панчево–
Вршац–Ватин, Панчево – Ковин – мост
на Дунаву, Ковачица–Панчево, Уљма–
Стража, Ковин – Дубовац – Бела Црква
и Ковин–Падина–Самош, Уздин–Ковачица, Пландиште–Јаношик–Алибунар,
Самош – Алибунар – Банатски Карловац – Девојачки бунар – Делиблато,
Врачев Гај – Банатска Паланка).
Сазнали смо ово и поред тога што
надлежни у „Војводинапуту” нису хтели да одговоре ни на наша питања:
шта је био њихов посао током зиме, ко
га је финансирао, колико новца су
добили за то, као и да ли су им неки
возачи поднели захтеве за одштету због
пробушених гума и оштећених возила. Подсећамо, они на то имају право
на основу два закона, уколико су путеви по којима су се кретали били лоше
одржавани. Да бисмо сазнали имају
ли право на такво игнорисање, обратили смо се поверенику за информације
од јавног значаја. Тамо нам је одговорено да од грађана не смеју да крију
информације само институције власти, а да приватне фирме немају никакву обавезу и могу да раде шта хоће.
„Панчевац” је у контакту с неким
саговорницима који су затражили да
остану анонимни сазнао да је „Војводинапут”, по свему судећи, потписао
уговор о зимском одржавању с Јавним
предузећем „Путеви Србије”. Уколико
је то тачно, за ћутање „Војводинапута”
нема основа, јер се „Путеви” финансирају из буџета, новцем свих грађана.
Због свих ових проблема, градска
власт убудуће треба да обрати пажњу
коме ће додељивати овакве послове.
М. Глигорић

Село
Канализација и путеви
» страна 11

Култура
Фотографије као траг о
времену
» страна 12

Фото-репортажа
Деца представила
целокупну светску
науку на једном месту

» страна 29

Спорт
Градски дерби у среду

» страна 30
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ИЛУСТРАЦИЈА: ДУШАН ЛУДВИГ

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА
Пише: Мирјана Марић Величковић

Без насиља, молим
Кад кажемо оснажени, на шта мислимо? Из чега произлазе снага,
самопоуздање и вера у себе? Тешко је да се до тога дође, а сви знамо
како изгледа када их изгубимо.
Протеклог викенда одржан је тренинг за новинаре о медијском
извештавању о породичном и партнерском насиљу над женама у
организацији Аутономног женског центра Београд, Удружења жена
„Пешчаник” из Крушевца и мреже „Жене против насиља”, на ком су
учествовали новинари из различитих редакција у Србији. Медијски
стручњаци размењивали су искуства која су стекли кроз праксу покушавајући да пронађу најбоље моделе за извештавање о насиљу у
породици и у најгорем случају фемициду. Да, добро сте прочитали,
разговарало се о томе како примерено обавестити јавност када се
ради о убиствима жена која се дешавају најчешће као последица
континуираног насиља.
Према званичним подацима, у протеклих десет година у нашој
земљи убијено је 330 жена, а само у 2017. години у породичном
насиљу страдало је двадесет девет жена и двоје деце. Од почетка
2018. године убијено је десет жена. Ови подаци су алармантни и
указују на то да постоји велики проблем с којим се сви морамо ухватити укоштац. Насиље никада није решење, из њега не може произаћи ништа добро, нити корисно.
Немојте заборавити да не постоји само физичко насиље, већ и
сексуално, психичко (ментално, емотивно) и прогањање. Насиље
које се догађа у породици или домаћинству подразумева физичку и
менталну агресију, емоционално и психолошко злостављање, силовање и сексуално злостављање, инцест, силовање међу супружницима, сталним или повременим партнерима и укућанима, злочине
почињене у име части, присилне, уговорене и ране бракове. Насиље
које се догађа у заједници може се манифестовати као силовање,
сексуално злостављање, узнемиравање и уцењивање (на раду и у
институцијама), трговина женама (и децом) у сврху сексуалног искоришћавања, економског искоришћавања и секс-туризма, непоштовање слободе избора у вези с репродукцијом (присилне стерилизације и побачаји, контрацепција наметнута претњом или силом,
ускраћивање побачаја, пренатална селекција пола и слично). Постоји и насиље које је почињено или одобрено од стране државе или
њених представника/службеника над особама у институцијама – у
школама, ученичким домовима, домовима за смештај деце без родитељског старања, домовима за стара и болесна лица, у психијатријским институцијама, притворским установама и затворима.
У нашој земљи је прошле године усвојен Закон о спречавању насиља у породици и он укључује низ мера које су усаглашене с међународним конвенцијама и стандардима. Поред овог закона, жртве насиља могу да се позову и на Кривични и Породични закон, Закон о
јавном реду и миру, као и на Закон о прекршајима. Нормативна
решења су добра, али се на основу праксе може закључити да је проблем у њиховој примени. Оно на шта можемо да утичемо, јесте пружање подршке људима у невољи. Не да их осуђујемо и критикујемо,
већ да их оснажимо и да им се нађемо када су спремни да се суоче с
проблемом. Статистике на глобалном нивоу кажу да се жене враћају насилницима од шест до једанаест пута, а то се већ може посматрати као феномен и разлог више да се проблематици приступи
озбиљно.
Научите да волите себе и чувајте се, јер сте једино тако добри за
себе и своју породицу и корисни чланови друштва.
СОС телефон за за жртве породичног насиља је 0800-100-113.

УСПУТ ЗАБЕЛЕЖЕНО

Они су
будућност Србије
У структури нашег извоза више нису,
као некад, доминантни малине, дрвена грађа, обојени метали, гуме и други производи нижег степена обраде,
већ интелектуалне услуге. Другим
речима, на врху извозне листе Србије

су млади програмери, јер су током
прошле године фирме за које они
раде зарадиле 900 милиона евра продајући у иностранству своје софтвере
за игре, апликације и програме.
О томе да нам иде добро у овој
области, говори и податак да је од те
суме већа једино она која је остварена извозом електричних машина и
друмских возила, од чега смо зарадили 1,2 милиона евра.
Један од многих показатеља великог угледа наших младих програмера у иностранству јесте фантастичан
успех београдске фирме „Нордеус”.
Када су је пре осам година основала
три младића који су радили у представништву „Мајкрософта” за Србију, била је смештена у две мале и неудобне канцеларије.
Од пре четири године у њој ради
140 специјалиста за компјутере, налази се у великом простору пословне
зграде на једној од елитних локација
на Новом Београду и има своја представништва у Скопљу, Лондону,
Даблину и Сан Франциску.
У мору софтвера које су програмери „Нордеуса” креирали, посебно се
издваја први производ који су осмислили – фудбалска игра „Top Eleven
Football Manager”. Игра је дванаест
милиона људи широм света, а играчи
неколико најбољих фудбалских тимова енглеске Премијер лиге носе рекламе са именом те игре. „Нордеус” и
даље ређа успехе и данас спада у светски врх аутора игара за друштвене мреже и мобилне телефоне. Захваљујући
томе остварује милионске зараде.

МИСАО ЗА ОВУ НЕДЕЉУ

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Весник пролећа.
Ових дана, код Хале спортова
Снимио Милан Шупица

Да су наши програмери цењени у
иностранству, показала је и одлука
немачке компаније за производњу
ауто-дело ва „Кон ти нен тал” да
почетком марта у Новом Саду отвори центар за развој софтвера за ауто-електронику, у коме ће радити 550
наших младих инжењера информатике. Они ће имати одличне услове
за рад, а плате ће им бити од 850 до
2.500 евра месечно.
Ови и многи други успеси наших
програмера заслужују похвале и
поштовање. Постигли су их захваљујући сопственом раду и сатима проведеним за компјутером, без ичије
помоћи, у држави у којој информатика још увек није обавезан предмет
у школама.
Због тога је време да влада наше
државе почне много више да улаже у
њих и њихову будућност, јер би они
могли да буду и будућност Србије.
Уколико им обезбедимо добре услове за живот, рад и усавршавање и
солидне плате, они ће остати овде.
Међутим, ако не искористимо до краја њихове потенцијале, нема сумње
да ће отићи преко границе.
Велике светске компаније пуне су
наших програмера који су, у потрази
за бољим животом и предвидљивом
будућношћу, одавно отишли из Србије. Због тога је време да се одлив младе и високообразоване радне снаге
заувек прекине. Када је о томе реч,
надлежни су до сада донели неке
мере које дају повода за оптимизам,
али видећемо да ли ће тако бити и
убудуће.
М. Г.

Пауло Коељо

НАШ ЖИВОТ ЈЕ СТАЛНО ПУТОВАЊЕ, ОД РОЂЕЊА ДО СМРТИ.
ОКОЛИНА СЕ МЕЊА, ЉУДИ СЕ МЕЊАЈУ, ПОТРЕБЕ СЕ МЕЊАЈУ,
АЛИ ВОЗ И ДАЉЕ ИДЕ.
ЖИВОТ ЈЕ ВОЗ, А НЕ ЖЕЛЕЗНИЧКА СТАНИЦА.
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ПРЕДСТАВЉАЊЕ НОВЕ КЊИГЕ

СИТНО, КАЛУЂЕРСКИ
На промоцији ће
говорити
Зоран Т. Поповић
и Александар Чотрић

валу афоризама, 1990. године,
у Приједору. За књигу афоризама „Периодични обрачун”
1999. године добио је признања „Драгиша Кашиковић” и
„Радоје Домановић” и награду
Градске библиотеке Панчево.
Добитник је и награде „Ђорђе
Фишер” (2001. године) коју
додељује Друштво књижевника Војводине, као и признања
„Носорог првог реда” за врхунска остварења у сатири за 2002.
годину (Република Српска).
Освајач је првих награда за
афоризме на међународним
фестивалима у Даниловграду
и Шапцу („Чивијада”) 2010.
године. За књигу „Даће бог, ако
бог да” добио је награде Београдског афористичарског круга и „Типар” Фестивала у Пљевљима.
Заступљен је у више домаћих и страних антологија и
зборника сатире. Превођен је
на многе стране језике: енглески, пољски, руски, шпански,
бугарски, македонски, немачки и румунски. Члан је Удружења књижевника Србије, Београдског афористичарског круга (БАК) и Удружења књижевника и књижевних преводилаца Панчево.
М. Марић Величковић

Књижевно вече поводом представљања нове књиге Зорана
Т. Поповића „Ситно, калуђерски” (афоризми о мушкарцима и женама) биће одржано
12. априла у дворани „Аполо”
Дома омладине Панчево, од
19.30. На промоцији нове књиге афоризама говориће Зоран
Т. Попо вић и Алек сан дар
Чотрић.
Зоран Т. Поповић је рођен
1957. године у Сомбору. Живи
и ради у Панчеву. До сада је
објавио седам збирки афоризама: „Организовано расуло”
(1994); „Кад порастем, бићу
велики” (афоризми за децу)
(1997); „Периодични обрачун”
(1999); „Афоризми и друге приче” (2002); „Спојени судови”
(2004); „Кад порастем, бићу
велики” (афоризми за децу,
друго допуњено и проширено
издање) (2005); „Одабрани афори зми” (2009); „Гла вом без
обзира” (2010) и „Даће бог, ако
бог да” (2015).
Добитник је прве награде на
Првом југословенском фести-

НОВЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ

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

тута „Дедиње”. Суботом специјалистичке ОРЛ прегледе ради др Горан Митевски
из панчевачке Опште болни це, а уро ло шке његов
колега из исте установе др
Небојша Тасић, док је за
прегледе из области гинекологије задужен др Јован
Рудић из ГАК „Народ ни
фронт”.
Поред свега наведеног,
Завод „Панчевац” издваја се и
по томе што у хематолошко-биохемијској лабораторији
те установе пацијенти већину верификованих, контролисаних и сумираних резултата могу добити за свега
сат времена.
Стога не чуди чињеница
да све већи број Панчевки
и Пан че ва ца бира Завод
„Панчевац”, посебно онда

СВАКЕ СУБОТЕ
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕД
КАРДИОЛОГА И ЕКГ

Цена: 3.000 дин
УЛТРАЗВУК СРЦА

Цена: 4.000 дин
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕД КАРДИОЛОГА
+ УЛТРАЗВУК СРЦА

Цена: 7.000 дин

ФОТО-САФАРИ У ИВАНОВУ
Ивановачки дом културе „Жарко Зрењанин” и Фото-група
„Дунавац” организују једанаесто фотографско дружење у
Иванову, које ће бити одржано 15. априла.
Као и сваке године до сада,
фотографима ће на располагању бити чамци и катамаран
за обилазак околине села и
трактор с приколицом, који ће
направити један круг око села.
Поред Дома кул ту ре биће
постављено неколико аутомобила олдтајмера који се могу
фотографисати, а одређене куће
има ће моде ле у народ ним
ношњама. Жене из културноуметничког друштва продаваће кафу, чај и тестенине по
повољним ценама. Ручак ће
бити обезбеђен свим учесницима који плате котизацију.

ФОТО: А. ДУДАШ

Традиционално дружење фотографа

Учесници ће се окупити у
Дому културе „Жарко Зрењанин” између 8 и 9 сати, а у

9.15 се креће у обилазак села.
Од 9.30 биће доступни чамац
и трактор, а потом ће уследити

промоција фото-опреме, штампача и фото-књига.
У 13 сати биће приређено
отварање тридесет шесте Омладинске изложбе фотографија
Србије у фоајеу Дома културе
„Жарко Зрењанин”. За 13.30 је
заказан ручак, а за 14.30 фотографисање у цркви.
Котизација за учешће износи 300 динара и плаћа се по
доласку. Ко не жели да руча, не
мора да плати котизацију. Пријаве (име, презиме и брoj телефона ) треба слати на електронску адресу fgdunavac@gmail.com,
а више информација заинтере со ва ни могу доби ти на
064/180-42-08 (Марко Гуран)
и 066/629-47-33 (Зол тан
Бисак).
Програм је подложан изменама.
М. М. В.

СТО ФОТОГРАФИЈА ЗА СТО МИНУТА

Прича о знаменитом Панчевцу
На тре ћем пре да ва њу „100
фотографија за сто минута”,
одржаном у Народном музеју,
посетиоци су могли да чују
инте ре сант но пре да ва ње др
Иване Спасовић о знаменитом
Панчевцу др Миховилу Томандлу.
Он био је историчар, адвокат и новинар, и провео је у
Панчеву већи део свог живота.
Значајан је по томе што је написао велики број књига, моно-

графија и мањих радова, уопште историографских дела на
тему историје Панчева.
– По томе је неприкосновен,
али не само по броју него и по
вредности тих радова. Одликовале су га саме најлепше људске врлине и утолико ми је
драже да се бавим њиме и да
говорим о њему – рекла је др
Ивана Спасовић.
Др Михо вил Томандл се
бавио свим раздобљима, али

највише 19. веком. Све што је
постојало од грађе која је остала иза њега, објавио је Историјски архив. Објављивањем
његових дела Панчево му се
одужило, а ова прилика послужила је да се управо о његовом
раду и животу сазна више.
– Необично је што није био
више познат, али слична је ситуација и данас. Људи који се
сами не боре за промоцију, не
само својих дела већ и себе,

остају у сенци. Многи који су
неупоредиво мање од њега писали и објављивали достигли су
много више, али према ономе
што знамо, он је био задовољан
својим животом и окружен дивним људима који су га изузетно поштовали – објаснила је др
Ивана Спасовић.
Др Михо вил Томандл је
писао и путописе, а веома је
интересантна чињеница да је
увек путовао пешке. М. М. В.

БАДМИНТОН У ГРЧКОЈ

Велики успех наших суграђана
У грчком граду Сидорокастру
од 29. марта до 1. априла одржан је велики међународни
турнир у бадминтону. У конкуренцији преко 150 играча и
играчица из више од двадесет
држава српски репрезентативци, а међу њима и такмичари
из Панчева, остварили су велики успех.
У конкуренцији учесника до
тринаест година најуспешнији
су били чланови Бадминтон
клуба Динамо Марија Самарџија и Михајило Виг, који су
осво ји ли вице шам пи он ску
титу лу у мешо ви том дублу.
Поред тога, треба истаћи да је

Марија Самарџија у пару с
Маром Батар из Београда сти-

гла до четвртфинала женског
дубла, што је постигао и Миха-

јило Виг у појединачном надметању. Чланица БК-а Панчево Маша Алексић заустављена
је у четвртфиналу у конкуренцији женских парова с клупском дру га ри цом Мио ном
Филиповић и у конкуренцији
мешовитих парова са Угљешом
Михајловићем из Београда.
Одличне су биле и наше суграђанке које бране боје БК-а Београд. У групи играчица до петнаест година Анђела Витман је
освојила златну медаљу у пару
са Александром Јовичићем из
Крагујевца и сребрно одличје у
дублу с клупском другарицом
Сањом Перић.
А. Ж.

Прегледе обавља

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

радним данима 7–14

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

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

САМО У „НИКОДЕНТУ”

Врхунски квалитет,
а најповољније цене
У цен тру Панчева
смештен је луксузно
опремљени центар за
хитну и рестауративну стоматологију „Никодент медик”, који
се од самог отварања
истакао по квалитету
услуга, професионалном и љубазном особљу и пријатном амбијенту.
Стручни тим „Никодента” спреман је
да на једном месту
одговори на све захтеве из
области целокупне стоматологије, па се стога све ве ћи
број Панчевки и Панчеваца одлучује управо за по сету овом цен тру, ко јим ру -

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

НА СЕДНИЦАМА ГРАДСКОГ ВЕЋА

Попусти за породице
с децом

НАЈАВЉЕН ДОЛАЗАК ИНВЕСТИТОРА

Како је речено на конференцији за новинаре, 3. априла,
Српски покрет Двери годинама указује на неопходност
увођења мера које би допринеле повећању наталитета у
нашој земљи.
„Прави пример за то како
локална самоуправа може
утицати на повећање броја
најмлађих суграђана и како
се треба бринути о најбројнијим породицама, јесте град
Нови Сад. Наиме, Скупштина тог града донела је одлуку по којој ће породице с троје и више деце, које имају
пребивалиште на територији Новог Сада, а редовно плаћају рачуне, имати попуст на
цене комуналних услуга. Умањење се односи на услуге које
пру жа ју ЈКП ’Ново сад ска
топлана’, ’Водовод и канализација’ и ’Чистоћа’, а наплаћује их ЈКП ’Информатика’
путем јединственог месечног

рачу на. Цена кому нал них
услуга смањена је за 30 одсто
за породице с троје, четворо
и петоро деце, за 40 одсто за
породице са шесторо, седморо и осморо деце и за 50
одсто за породице с деветоро и више деце.
„Још јед на пози тив на
ствар коју је ново сад ска
власт урадила за своје суграђане, јесте да у породицама
с троје и више деце малишани и они нешто старији
имају бесплатан превоз. Умањење цена комуналних услуга и бесплатан превоз за децу
у доброј мери могу да релаксирају ионако преоптерећен
кућ ни буџет нај број ни јих
породица.
„Дакле, Ново са ђа ни су
доказали да се ове мере могу
реализовати. Очекујемо од
владајуће већине у нашем
локалном парламенту да следи наведене примере.”

КОНЦЕПТ
Влада Србије на челу с Мирком Цветковићем је 2010.
године довела град Ниш у дужничко ропство. Локалној
власти тада су пренете обавезе за градски аеродром које
се мере милијардама динара. Град Ниш ни тада није био
у стању да издваја средства за нормално функционисање
нишког аеродрома, а не може то ни данас.
(Александар Мартиновић, шеф посланичке групе СНС-а
у Скупштини Србије, у обраћању посланицима, 3. април)
***
Влада Србије ће наставити да улаже у нишки аеродром
„Константин Велики”, јер он треба да буде алтернатива
београдском аеродрому „Никола Тесла” за постојеће и
нове руте.
(Зорана Михајловић, министарка саобраћаја и потпредседница Владе Србије, у изјави за нишке медије, 3. април)

Како је речено, после
друге фазе улагања
између 800 и 1.000
новозапослених
Измењени планови
генералне регулације
неколико целина
Немачка компанија „ZF Friedrichshafen AG” упутила је градо на чел ни ку Саши Павло ву
писмо о намерама, које је на
седници одржаној 30. марта
закључком прихватило Градско веће.
Ради се о, како је формулисано, обезбеђивању подстицаја за отуђење неизграђеног грађевинског земљишта у северној индустријско-пословно-производној зони у Панчеву површине 10,8 хектара – с фокусом на фазу 1 инвестиција те
компаније у периоду од 2019.
до 2021. Она планира изградњу фабрике за производњу компонената из области аутомобилске индустрије.
Прихваћена мера подстицаја
Према прелиминарном обиму
планиране производње, пројекат би се фазно реализовао на
подручју северне индустријске
зоне. Прва фаза, која се планира за поменути период, обухвата прибављање неизграђеног грађевинског земљишта,
изградњу објеката површине
25.000 метара квадратних и
отварање 540 радних места.
Производиће се, како је најављено, осовине за електрични
погон за „Е-Мobility” за „Premium ОЕМ”, мотори са електричном вучом за „Е-Мobility”,
електроника/мехатроника за
мењач и микросвичеви (ПШВ
– плоче штампаног кола).
Предвиђено је да ниво инвестиција за прву фазу буде овакав:
у 2019. години приближно 40
милиона евра, у 2020. години до
25 милиона евра, а у 2021. години приближно 20 милиона евра.
Према динамици реализације, у другој фази би требало да се

изврши проширење обима производње из прве фазе. Она се
планира за период од 2022. године и обухвата прибављање неизграђеног грађевинског земљишта
површине 9,2 хектара, изградњу
објеката површине 25.000 метара квадратних и отварање нових
радних места: укупно, укључујући и прву фазу, ради се о 800 до
1.000 новозапослених.
У саопштењу које је овим
поводом стигло из Градске управе стоји да је Градско веће овим
закључком „прихватило меру
подстицаја спровођења поступка отуђења неизграђеног грађевинског земљишта у јавној
својини, без накнаде, у складу
с важећим прописима. Градоначелник ће посебним решењем образовати тим за израду
елабората о оправданости отуђења неизграђеног грађевинског земљишта без накнаде, у
складу с важећим прописима”.
На седници одржаној 3. априла било је седам тачака днев-

ног реда. Нај пре је усво јен
Нацрт одлуке о изменама и
допунама плана генералне регулације целина 4а – Караула с
Јабучким путем и 4б – Скробара у насељеном месту Панчево. Разлог за израду измена и
допуна плана је велики број
пристиглих примедби грађана,
које узрокују преиспитивање
постојећих решења.
О овоме, као и о тачки која је
уследила, треба да се изјасне и
одборници Скупштине града.
На „менију” је потом био Нацрт
одлуке о изменама и допунама
Плана генералне регулације –
целина 5 – Кудељарац и Новосељански пут иза Надела.
Неопходност усклађивања
И План детаљне регулације подручја Мали рит доживеће измене. Разлог: неопходност усклађивања и преиспитивања постојећих планских решења с планом генералне регулације ширег
центра града. Циљеви израде

новог плана су: задржавање
основне намене дефинисане
планом вишег реда, развој урбанистичких целина кроз сопствене специфичности, дефинисање површина јавне намене за
изградњу јавних објеката, евидентирање грађевинског земљишта у јавној својини и његово
рацио налније коришћење,
побољшање нивоа инфраструктурне опремљености...
Усвојен је извештај о пословању Месне заједнице Котеж и
прихваћен текст анекса уговора
између Града и компаније НИС.
Већници су прихватили информацију о организацији сајма
запошљавања, који ће се реализовати у сарадњи Града и Националне службе за запошљавање,
18. априла, на Корзоу.
На крају, Основној школи
„Иси до ра Секу лић” дата је
сагласност да изда у закуп део
школске кухиње ради припреме, дистрибуције и продаје ђачке ужине.

У ГРАДСКОЈ УПРАВИ

Уручене пензионерске картице

***
Неколико стотина Нишлија који су дочекали Зорану
Михајловић, министарку саобраћаја и потпредседницу
Владе Србије, данас у Нишу гласно је негодовало када је
она улазила у градску кућу. Уз звиждуке и узвикивање
„лопови” грађани су „испратили” њу и градоначелника
Ниша Дарка Булатовића на састанак који се одржава у
Нишу највероватније због спора у вези с градским аеродромом.
(Из информације објављене на нишком интернет
порталу „Јужне вести”, 3. април)
***
Недавно преминулом глумцу Небојши Глоговцу постхумно је додељена награда за глумачка достигнућа „Добричин прстен”. То признање се до сада додељивало живим
глумцима, али ове године је председништво Удружења
драмских уметника Србије одлучило да направи преседан.
(Воја Брајовић, председник УДУС-а, на прослави 70-годишњице Југословенског драмског позоришта, 3. април)
***
„Звезда” се правила на рачун рушења „Партизана”, између осталог. Човић је бескрупулозан, али је човек великих
организационих способности и с великом радном енергијом. Искористио је пад „Партизана” и жељу власти да
се „Звезда” подигне на тај ниво. Знате да су прве сезоне
пласман у Евролигу обезбедили за зеленим столом. После
Фајнал фора АБА лиге у Београду, где смо кикснули и
„Звезда” и ми, прво што је урађено је да је Евролига једну квалификациону групу за попуну такмичења доделила Београду.
(Душан Вујошевић, некадашњи тренер Кошаркашког
клуба „Партизан”, у интервјуу за „Спорт клуб”, 2. април)

„Град директно може
да пружи надоградњу
већ постојећих
погодности у вези с
плаћањем
комуналних услуга”,
рекао Павлов
На свечаности у малој сали
Градске управе, 3. априла, двадесетак суграђанки и суграђана у одмаклим годинама добило је пензионерске картице.
Том догађају су присуствовали
Саша Дрчелић, директорка панчевачке филијале Републичког
фонда за ПИО, градоначелник
Саша Павлов и Миленко Чучковић, члан Градског већа задужен за подручје рада, запошљавања и социјалне политике.
Пензионерске картице Фонда
ПИО намењене су свим пензионерима, без обзира на то коју
врсту пензије користе. Реч је о
документу који омогућује пензионерима да докажу статус пензионера а да притом не морају
да показују чек од пензије или
решење о оствареном праву. Картице су бесплатне и биће додељене без накнаде свим корисницима пензија и права из ПИО.
Гра до на чел ник Павлов је
овим поводом рекао:
– Пензионерске картице се
везују за погодности које ова
популација има и које су као
такве установљене. Град директно може да пружи надоградњу
већ постојећих погодности у

вези с плаћањем комуналних
услуга, али постоје у Панчеву
институције и предузећа који
могу да изађу у сусрет пензионерима, да прошире неку од
области деловања, чиме би признали пензионерске картице.
Сходно томе шаљем поруку јавности да се сви заинтересовани за ово јаве локалној самоуправи, одговарајућој филијали
ПИО фонда или удружењу пензионера у Панчеву, како би
понудили неке субвенције овој
популацији. Ми ћемо врло јед-

ноставно и лако да изађемо у
сусрет свима, како бисмо склопили одговарајући уговор и
проширили круг у коме делују
пензионерске картице.
Павлов је додао да је врло битно то што је Панчево одавно
имало иницијативу да, одмах
после Београда, уђе у систем пензионерских картица, али је наша
локална самоуправа у договору
с надлежним министарством
ипак мало сачекала. Рекао је и
да ће се сви потрудити да помогну популацији најстаријих.

Саша Дрчелић је објаснила
значај пензионерских картица, као и погодности које оне
носе.
– Намењене су свим пензионерима, без обзира на то коју
врсту пензије користе, односно да ли су старосни, породични или инвалидски пензионери, као и на то колика им
је пензија, односно где им је
пребивалиште. Пензионерске
картице су документ који омогућује пензионерима да докажу статус пензионера а да притом не морају да показују чек
од пензије или решење о оствареном праву, при чему знамо
да оба поменута папира садрже велики број личних података, што се може и злоупотребити. Желимо да омогућимо пен зи о не ри ма без бед но
доказивање свог статуса. Картице су бесплатне и биће додељене без накнаде свим корисницима пензија и права из
ПИО. Уручују се лично, уз личну карту.
Она је напоменула да ће сваки пензионер уз картицу добити и обавештење од Фонда чему
је картица намењена, како је
могу користити, коме да се
обрате у случају да је изгубе...
Звучи као добра прича...

Страну
припремио

Синиша
Трајковић
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„УСКРШЊИ БАЗАР” ИСПРЕД ЗГРАДЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ

ОД 10. АПРИЛА

РУЧНИ РАДОВИ, СЛИКЕ,
ДЕКУПАЖ...

Застој производње у
„ХИП–Петрохемији”
У „ХИП–Петрохемији” у уторак, 10.
априла, почиње планирани застој у
раду производних постројења, који
ће трајати до 10. маја. Период застоја биће искоришћен за реализацију
ремонтних активности на процесној
опреми у петрохемијским фабрикама у Панчеву и Елемиру, као и за
извођење инвестиционих пројеката
с циљем побољшања енергетске ефикасности производње и смањења трошкова.
Миша Булајић, извршни директор функције производње „ХИП–
Петрохемије”, рекао је следеће:
– Посебна пажња током застоја
биће посвећена радовима на измењивачу Т-15 у фабрици Етилен и
реконструкцији цевовода у Фабрици отпадних вода, као и санацији,
чишћењу и осталим интервенцијама на процесној опреми у ПЕВГ-у,
ПЕНГ-у, Енергетици и Фабрици синтетичког каучука. Све планске оба-

Промоција културних
и привредних вредности
којима Панчево
располаже
Манифестација „Ускршњи базар” први
пут је организована у Панчеву и свечано је отворена 29. марта на платоу
испред зграде Градске управе. Трајала је до 4. априла, а у недељу, првог
дана овог месеца, иза штандова никог
није било због католичког Ускрса.
Идеја је била да се продаја артикала
и културно-уметнички програм одвијају три дана пред католички и три
дана пред православни Ускрс.
Ручне радове и пригодне ускршње
производе изложило је четрдесетак
удружења из Панчева и јужног Баната.
Градски менаџер Маја Витман отворила је манифестацију речима да Град
подржава активности Туристичке организације града Панчево, која је била
организатор, као и рад свих удружења грађана.
Снежана Марјанов, председница
удружења „Панчевке – Горњи град”,
уз чију сарадњу је ТОП реализовао
„Ускршњи базар”, каже да је пре две
године постојао покушај удружења да
се направи мањи базар, али да је било
јако тешко самостално организовати
овакву манифестацију, па се зато обратила ТОП-у, који је радо прихватио
предлог и пружио велику помоћ у организацији. Циљ ове манифестације је
да представи и промовише културне и
привредне вредности којима град Панчево располаже: рукотворине, занат-

ство и малу привреду и предузетнике.
Одзив излагача био је огроман. Продавани су ручни радови, слике, предмети израђени техником декупаж...
Ипак, најбоље су „ишли” колачи и
медењаци. Представила су се, поред
иницијатора догађаја, и следећа удружења: „Панонке”, „Ђетван”, „Петефи
Шандор”, „Тамаши Арон”, „Доловке”,
„Свети Трифун”, као и бројни други
групни и самостални излагачи.
Никола Стоилковић, директор ТОП-а,
рекао је да је „Ускршњи базар” прва
манифестација у овој години, те да
ће ТОП настојати да повећа број догађаја у нашем граду и да активира сва

УСКРШЊА ЧЕСТИТКА
ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ГРАДА ПАНЧЕВА
Свим верницима у нашем граду који Ускрс славе по јулијанском календару срдачно честитамо празник васкрсења Христовог. Драге суграђанке и
суграђани, желимо вам срећне и благословене празничне дане!
Нека радост Ускрса донесе нову снагу, здравље, љубав и мир сваком
појединцу, као и заједници у нашем Панчеву!
Христос васкрсе!
Градоначелник Саша Павлов
и председник Скупштине града Тигран Киш

удружења која постоје и подвукао да
организација коју води подржава и
помаже све оно што је добро у граду
и насељеним местима, па у том смислу омогућава вредним људима да
прикажу своје производе.
Разноврстан програм сваког дана
почињао је у 15.30, а на њему су се
представили уметници, хорови и чланови бројних културно-уметничких
друштава: МКУД „Тамаши Арон”, ивановачки КУД „Боназ Шандор”, сефкерински КУД „Чигра“ (с ветеранима
из Опова и Панчева), градски хор пензионера „Златна јесен”, Оркестар момака народне музике из Горњег града...
Последњег дана манифестације, 4.
априла, одржан је „Шарендан”, током
ког су Дру штво за помоћ МНРО,
ШОСО „Мара Мандић”, Дневни боравак „Невен” и Дом „Срце у Јабуци” на
промотивним штандовима понудили
производе које су створила деца из
тих установа.
Број Панчевки и Панчеваца који су
посетили манифестацију био је задовољавајући.
С. Трајковић

везе које имамо према својим купцима, наставићемо да извршавамо
и током застоја, с циљем да тржиште буде уредно снабдевено петрохемијским производима.
При ли ком зау ста вља ња рада
фабрика може се очекивати појачана појава пламена на бакљи праћена буком, као последица поштовања безбедносних процедура приликом планског заустављања процеса
рада. Менаџмент фирме каже да су
све радне активности током застоја
производње у „ХИП–Петрохемији”
у потпуности усклађене с важећим
безбедносним процедурама компаније.
О заустављању фабрика обавештене су све надлежне институције. Планиране активности током застоја
обезбедиће наставак ефикасног и
континуираног рада компаније и
обављаће се према претходно утврђеном плану.
С. Т.

НЕКОЛИКО РЕЧЕНИЦА С ОДБОРНИЦИМА

О обилазници теретне пруге
Одборник Денко Тончев, који је и
члан председништва Удружења грађана МЗ Младост, рекао нам је да је
у фебруару градоначелник Саша
Павлов добио позив за састанак у
Министарству грађевине и саобраћаја у вези с реализацијом пројекта
изградње нове обилазнице теретне
пруге Београд Ранжирна – Бели
Поток – Винча – Панчево.
– Петар Комненић, који је присуствовао том састанку и задужен је
испред локалне самоуправе за праћење постигнутих начелних договора, каже да ће се приступити изради
новог пројекта обилазнице теретне
пруге на територији Панчева у складу са изменама у просторном плану
Панчева. Удружење грађана чији сам
члан неколико година интензивно
указује на тај проблем и тражи да
Градска управа с градоначелником
на челу заузме проактиван став, како
би на квалитетан и стручан начин

решила проблеме с којима се свакодневно суочавају грађани Панчева,
а за опште добро свих заинтересованих страна. У вези с тим, грађани
сматрају да је могуће помирити
њихове захтеве с развојним плановима Железнице Србије и Града Панчева и предлажу да се уложи додатни напор надлежних институција
како би се размотрила могућност да
се траса обилазне пруге Београд Ранжирна – Бели Поток – Винча – Панчево води источно од градског гробља и повеже на постојећу јавну
железничку пругу Београд Центар –
Панчево Главна – Панчево – рекао
је Тончев.
Додао је да би на овај начин коначно престао да се обавља теретни саобраћај на привременом индустријском колосеку Рафинерије нафте
Панчево, те да би безбедност и квалитет живота грађана били унапређени.
С. Т.

НАША АНКЕТА
ДА ЛИ ВАМ СЕ ДОПАО „УСКРШЊИ БАЗАР”?

За сваког по нешто
ПИСМО ЧИТАТЕЉКЕ

Како доживети стоту
Панчево, мој родни град, не престаје
да ме изненађује сваки пут кад дођем
у њега. Тако је било и сада. Дошла сам
у посету родитељима и изашли смо
сви заједно с мојом децом до Народне
баште. Она ми је једно од најдражих
места у Панчеву. Пролетњи дан, све

мирише на тек процвало цвеће, чује
се цвркут птица, а башта пуна људи
различитих узраста...
Видим жену што шета пса, децу
која се играју лоптом, дечака што
вози бицикл, баку и деку који ходају
држећи се подруку... Генерално сам
одушевљена Народном баштом јер је
јако уредна, људи воде рачуна о њој,

редовно се коси трава, не баца се смеће, а у самом центру налази се угодан
кафић са интернетом, игралиштем и
тоалетом, у коме можете да пресвучете дете. Ма, право, европски!
Често помислим, ако може Народна башта да пркоси добром организацијом, чистоћом и дисциплином,
може свако. Она је као узор граду
како се добро функционише. Подсећа ме мало на један парк који сам
давно видела у Торонту, као и на неке
по немачким градовима. Ако ураните, можете да видите и вредне запосленике коју га одржавају.
Након скоро годину дана вратила
сам се у родни град и затекла један
невероватно леп призор. Шетајући и
посматрајући природу око себе, у једном тренутку сам угледала, у оном
делу где се налазе спортске справе, у
Барутани, једну бакицу која је вежбала. Одушевила сам се како је с лакоћом у својој скоро осамдесетој години живота, као девојчица, поскакивала с једне ноге на другу. Какво охрабрење и инспирација! Пожелела сам
да је сви грађани виде.
Недавно ми је сестра поменула град
у Јапану који се зове Окинава. Познат
је по томе што људи у њему, захваљујући здравом животу и раду, доживе
стоту. Ова бака улива наду да је могућ
дуг и здрав живот. Доживети стоту у
Панчеву, није ли то добар мото!?
Отићи ћу до туристичке агенције да
купим разгледнице Панчева. Шаљем
их пријатељима у Сплит, где сада живим.
За који дан враћам се кући с лепим
сећањем из родног града. Довиђења и
свако добро до неког идућег пута.
Маја Гаргента Реић

Ј. ЂОРЂЕВИЋ

Л. ПЕЈЧИЋ

На платоу испред Градске управе од
29. марта до 4. априла трајао је „Ускршњи базар”. Ово је након „Новогодишњег базара” била друга прилика да
појединци и удружења из Панчева и
околних места представе свој ручне
радове и занатске производе.
Који год град у иностранству да
посетите, често ћете наићи на овакве
„уличне пијаце”, где можете да купите производе који су аутентични за
поднебље на ком се налазите – oд
декоративних предмета израђених
техникама старих заната и на модеран начин, до хране и пића који се
производе по старим рецептурама.
Тако су и наши суграђани изложили
своје радове и на себи својствен начин
обележили недељу која претходи највећем хришћанском празнику.
Питали смо Панчевце да ли се њима
допао „Ускршњи базар” и шта им је
највише привукло пажњу.
ЈЕЛ КА ЂОР ЂЕ ВИЋ, пред сед ни ца
удружења „Веште руке”:
– Велико је интересовање. У суботу
је, на пример, било баш доста посетилаца. Такође, долазе људи ових дана и
после радног времена. Куповали су
домаће колаче од суседних удружења,
неке ситнице, вино, мед и фарбана

Г. АРСИЋ

М. РИСТИЋ

јаја. Ми смо на нашем штанду продавали и креме од невена и гавеза.
Приметила сам да су суграђани изненађени овим базаром. Свиђа им се
идеја, али кажу да нису били информисани на време. Надају се да ће
бити више оваквих манифестација и
да ће се оне чешће одржавати.
ЛАЗАР ПЕЈЧИЋ, члан Удружења
винара „Свети Трифун”:
– Свима се допада базар. Видим да
људи долазе, гледају ове декоративне
ствари, али купују и од нас вино, мед
и остале производе. Има доста посетилаца ујутру и после радног времена. Нама оваква дешавања пуно значе, јер упознајемо добре људе, од
којих нам неки постану и муштерије.
ГОРДАНА АРСИЋ, пензионерка:
– Лепо је да се овакве ствари дешавају у нашем граду. Знам да се одржава базар и преко зиме. Могу да
кажем да ми се то допада.
МИЛОВАН РИСТИЋ, архивиста из
Историјског архива у Панчеву:
– Свиђа ми се што је организован
„Ускршњи базар”, било би лепо да
овакве манифестације буду чешће.
Лепо је да имамо прилику да мало

Ј. АНДРИЋ

Р. МИШИЋ

разгледамо занимљиве ствари док се
шетамо. Има доста домаћих производа и рукотворина. Купили смо вино
од јагоде.
ЈОВАН АНДРИЋ, продавац:
– Људи долазе овамо да представе
своје рукотворине, нешто што производе у својим кућама или у оквиру
удружења. Лепо је да се то види. Био
сам и зимус када је био „Новогодишњи базар”. Мени је најинтересантнија храна, јер се могу наћи разни
слаткиши, па ћемо вероватно то пазарити.
РАДМИЛА МИШИЋ, струковни
инжењер технологије:
– Требало би да буде више оваквих
дешавања, да се жене различитих
генерација што више укључе. Људи
углавном мисле да жене на селу ништа
не раде и да су незаинтересоване,
лење и неуредне, а на овај начин се
доказује да је управо супротно томе.
Јако ми се допадају ручни радови, то
највише ценим.
Анкетирала Мирјана
Марић Величковић
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ЕВАНГЕЛИСТИЧКА ЦРКВА –
СИМБОЛ ПАНЧЕВА
Последње предавање
из овогодишњег
серијала

Др Владан Угреновић

Др Владимир Филиповић

Жути и бели кокотац
У народној медицини жути
кокотац (Melilotus officinalis) и бели кокотац (Melilotus albus) користе се од давнина. Жути и бели кокотац
су зељасте лековите и медоносне биљне врсте из фамилије махунарки (Fabaceae).
Обе биљке су двогодишње,
ређе једногодишње. Имају
усправне разгранате стабљике, висине до једног метра.
Листови су састављени од
три оштро назубљена дугуљаста листића на заједничкој петељци. У њеној основи су два уска палистића.
Разликују се по боји цветова. Цветови жутог кокоца су
светложути, пет до седам
милиметара дуги, нанизани у гроздове смештене у
пазуху листова. Гроздасте
цва сти белог коко ца су
нешто краће, а цветови су
дуги четири до пет милиметара. Почетак паше на
кокоцу карактеристичан је
по масовном лету пчела, које
у маси и излећу и долећу.
Жути цвета од јуна до септембра, десет-петнаест дана
пре белог. Цветови миришу
на мед. Плод је црна махуна с јајастим жуто-зеленим
семеном. Цела биљка мирише на кумарин, а сушењем
мирис постаје интензивнији. Цветају сваке године, а
меде сваке друге, када по
друштву могу дати и до петнаест килограма меда. Могу
се разликовати и по плодовима. Жути кокотац има светлосмеђе семе, а код белог
зреле махуне с временом
поцрне. Док су биљке у цвету, бере се надземни део и
суши у танком слоју на промаји, у хладовини.
У летњим месецима беру
се дуге, расцветале цвасти,
повезују у снопиће и суше
обешене у хладовини. Сушењем губе око 80% тежине.
Правилно осушени кокотац
је светлозелене боје. Осушена маса пријатно мирише,
јер током сушења долази до
ферментације, хидролизе једног гликозида и ослобађања
кумарина. У народној медицини су се ове две врсте више
употребљавале. Још у старом веку осушени надземни
део биљке служио је као лек
који ублажује болове, тера
воду, стеже и сл. Употребљавао се као народни лек споља, у мастима и мелемима.
Међутим, новија сазнања
указују на то да због садржаја кумарина при дужој
употреби ове биљке могу
бити и штетне. Због тога је
важно да се поштује доза и
време примене. Нека кумаринска једињења доприносе
спречавању и лечењу тромбозе. Међутим, познато је и
непожељно дејство кумарина, који се у новије време
убраја и у канцерогена једињења. Зато се данас гаји оплемењени кокотац који садржи мало кумарина. Посебно
је популаран жути кокотац,
у народу познат и као лековита ждраљика. У лековите
сврхе се користи осушен надземни део биљке (Meliloti

herba), дужине 15 до 20 цм,
који у првом реду садржи
кумарин (око 1%), смоле,
танине, мелилотозид (гликозид кумаринске киселине), мелилотин (дихидрокумарин), флавоноиде и др.
Обе биљке се користе за
ублажавање болова и грчева у желуцу и цревима, против мигрене, реуме и гихта. Подстичу излучивање
зноја и мокраће и заустављају крварење из носа. Чај
ублажава главобољу и добро
је диу ре тич но сред ство.
Инсти тут за про у ча ва ње
лековитог биља „Др Јосиф
Панчић” производи чајну
мешавину бр. 84 – против
бак те ри ја у мокра ћи, за
одрасле, где петину састава чини Meliloti herba. Примењује се у облику масти и
мелема за лечење отока и
хемороида. Повољно делује код упала и других обољења вена, с обзиром на то
да повећава покретљивост
периферних вена (антикоагулант). Споља се користи
у виду облога код отока,
хемороида, код хематома и
контузија, код тромбофлебитиса, и то сама или у смеша ма (нпр. са семе ном
лана). Као благ седатив се
кори сти у хоме о пат ској
медицини, против мигрена.
Примењује се за ароматизацију лоших врста дувана
и алкохолних пића. Због
јаког мириса користи се као
сред ство које рас те ру је
инсекте, нарочито мољце.
Кокотац је веома цењен и
као медоносна биљка. Екстракт жутог кокоца делује
на велики број патогена.
Расцветали жбунови жутог
и белог кокоца привлаче
пчеле, те представљају једну од квалитетнијих пчелињих паша. То је био повод
за њихово увођење у културу гајења. Мед од ових биљака је веома цењен, има одличан укус и аро му, али и
лековита својства. Осушени кокотац је зачин горког,
помало љутог и опорог укуса. Додаје се салатама, варивима, супама, а у Енглеској
и специјалним сиревима за
мазање.
Бели кокотац је значајнији за производњу сточне
хране, иако има више кумарина од жутог. Опасне су
труле биљке, које могу да
изазову тешко обољење код
животиња. Врло ретко може
доћи до нежељених ефеката, када кумарини који су
присутни у осушеном надземном делу биљке под дејством одређених гљивица
прелазе у дикумароле, који
су антагонисти витамина К
и имају хеморагично дејство (изазивају крварење).
У Канади и САД су 1931.
године забележени случајеви тешких, па чак и смртних хеморагија стоке која
је јела сено у коме је било
трулог кокоца. Ако се стоци даје храна богата витамином К (луцерка), нестаће хеморагије проузроковане трулим биљкама.

У оквиру пројекта „100 фотографија за сто минута” удружења грађана „Посети Панчево”, Живана Крејић и Ненад
Живковић одржали су предавање под називом „Евангелистичка црква као симбол Панчева” у уторак, 27. марта, у
Народном музеју.
На прeдавању је било речи о
изградњи панчевачке евангелистичке цркве, о свим проблемима који су пратили тај
процес, као и о евангелистичкој заједници у Панчеву. Истакнуто је да је данашњи објекат
цркве завршен 1906. године, а
да се стари налазио у Улици
Жарка Зрењанина 16. Било је
речи о покрету реформације у
16. веку, тачније о појави нових
покрета и процеса у Европи у
првој половини 16. века, одласку феудализма и доласку буржоаске класе. Под вођством
Мартина Лутера у Немачкој, те
Улриха Цвинглија и Жана Калвина у Швајцарској, реформација је донела појаву нових верских заједница независних од
папства. Околности су биле
такве да је убрзо уследио прогон протестаната у Европи, а
најпознатији је вероватно покољ
под називом Вартоломејска ноћ
у Француској 1572. године, када
је убијено на хиљаде хугенота.
Када је Јозеф Други Хабзбуршки донео Едикт о верској толеранцији, ствари су и за припаднике протестантске заједнице постале лакше.

Овом приликом је речено да
је 1790. године основана прва
црквена општина у Панчеву, а
да је изградња богомоље и парохијског дома отпочела нешто
раније, 1852. године. Организована је и чајанка у сали ресторана „Трубач”, када је сакупљен први озбиљнији прилог
за изградњу цркве. Становници Панчева, које је почетком
20. века бројало око 20.000
житеља, у великом броју су присуствовали освештавању и отварању новог објекта богомоље.
Године 1905. стигла су и звона, која су носила имена Вера,

Љубав и Нада. На предавању
је било речи и о изгледу унутрашњости цркве, те је тако
истакнуто да је олтар израђен
у готском стилу, као и то да
протестанти избегавају идолопоклонство, па стога у цркви
нема икона, за разлику од осталих хришћанских цркава.
Када је реч о вредностима
протестантизма, предавачи су
истакли да су то на првом месту
солидарност, узајамност, саосећајност, умереност, као и разумевање, љубав и толеранција.
Посебно су осуђивали пијанство и алко хол, па су тако

познате осуде вашара. Још једну занимљивост, када је реч о
правилима понашања припадника протестантске заједнице,
представља и чињеница да су
младићима који су, на пример,
желели да постану занатлије
биле забрањене игранке пре
него што постану калфе, а да
су девојкама били забрањени
изласци до шеснаесте године.
Предавање је указало на то да
борба протестаната за сопствена права није била лака, али да
су они упорношћу успевали да
се изборе за свој опстанак на
овом простору.

НА КОРЗОУ, 18. АПРИЛА

Панчевачки сајам запошљавања
Филијала Панчево Националне службе за запошљавање, у
сарадњи с Градском управом
града Панчева, организоваће
Сајам запошљавања у среду,
18. априла, на Корзоу, у Улици војводе Живојина Мишића, од 11 до 13 сати. У случају
лоших временских прилика
сајам ће бити одржан у холу
Град ске упра ве, Трг кра ља
Петра I брoj 2–4.

Национална служба за запошљавање позива незапослена
лица да посете овогодишњи сајам
и да са собом понесу своју биографију, а на штанду НСЗ-а моћи
ће да добију одговоре на питања о актуелним услугама и програмима.
Све додатне информације заинтересована лица и послодавци
могу добити у просторијама панчевачке филијале НСЗ-а.

БИЈЕНАЛЕ УМЕТНИЧКОГ ДЕЧЈЕГ ИЗРАЗА

Продужен рок за слање радова
Организатори Међународног бијенала уметничког дечјег обавештавају да је рок за доставу радова за
седми БУДИ продужен до 20.
априла због великог интересовања и бројних молби за продужење конкурса ради усклађивања
дечјих обавеза са актуелним такмичењима и пролећног распуста.
„Захваљујемо деци, родитељима, наставницима, учитељима и

омладинским радницима на интересовању, ангажовању и одличним радовима који су до сада
пристигли на седми БУДИ конкурс”, саопштили су организатори. На седмом БУДИ-ју биће представљена данска култура, а гостидомаћини упознаће посетиоце са
земљом најсрећнијих људи.
Културни центар Панчева и
удружење БУДИ, као органи-

затори седмог Међународног
бије на ла умет нич ког деч јег
израза, који се 2018. године
одржава од 11. маја до 11. јуна
под слоганом „Лепо се играј!”,
позивају све образовне и културне институције, те децу узраста до петнаест година да пошаљу своје радове на конкурс под
називом: 7. БУДИ: ЛЕПО СЕ
ИГРАЈ!, до наведеног рока, у

следећим категоријама: визуелна уметност – „БУДИ свуда”; визуелна уметност – „БУДИ
инфо”; позориште – „БУДИ
андерсенијада”; књижевност –
„БУДИ писац”; музика – „БУДИ
оригинал”; екологија – „БУДИ
креативац”; екологија – „БУДИ
еко-акција”, наука – „БУДИ
научник” и хуманитарна акција – „БУДИ друг/другарица”.

НАСТУП НА САЈМУ У ПАРИЗУ

Расписан јавни позив
Привредна комора Србије и
Развојна агенција Србије, ради
промоције извоза, упутиле су
јавни позив и организују наступ
на сајму прехрамбене индустрије у Паризу, који ће бити
одржан од 21. до 25. октобра
2018. године.
На сајму SIAL у Француској
Србија ће се представити својим производима на два штанда – површине 108 метара квадратних (предвиђен за замрзнуте производе) и 101,18 метара квадратних (предвиђен као

национални павиљон). Трошкове закупа простора и изградње
штанда сносе Привредна комора Србије и Развојна агенција
Србије, а излагачи плаћају партиципацију за учешће у износу од 2.500 евра по средњем
курсу Народне банке Србије.
Новац за пут, смештај и транспорт екс по на та обез бе ђу ју
сами излагачи.
Право учешћа на сајму имају привредна друштва, предузетници и пословна удружења
реги стро ва на у Репу бли ци

Србији која се баве производњом готових и полуготових производа у области прехрамбене
индустрије. Више информација може се добити у Привредној комори Србије, а особа за
контакт је Зорана Делић (тел.
011/33-04-540). Рок за слање пријава је 9. април до 16 сати, на
имејл адресе zorana.delic@pks.rs
и jovanka.calina@pks.rs.
Неопходно је доставити попуњену, оверену и скенирану пријаву и скенирано уверење Пореске упра ве Мини стар ства

финансија о измиреним порезима и доприносима. Све то
треба послати и у електронском облику и поштом на адресу Привредна комора Србије,
Ресавска 13–15, 11000 Београд, с назнаком: за Јованку
Ћалину.

Страну припремила

Мирјана Марић
Величковић
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У ПАНЧЕВУ ОДРЖАНО РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ПОСЛОВНЕ ЕКОНОМИЈЕ

ОДРЖАН ОКРУГЛИ СТО

УСПЕХ СЕ НЕ ОСТВАРУЈЕ СЛУЧАЈНО

Едукација малишана

Ђаци панчевачке
Економске школе
другу годину заредом
освојили златну
медаљу
Заједнички рад
матуранта и ментора
Пан че вач ка
Еко ном ско-трговинска школа „Паја Маргановић” била је овогодишњи
домаћин Републичког такмичења из пословне економије,
које се организује у сарадњи са
Еко ном ским факул те том из
Београда. Прошле године је
ученица четвртог разреда те
струч не шко ле Алек сан дра
Радичевић била прва, па је та
титула омогућила Економској
школи да организује републичку смотру најбољих ђака економске струке. На њој је наш
сугра ђа нин Филип Чоло вић
тако ђе осво јио прво место.
Током два дана запослени и
ученици „Пајине школе” угостили су професоре и такмичаре из 22 школе из целе Србије.
Како и доликује, ђаци друге
године смера туристички техничар били су задужени за пријем и спровођење гостију, као
и пружање важних информација за боравак у нашем граду.
Дводневно дружење
Професори ментори, у време
када су њихови пулени полагали тест знања, присуствовали су
занимљивом предавању на тему
„Задуживање и приватне пензије”, које су припремили Нико-

Професорка Ивана Перић и матурант Филип Чоловић
ла Ђукић и Горан Бањалучкић,
запослени у Народној банци
Србије. Наредног дана гости су
били у прилици да, уз стручну
помоћ ђака Економске школе,
упознају знаменитости нашег
града. Поред Народног музеја,
посетили су Храм Успења Пресвете Богородице, Гимназију,
Цркву Карла Боромејског, места
на којима су живели знаменити
Панчевци, статуу Јана Непомука, Сунчани сат и споменик
ватрогасцу Флоријану, а потом
су се упутили у школу, где је
било организовано свечано проглашење победника.
Ове године прво место је

освојио Филип Чоловић, ђак
панчевачке Економске школе,
коме је ментор, као и прошлогодишњој победници, била професорке економске групе предме та Ива на Перић. Титу лу
победника и право уписа на
српске економске факултете
понели су још ученице Дајана
Ђокић из Крушевца и Тамара
Дрезгић из Богатића и ученик
Илија Мијатов из Вршца.
Рад на себи
Другу годину заредом Панчевци су осво ји ли нај сјај ни је
одличје на овом престижном
такмичењу економске струке и

то није случајно. Исцрпан и
темељан менторски рад професорке Иване Перић и неоспорни таленат и велики труд
самих ђака свакако су услов за
постизање ових сјајних резултата. Према речима професорке Перић, припреме почињу
још у првој години и трају све
до четврте, када се почетком
нове календарске године рад
интензивира.
Од јануара су Филип и његова професорка Ивана Перић
три пута недељно радили заједно по неколико сати, а матурант Економске школе је и
после тог времена марљиво
учио и припремао се за такмичење. Ивана Перић истиче да
је веома важно да ученик покаже иницијативу и да је спреман да утроши огромно време
за своје стручно усавршавање.
Сама мате ри ја пред ме та
Пословна економија, нарочито она коју је неопходно усвојити за републичку смотру, захтева самопрегоран рад, брз и
бистар ум, логичко промишљање, теоретску и практичну поткованост, као и одлично сналажење у захтевним математичким прорачунима. Како је
она рекла за наш лист, Филип
је све то објединио и зато је
остварио велики успех.
Запослени у панчевачкој Економ ско-трго вин ској шко ли
овом приликом желе да изразе захвалност Граду Панчеву,
као главном спонзору такмичења, као и свим колегиницама и колегама који су уложили труд и дали свој допринос
да такмичење прође у најбо-

ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Биомаса – енергент будућности
Према најaвама Немачке организације за међународну сарадњу (GIZ), у Србији ће ускоро
почети да ради десет топлана
које ће користити биомасу уместо фосилних горива захваљујући помоћи немачке и швајцарске владе. Реч је о
рeализацији пројекта „Развој
одрживог тржишта биоенергије у Србији”, вредног 27 милиона евра (двадесет милиона евра
кредита Немачке развојне банке, два милиона бесповратна
помоћи те банке и пет милиона
помоћи владе Швајцарске).
У саопштењу достављеном
медијима стручни саветник у
пројекту немачко-српске развојне сарадње Рајнер Шелхас

истакао је да прелазак топлана на биомасу има вишеструку корист за одрживи развој
локал них зајед ни ца. Пре ма
његовом мишљењу, куповином
локалног енергента, у овом случају биомасе, новац остаје у
локалу, а у ланцу снабдевања
и коришћења стварају се могућно сти за нова рад на места.
Поред тога, он је издвојио и
позитиван утицај коришћења
овог енергента, јер ће се употребом биомасе знатно смањити загађење животне средине.
Наиме, одрживо коришћење
биоенергије знатно доприноси
руралном развоју и смањењу
емисије гасова са ефектом стаклене баште.

У оквиру ове сарадње до сада
су реализована два пројекта у
области развоја одрживог тржишта биоенергије у Србији. Први
пројекат – прелазак на биомасу котларнице која топлотном
енергијом снабдева школу, предшколску установу, дом здравља,
културни центар и општинску
управу – реализован је у Општини Прибој, уз финансијска улагања локалне самоуправе и техничку подршку GIZ-а. Та општина је и једна од десет локалних
самоуправа које су прошле године потписале уговор о реализацији пројекта зa прелазак градске топлане с фосилних горива
на коришћење биомасе, који ће
бити завршен до 2019. године.

Циљ је да се реализацијом овог
програма направи приметан
корак ка унапређењу одрживости локалне заједнице, у којој ће
се градови и општине у Србији
ослањати на сопствене ресурсе
и тако створити неопходне предуслове за отварање нових радних места, уз истовремено смањење емисије штетних материја
и зависност од увозних енергената. Вреди истаћи да државе
Европске уније улажу много новца за употребу ове врсте обновљивих извора енергије, посебно када је реч о шумској биомаси. Србија се обавезала да ће до
2020. године повећати удео алтернативних извора на 27 одсто од
укупне потрошње енергије.

У оквиру програма „За чистије и зеленије школе у Војводини”, током манифестације
„Новосадско пролеће” одржан је округли сто под називом „Практичне методе за
реализацију еколошких програма у образовним институци ја ма”, у орга ни за ци ји
институција владе АП Војводине. Да подсетимо, програм
„За чистије и зеленије школе
у Вој во ди ни” реа ли зу је се
девет година, с циљем развоја и унапређења рада у области животне средине и енергетске ефикасности у васпитно-образовним установама.
Стручни скуп, у име владе
Вој во ди не, отво ри ла је др
Мил ка Буда ков, заме ни ца
покра јин ског секре та ра за
социјалну политику, демографију и равноправност полова, која је у свом поздравном
говору указала на значај овог
вео ма важног вас пит но-образовног програма.
Теме скупа су биле „Индикатори знања и забаве”, „Етноботаника” и „Цегер еколо-

шких идеја”. Том приликом
је приказан и кратак филм
„Мониторинг орла белорепана” аутора Иштвана Хама,
који је снимљен у сарадњи са
ЈП-ом „Вој во ди на шу ме”.
Округлом столу су присуствовали представници предшколских установа, основних и
средњих школа (укључујући
и музичке, балетске и уметничке школе и школе за децу
са сметњама у развоју) с територије АП Војводине.
На новосадском „Спенсу”
недавно је одржано 28. „Новосадско пролеће”. Грађани су
били у прилици да набаве све
што им је неопходно за предстојеће уређивање и декорисање башта, дворишта и тераса. Ово традиционално мартовско окупљање произвођача цве ћа, сад ни ца дрве ћа,
опреме за хортикултуру и пчелара организује Покрет горана Новог Сада, уз подршку
Регионалног центра за животну средину и шведске Међународне агенције за развој и
сарадњу.

ПОГЛАВЉЕ 27

Семинар за НВО
У Врњачкој Бањи је прошле
недеље одржан мастер-курс
који је обухватио теме из области заштите животне средине значајне за процес придруживања ЕУ. Семинар је
организовао Регионални центар за животну средину за
централну и источну Европу
за партнерске организације
укључене у Програм подршке
организацијама цивилног друштва у Србији, а који финан-

дубили знања о значају родне једнакости, као и о томе
на који начин њено присуство може унапредити пројектне активности, а тиме и
начине суочавања са изазовима заштите животне средине. Било је речи и о унапређењу правног оквира за
процену утицаја и стратешку
процену утицаја на животну
средину. Мастер-курс је затворен дискусијом о изради наци-

сира Шведска међународна
агенција за развој и сарадњу.
Током пет дана интензивних радионица, предавања и
диску си ја
пред став ни ци
цивилног друштва имали су
прилику да се упознају са
активностима у оквиру Поглавља 27, али и да уче о конкретним вештинама и начинима планирања својих пројектних активности. Родна
димен зи ја у про јек ти ма
зашти те живот не сре ди не
била је тема током две сесије
овог курса, а учесници су про-

оналне стратегије управљања
отпадом и плановима за унапре ђе ње прав ног окви ра у
области управљања отпадом,
о чему је говорила Радмила
Шеровић, начелница Одељења за упра вља ње отпа дом
Министарства заштите животне средине.

ОДРЖАН СТРУЧНИ СКУП У ПОСЛОВНИЦИ НИС-а У НОВОМ САДУ

Безбедност радника у Србији
У Пословном центру НИС-а у
Новом Саду недавно је одржан
10. форум извођача под слоганом „Безбедност је моја одговорност”. Јубиларом скупу који
је посвећен управљању активностима извођача, с фокусом
на значају развоја HSE културе
и свести о безбедности, одазвали су се гости из више од сто
компанија широм Србије и региона, а скупу је присуствовало
више од триста учесника. Стручни скуп је био прилика да се с
партнерима подели филозофијa
управљања ризиком и подсети
на заједничке циљеве, подручја примене и користи што се
остварују применом стандарда
безбедности на раду с циљем
стварања безбедног радног окружења за све.
У име НИС-а, учесницима
се обратио Владимир Гагић,
директор Блока Прерада. Он
је у својој презентацији истакао зна чај који ком па ни ја
посвећује HSE-у.
– У НИС-у, као и у самом
„Гаспромњефту”, лествица је
дигнута веома високо. Ништа

сем потпуне безбедности, очувања здра вља и живот не сре дине није довољ но добро. То
важи за сва ки сег мент рада
уну тар ком па ни је и вео ма
нам је важно да то прихва те
не само сви запослени већ и
они с којима сарађујемо, који
уче ству ју у поје ди нач ним
про це си ма. Буд но пра ти мо
сва деша ва ња, из њих се
извлаче искуства, али и нове

мере и стандар ди – рекао је
Гагић.
Руско-српски нафтни гигант
је сагледан као компанија у
којој су безбедни услови рада
за све запослене и пословне
партнере један од стратешких
циљева, а запослени у овој фирми теже сталном смањењу броја повреда на раду и професионалних обољења. Основни принцип одговорног пословања, како

каже струка, лежи у континуираном примењивању принципа превенције ради унапређења услова рада и смањења броја негативних HSE догађаја, а
НИС то доследно спроводи.
У склопу форума одржана је
панел-дискусија на тему „Изазови комуникације компанија
извођача и представника НИС-а”
с циљем побољшања безбедносне културе. Посебну пажњу
привукла су излагања о процесима управљања безбедношћу
извођача, као и новим праксама у области HSE. Сви учесници били су у прилици и да се
упознају с напредним технологијама и новим производима у области безбедности и
заштите на раду кроз изложбу
под називом „Примена нових
технологија у области HSE”.
На пословном догађају који
традиционално окупља највеће НИС-ове извођаче, према
кри те ри ју ми ма пошто ва ња
правила безбедности и временских рокова извођења радова, изабрани су и награђени
најбољи.

Страну припремиo

Зоран
Станижан
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Х РАНА З А Д У ШУ

АКЦИЈА ЗА ПОМОЋ ДЕЦИ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

Јубилеј

„ЧЕПОМ ДО ОСМЕХА” У ЦЕЛОЈ СРБИЈИ

КОЗМЕТИЧАРСКО ЋОШЕ

Третман за розацеу

Пише: Бојана Ћорлука,
козметичар
Розацеа је хронична инфламаторна болест коже. Манифестује се као црвенило које
може бити праћено бубуљицама и проширеним капиларима. Најчешће се јавља на
лицу (образима), али може
захватити и уши, врат и груди. Чешће се јавља код жена
у средњим годинама, али када
се јави код мушкараца, буде
у тежем облику.
Више је узрочника појаве
розацее, али углавном су то
наслеђе и гриње. Оно што
може додатно погоршати стање, јесте употреба јаких зачина, алкохола и кафе, као и
стрес, врућа вода, физички
напори, агресивна средства
за негу коже, хладноћа и хор-

монске промене. Розацеа се
чешће јавља код људи оболелих од одређених болести:
кардиоваскуларних, гастроинтенстиналних и психијатријских. У једном америчком научном часопису о дерматологији, на основу података из 29 студија, научници
су навели обољења код којих
се најчешће јавља розацеа, а
то су: депресија, хипертензија, кардиоваскуларне болести, анксиозност, дијабетес,
мигрена, инфекција хеликобак те ри јом, улце ра тив ни
колитис и деменција.
У козметичком салону најбољи третман лица који помаже код розацее је „Dermo
ОXY”. Кожа се тре ти ра
чистим кисеоником прво у
влажном облику, као купка,
а затим се користи чист кисеоник, који храни сваку ћелију коже, смирује и смањује
црвенило. Требало би овај
третман радити у почетку једном недељно, а касније једном месечно. Кисеоник прија кожи, регенерише је и значај но сми ру је црве ни ло.
Резултати су видљиви већ
након првог третмана. Важно
је напоменути и то да треба
користити неагресивну козметику за лице.

Расписан нови
конкурс
Могу се пријавити
породице из целе
државе
Помагала досад
добило и троје
Панчеваца
Хуманитарна акција рециклирања чепова с циљем прикупљања средстава за куповину
помагала деци са инвалидитетом или са сметњама у развоју
„Чепом до осмеха” постоји још
од 2012. године, а захваљујући
њој помоћ је добило већ двадесет двоје деце.
Управни одбор Еко-хуманитарног удружења „Чепом до
осмеха” донео је недавно одлуку да се листа деце ометене у
развоју и оне са инвалидитетом којој може бити упућена
помоћ прошири на целу Србију. Тако је 27. марта расписан
нови конкурс на који се могу
пријавити породице с децом са
сметњама у развоју или инвали ди те том из чита ве наше
земље.
Ко има предност
Како је прецизирано у тексту
конкурса, право на помоћ могу
остварити деца односно млади
од осамнаест до навршених
двадесет шест година који су
на редовном школовању, а стање које се манифестује сметњама у развоју или инвалидитетом утврђује се релевантном
медицинском документацијом.

Фото: cepomdoosmeha.org.rs

Пише: Марија Достић,
психолог
Драги моји, током живота
сви смо оставили траг нечим
што смо били или урадили.
То може да буде нешто јако
важно и велико, вредно и
другима, а најчешће је значајно само нама. Што је временска дистанца већа, то је
жеља да се понови осећај
првобитног поноса јачи.
Ухваћени у клопку свакодневне рутине, ослањамо се
на поновно проживљавање
неких догађаја, за нас веома
значајних, као подсетник на
то да смо некада имали од
живота нешто посебно, што
с годинама добија све већу
емотивну вредност.
Стално чекање одређеног
дана у години када ћемо прославити наш јубилеј, нагони
нас да живимо у прошлости.
Градимо животну причу око
нечега што већ дуже време
јесмо, радимо или подносимо, али је значајно јер смо
уложили део себе да би од
обич ног поста ло нешто
посебно што се може назвати личним успехом за памћење и присећање.
Разне годишњице и јубиларне награде су неумољиви показатељи пролазности
и трошења ове наше животне нити. Постаје нам очигледно да се све што је вредно, урадило у прошлости и
да нам остаје да живимо од
препричавања и неизбежног
улепшавања сопствене историје, темпом којим заборав

бри ше све више нити из
наших сећања.
Ако нам се јубилеј преплиће са животом друге особе, везујемо га за сопствена
оче ки ва ња и раз о ча ра ња
која неминовно проистичу
из њих, јер не постоје две
осо бе, па макар гра ди ле
зајед нич ки живот вео ма
дуго, које ће на исти начин
доживљавати и реаговати на
животне догађаје. Тражимо
од других да се сете нечега
што је нама важно, да нам
прочитају мисли и испуне
жеље. Нико не може да зна
шта мислимо док то и не
кажемо.
Да нам јубилеји не (п)остану само подсетници да смо
некада нешто могли, хтели,
били... треба да почнемо да
их правимо од свакодневних догађаја, који би нам
даровали тренутак за памћење да смо их приметили.
Уљуљ ка ни у сва ко днев ну
рутину, устаљеним навикама, утабаним стазама и излизаним фразама попуњавамо
дане, не допуштајући да нам
било шта ремети свакодневицу и ако је вредно да се
касније назове личном победом и постане најлепши јубилеј. Ако закорачимо из свакодневне устајалости, спремни смо да видимо и доживимо себе и све друго на
сасвим другачији начин. Да
сва ки дан пода ри мо себи
нешто вредно тога да постане јубилеј. Да научимо да
кажемо, поносни на себе, да
ће сутра бити два дана откако смо рекли „волим те”,
„опрости” или „хвала” коме
треба. На тај начин стварамо јубилеје који нису пролазни, већ расту брзином
којом и ми растемо.
Прослављати или стварати јубилеје – одлука је, као и
увек, на вама.

Уметност олакшавања свакодневице пластиком
При доно ше њу одлу ке о од исте или друге теже боледодељивању помоћи Управни сти; да ли је у породици којој
одбор удружења цениће нај- се одобрава помоћ за дете или
пре материјалну угроженост младу особу носилац домаћинпородице, здравствено стање и ства жена; да ли је подносиинвалидност деце и младих, а лац захтева самохрани родипотом ће у обзир бити узето и тељ деце или младих којима
следеће: да ли је реч о поро- се одо бра ва хума ни тар на
дици без прихода или с при- помоћ; да ли се ради о пороходима до висине износа соци- дици са двоје или више деце
јалне помоћи; да ли је дома- млађе од осамнаест година или
ћинство вишечлано с троје и о породици с трудницама или
дететом/децом до навршених
више деце; да ли су деца или
пет година; да ли дете с физичмлади којима се одобрава хума- ким недостатком поседује таленитарна помоћ чланови дома- нат или склоност ка уметноћинстава која за свог члана сти.
имају још неко лице оболело
Уз захтев за доделу помоћи,
подносилац је дужан да достаГДЕ ОДНЕ ТИ ЗАТВАРАЧЕ?
ви: фото ко пи ју меди цин ске
документације са утврђеном
У нашем граду сакупљени чепови се могу однети на чак 16
дијагнозом, документацију из
које се утврђује висина месечлокација.
них примања по члану домаЕво списка пунктова са адресама: сабирно место у Светог
ћинства и потврду од изабраСаве 50; „MaxBox”, Доситеја Обрадовића 8; маркети DM у
ног лека ра спе ци ја ли сте да
Милоша Обреновића 12 и Војводе Радомира Путника 8;
помагало за које конкурише
„SMS Fitness”, Максима Горког 141; „Валентина”, Војводе
утиче на побољшање здравствеПетра Бојовића 12; Црвени крст, Жарка Зрењанина 15;
ног стања. Самохрани родите„Voyager”, Војводе Радомира Путника 3-а; Градска стамбељи треба да доставе и фотокопију потврде о смрти брачног
на агенција, Његошева 1-а; „Тапетино”, угао Браће Јованодруга или решење надлежног
вић и Светог Саве; „Флека”, Моше Пијаде 57; „Connecting”,
суда за проглашење несталог
Змај Јове Јовановића 2; Техничка школа, Браће Јовановић
лица за умрло или извод из
89; Машинска школа, Браће Јовановић 103-а; амбуланта
матичне књиге рођених за децу
„Нови град”, Браће Јовановић б. б.; „Чаробно зрнце”, Брабез утврђеног очинства или
ће Јовановић 94, и Пијачна управа на Зеленој пијаци.

пресуду о разводу брака, као и
изјаву самохраног родитеља да
се непосредно брине о детету/деци и да самостално обезбеђује средства за њихово издржавање.
Текст конкурса, као и детаљна упутства у вези с потребном
документацијом могу се прона ћи на сај ту удру же ња
cepomdoosmeha.org.rs. Са овог
портала се могу преузети и сва
документа која треба попунити приликом пријављивања на
конкурс.
Како помоћи
Подсећања ради, од двадесет
двоје деце, колико их је до
сада добило помагала преко
удружења „Чепом до осмеха”,
њих троје је с територије Панчева.
– Захваљујући средствима од
сакупљених чепова успели смо
да олакшамо свакодневицу троје наших сугра ђа на. Давид
Ваневски из Јабуке добио је
елек тро мо тор на инва лид ска
колица, Алекса Дракулић из
Кача ре ва деч ја инва лид ска
колица, а Никола Вукелић из
Панчева медицински аспиратор на струју – рекла је Борка
Лазић Аџић, координаторка
удружења „Чепом до осмеха”
за Јужнобатски округ.
Принцип пројекта је једноставан, али и врло ефикасан.
Уколико желите да учествујете у акцији, потребно је да
прикупите чврсте пластичне
чепове с било које амбалаже,
на пример од млека, јогурта,
мајонеза, лекова који имају
пластични чеп, фломастера,
навлаке за медицинске игле,
соко ва, воде, пива, кеча па,
средстава за кућну и личну
хигијену (детерџенти, пасте за
зубе, шампони, дезодоранси,
креме за руке, омекшивачи,
балзами, течност за судове…).
Сакупљене количине чепова
од пластике однесите до најближе локације на којој се они
прикупљају, а оне ће одатле
потом бити одвезене у рециклажни центар.
Сред ства која се при ку пе
на тај начин, користе се потом
у хуманитарне сврхе. Поред
хуманитарног, акција има и
еко ло шки карак тер, буду ћи
да се њеном реа ли за ци јом
доприноси очувању животне
средине.

ЛАНИНА КУХИЊИЦА
САОПШТЕЊЕ ИЗ „БАТУТА”

Почела дистрибуција
OПВ-а
Дистрибуција двовалентне
оралне полиовакцине (ОПВ)
против изазивача дечје парализе ка институтима и заводима за јавно здравље и домовима здравља у Републици Србији отпочела је 30. марта – саопштио је Институт за јавно здравље „Др Милан Јовановић
Батут” из Београда.
Према плану потреба за други квартал 2018. године, дистрибуира се укупно 95.560 доза ОПВ
вакцине, а дистрибуцију спроводи Институт за вирусологију,
вакцине и серуме „Торлак”. Вакцинација деце ОПВ вакцином
је део обавезног програма имунизације и спроводи се пре уписа у први разред основне школе
(или изузетно током првог разреда основне школе), као и у
завршном разреду основне школе, а најкасније до навршених
осамнаест година живота.

Страну
припремила
Драгана

Кожан

Како подсећају у „Батуту”,
Србија је, као и све земље
европског региона Светске
здравствене организације,
још 2002. године достигла
статус земље без дечје парализе, који успешно одржава.
Епидемија те изузетно опасне и заразне болести у Србији је последњи пут регистрована на Косову 1996. године, када је оболело двадесет
шесторо деце, од којих је двоје умрло.
Због одсуства одговарајућег
програма имунизације против
различитих заразних болести,
у свету годишње умре око пет
милиона деце, а њих око
800.000 остају трајни инвалиди услед прележаних болести
од којих нису вакцинисани.
Дечја парализа је, захваљујући
примени вакцине, данас готово потпуно искорењена и јавља
се још само у појединим неразвијеним земљама. Тако су од
2006. године до данас случајеви ове болести забележени у
свега четири државе: Нигерији, Индији, Пакистану и Авганистану.

Пише: Лана Белић

Пикантне шницле са
шампињонима
Састојци: 600 грама телећег
меса, две веће главице црног
лука, једна шаргарепа, пола
корена целера, 500 грама
шампињона, со, бибер и једна
кашичица густина; по жељи:
100 грама сланине, децилитар црног вина.
Припрема: Телеће месо
исећи на лепе мање шницле,
зачинити по укусу и кратко пропржити на уљу са обе стране, извадити из тигања и одложити на тањир. Додати поврће (лук, шаргарепу и целер) исецкано на коцкице, пропржити на том истом уљу, па
вратити шницле. Зачинити, сипати мало воде (колико да све прекрије) и динстати док месо и поврће не омекшају (четрдесетак
минута).
Шампињоне исећи на листиће, додати у месо и поврће и све
заједно динстати још око 20 минута. При крају кувања размутити
кашичицу густина у мало хладне воде и додати у умак од поврћа и
меса да би се згуснуо. Посути ситно сецканим першуновим лишћем
и послужити уз киселу павлаку, кромпир-пире или пиринач.
Напомена: За пикантнији укус, поврће се може пропржити заједно с коцкицама сланине (око 100 грама), а на половини кувања
може се додати децилитар црног вина, што ће месу и умаку дати
фину арому... Пријатно!
Овај, као и многе друге сјајне рецепте можете пронаћи на блогу
„La cuisine creative”, који се налази на адреси kuhinjica-mignone.blogspot.rs.
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КАКО ТЕЧЕ РЕКОНСТРУКЦИЈА ИНТЕРНОГ

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

НЕПРЕДВИЂЕНЕ ОКОЛНОСТИ
ОДЛОЖИЛЕ КРАЈ
На месту руине ниче
модерна зграда
Због два проблема
радови неће бити
завршени у
планираном року
Радо ви на рекон струк ци ји
Интерног одељења Опште болнице Панчево, започети средином октобра прошле године, одвијају се несметано и по
плану, а на градилишту је свакодневно ангажовано око 50
рaдника.Као што смо већ писали, реконструкција обухвата
све инсталатерске, термомашинске и грађевинске радове
на приближно 8.000 квадратних метара простора.
Од подрума до крова
Мајстори неуморно раде на
свих шест етажа зграде – од
подру ма, пре ко При јем ноургент не слу жбе, па све до
четвртог спрата. Предвиђено је
да се у потпуности реконструишу инсталације и климатизација, као и да се замени комплетна столарија. Пројектом је
обухваћена и реконструкција
двају постојећих лифтова, али
и изградња новог, трећег лифта. Биће реконструисано и Одељење физикалне медицине, где
ће бити изграђен нови базен.
Према речима др Слободана Овуке, директора Опште
болнице, на Интерном су пору-

шени сви преградни зидови и
сазидани су нови, постављени
су и нови лифт и противпожарно степениште, изграђени
су нови кровови на згради и на
пријемној амбуланти, а замењена је и столарија на већем
делу објекта. Постављени су
звучна изолација, хидроизолација и нови подови, а у току је
и постављање керамике у купатилима. Како је открио Овука,
свака соба на Интерном имаће
убудуће своје купатило.
Увидом у оно што је до сада
урађено, наша екипа се уверила да на месту некадашње руиниране грађевине ниче потпуно нова зграда са сасвим дру-

На градилишту је свакодневно по 50 мајстора
гачијим, модерним визуелним
идентитетом.
Марфијев закон
Ипак, иако се радови обављају
планираном динамиком, предвиђени рок за њихов завршетак од осам месеци мораће да
буде продужен. Према речима
директора Болнице, за то постоје два оправдана разлога.
– Први разлог је тај што нисмо
имали могућност измештања
Одељења хемодијализе из интер-

нистичког блока. С обзиром на
чињеницу да имамо преко 150
пацијената на хемодијализи,
није могуће те људе премештати у другу установу. Постојала
је идеја да се одељење пресели
у просторије болничког ресторана, али та опција није могућа
због велике цене таквог пројекта – подсетио је Овука.
Он је додао да је други разлог
што ће се на крај радова на Интерном чекати нешто дуже него што
је било планирано, тај што пројектом није била предвиђена
набавка болничких сетова, који
коштају око 50 милиона динара.
– Тај проблем је већ решен.
Наиме, на последњој седници

покрајинског парламента одобрена су средства за набавку
сетова. Очекује се да ових дана
на седници владе Војводине
средства буду стављена на располагање Покрајинском секретаријату за здравство, односно
нашој установи. Тада можемо
наставити процедуру измене
финансијског плана и плана јавних набавки. У идеалном случају, процес набавке траје око
педесет дана. Инсистирамо на
законској процедури, ризикујући да изазовемо питања душебрижника, који сада мере сваки
сат и дан проведен на реконструкцији зграде. Питање је
зашто нису били тако ажурни у
бројању током последњих двадесет година. Подсећања ради,
претходна
реконструкција
хируршког крила зграде није
обухватила куповину болничких сетова, темељну обнову водоводне и канализационе мреже,
снабдевање медицинским гасовима, стављање новог крова,
хидроизолацију, звучну изолацију и термоизолацију – рекао
је Овука.
Без лицитирања
Упитан када се може очекивати крај радова с обзиром на
непредвиђене околности, он је
истакао да у овом тренутку није
захвално лицитирати коначним

датумом, јер се на ток и трајање јавне набавке не може утицати. Тек када она буде завршена, Болница ће обавестити
јавност о очекиваном термину
завршетка реконструкције.
Као што је познато, сва одеље ња са Интер ног још пре
почетка радова пресељена су у
хируршки блок Болнице. Од
тада установа функционише
отежано, али упркос томе, тврди Овука, ниједан пацијент није
ускраћен за одговарајућу здравствену заштиту.
– У августу 2016, када сам
преузео на себе руковођење
Болницом, затекао сам судски
спор с пројектантом, милионске трошкове вештака, суђења
и слично. Иако је тренутно и
запосленима и пацијентима на
распола га њу само поло вина
згра де, наша уста но ва сада
функционише много боље, смањен је број приговора, зановљена је опрема, а евидентан
је и пораст броја операција и
услуга – закључио је Овука.
Да подсетимо, реконструкцију Интерног одељења финансира Управа за капитална улагања АП Војводине, а вредност
радова, које изводи предузеће
„Модулор” из Београда, износи 467.411.960,14 дина ра с
ПДВ-ом.
Д. Кожан

„Удвоје” Николаса
Спаркса
Расел Грин је млад и успешан творац рекламних кампања; његов мали срећни универзум чине прелепа супруга Вивијан и петогодишња
ћеркa Лондон. Његову идеалну визију будућности – њих
троје, у љубави, заувек – квари
једино његова пословна независност, о којој већ неко време машта. Отво ре на је
aгенција „Феникс” и Расел
Грин може да се отисне у
самостално пословање.
Међутим, почеци су тешки.
Попут невидљиве напрслине која разара читаво здање,
финан сиј ска неси гур ност
почиње да урушава односе
изме ђу Расе ла и Виви јан.
Незадовољна, Вивијан одлучује да се запосли, али тиме
почиње да се разоткрива и
горка истина – да њихов брак

никада уистину није ни био
то снажно здање какво је
Расел замишљао. Он је принуђен да преко ноћи научи
да се стара о петогодишњој
Лондон и да јој буде истовремено шофер, кувар, дадиља и друг у игри.

Два читаоца који до среде, 11. априла, у 12 сати, СМС-ом на
број 1201 пошаљу најинспиративнији одговор на питање:
„Када је прави тренутак за живот удвоје?”, наградићемо по
једним примерком књиге „Удвоје” 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

„Жаока”
Сандре Браун
Свака истина која исплива
на површину крије у себи још
мрачнију лаж. Када се погледи Џорди Бенет и Шоа Кинарда сретну у једном сумњивом
пабу, међу њима ће истог тренутка севнути варнице. Шо
шаље опасне вибрације, због
чега се мушкарци држе на
опрезу, а жене привлачи попут
магнета. Нико то не осећа
више од Џорди, интелигентне пословне жене која не припада овој пешчаној обали
реке. Али она је ту… А Шо
Кинард је овде да је убије.
Нашавши се на мети Шоа
и његовог партнера, Џорди
је сигурна да је њено време
дошло. Али Шо има другачије планове и киднапује је,
нада ју ћи се да ће доби ти
милионе које је њен брат
украо и вероватно сакрио.
Међутим, није он једини који

трага за овим благом. У трку
се укљу чу је неми ло срд ни
шеф Џординог брата, али и
ФБИ, а Џорди и Шо морају
да се ослоне једно на друго
да би преживели.

Два читаоца који до среде, 11. априла, у 12 сати, СМС-ом на број
1201 пошаљу најинспиративнији одговор на питање: „Да ли се плашите уједа пчеле?”, наградићемо по једним примерком књиге „Жаока” Сандре Браун. Најбоље одговоре ћемо објавити у наредном броју
„Панчевца”, а награде се могу преузети у књижари „Вулкан”.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Алнари (размак) текст поруке и пошаљите на 1201. Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у ВИП мрежи, 39,60 динара у Теленор
мрежи и 38,64 динара у мт:с мрежи.

НАГРАДЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА

Пази шта желиш
У про шлом бро ју нашег
листа питали смо вас да ли
се пла ши те дубо ке воде.
„Панчевац” и издавачка кућа
„Вулкан издаваштво” припремили су по један примерак књиге „У тамној дубини” Роберта Бриндзе за два
наша читаоца или читатељке који су најкреативније
одговорили на то питање.
Награђени су читаоци који
су послали следеће СМС-ове:
„Само оне у колену или,
не дај боже – у плућима.”
060/3380...
„Пошто се књига зове ’У
тамној дубини’, таман посла
да признам да се плашим
дубоке воде, па да награду
освоји неко ко буде написао
да се не плаши!” 064/1873...
Награде се могу преузети
у књижари „Вулкан” у „Авив
парку”.
Издавачка кућа „Лагуна”
наградиће два аутора најкре-

ативнијих одговора на питање шта су као мали желели
да буду кад порасту. Они ће
освојити по један примерак
књи ге „Како да иза бе реш
занимање” Агњешке Тројан
Јаскот.
То издање моћи ће да у
књижари „Исидора Секулић”
у „Авив парку”, од наредног
уторка, преузму аутори следећих одговора:
„Да будем принцеза и да
ми теку мед и млеко. Зато
сада музем краве и држим
пчеле.” 064/2477...
„Хтела сам да будем учитељица. Шта зна дете шта је
просветни радник у Србији...” 063/1012...
С добитницима ћемо контактирати наредних дана,
како бисмо њихове податке
про сле ди ли спон зо ри ма.
Нова наградна питања потражите на страницама овог броја „Панчевца”.
Д. К.
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СЕЋАЊЕ НА РАТНО ПРОЛЕЋЕ 1999. ГОДИНЕ

ПОСЛЕ ЧЕТРНАЕСТОМЕСЕЧНОГ СУЂЕЊА

Рафинерија није
заборавила погинуле

УБИСТВО ВИДАКОВИЋА И ДАЉЕ
МИСТЕРИЈА

У среду, 4. априла, у Рафинерији је обележена 19-годишњица бомбардовања Панче ва и те фабри ке током
НАТО агресије.
Као и свих ранијих година, тог дана су евоциране
успомене на 4. април 1999,
када су у рану зору пале бомбе на Енер га ну, витал ни
погон те фабрике.
Она је тада у потпуности
уништена, али још страшније је то што су у том нападу
НАТО авијације погинули
рад ни ци Дејан Бој ко вић,
Душан Богосављев и Мирко
Дми тро вић, а рање ни су

Срби слав Лалић, Вељ ко
Крстић, Бошко Нешић и Слађан Перошевић.
Од тада се страдалим радницима одаје пошта поред
споменика који им је подигнут у кругу Рафинерије. У
среду, 4. априла, венце су
положили чланови њихових
породица и колеге с посла,
као и представници руководства Нафт не инду стри је
Србије, синдиката те компаније, Града Панчева и Војске Србије.
Божо Достић, председник
Синдиката Рафинерије, изјавио је да је страшно што су
погинули радници страдали
на својим радним местима.
– Наше колеге су током
НАТО агресије браниле своју

земљу на тај начин што су
радиле оно што су најбоље
знале – свој посао. Радници
Рафинерије ће сваке године
обележавати дан када су изгубили своје колеге, с вером
да се такав злочин више
никада неће поновити. Компанија НИС има посебну
дужност да помаже породицама страдалих, док запослени у Рафинерији осећају
људску потребу да не само
4. априла већ и сваког другог дана у години одају почаст
свим својим колегама које
су живот оставиле на радном месту – рекао је он.

Према речима Владимира Гагића, директора Блока
Прерада НИС-а, панчевачка
рафинерија је чак седам пута
бомбардована током НАТО
агре си је на Срби ју 1999.
године.
– Тада сам радио у овој
фабрици као процесни инжењер. Радили смо нормално
и нисмо очекивали да ћемо
бити мета бом бар до ва ња.
Међутим, то се догодило. У
Рафинерији су тада уништени готово сви погони и доста
резер во а ра, па је то била
велика еколошка катастрофа. Нажалост, десило се и
нешто што је било још страшније, а то је погибија наших
колега који су радили у Енергани – изјавио је Гагић.

ОБАВЕШТЕЊЕ ИЗ „ХИГИЈЕНЕ”

Током Ускрса нема
наплате паркирања
Јавно комунално предузеће
„Хигијена” обавештава све
моторизоване Панчевце да
током Ускрса (6, 7, 8. и 9.
априла) радници Паркинг-сервиса неће кон тро ли са-

ти наплату пар ки ра ња на
зони ра ним пар кин зи ма у
граду.
Затво ре ни пар кинг на
бувљаку неће радити у петак
и у недељу.

ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО

Изабран нови
заменик
Љиљана Огњановић Рошу,
доско ра шњи тужи лач ки
помоћник у Вишем јавном
тужилаштву у Панчеву, нови
је заменик основног јавног
тужиоца у нашем граду.
На ту функцију изабрана је
на основу гласова посланика

Скупштине Србије ових дана
након што је Државно веће
тужилаца потврдило њену кандидатуру.
Конкурс за избор заменика тужиоца у Панчеву и у
још педе сет јед ном гра ду

широм Србије расписан је
18. септембра прошле године, а пријавило се чак 309
кандидата.
Од укупног броја пријављених кандидата 42 су похађала почетну обуку на Правосудној академији, а остали

су радили као судијски и
тужи лач ки
помоћ ни ци.
Након разговора са двеста
педесет једним кандидатом
Државно веће тужилаца саопштило је да је већина њих
добила највише оцене.

Позадина
ликвидације још увек
само делимично
разјашњена
Једини закључак који
се намеће јесте да се
замерио неком
моћном, коме није у
интересу да се икада
сазна права истина
Изрицањем првостепене пресуде оптуженима за убиство Београђанина Николе Бојовића и
нашег бившег суграђанина
Милоша Видаковића 2. априла
је стављена тачка на овај случај.
Милош Делибашић, један од
чланова криминалне групе којој
се судило, ослобођен је оптужби,
али је послат на издржавање
друге казне, а Саши Цветановићу и Славиши Новковићу, које
је оптужница теретила само за
убиство Бојовића, изречена је
35-годишња казна затвора.
Чудно је да је Делибашић
пуштен на слободу иако је представник Тужилаштва за организовани криминал након извршења завршне речи на суду тражио да добије најмање тридесет
година затвора, јер га је оптужница теретила да је био један
од организатора криминалне групе која је починила ова убиства.

Једини директно оптужени
за убиство Милоша Видаковића, Милош Војновић, признао
је да је крив и да је то урадио.
Међутим, након тога је објављено да се средином прошле
године нагодио с Тужилаштвом
за организовани криминал да
сведочи против свих оптужених да би добио мању казну
затвора.
Подсећамо, Милош Видаковић је убијен у једној дискотеци у Будви 2. августа 2013.
године после поноћи, када му

је нападач пришао с леђа и
испалио у њега три метка из
пиштоља, после чега је одмах
побегао.
Суђење оптуженима за његово убиство и убиство Николе
Бојовића почело је 27. децембра 2016. године. Очекивало
се да ће оно допринети расветљавању правог мотива за убиство Видаковића. Међутим, и
пет година након што се десило, још увек је под велом тајне.
Иако је утврђено ко је повукао
обарач, и даље је непознато ко

стоји иза овог убиства и ко га
је наредио. Једини закључак
који се намеће, јесте да се Видаковић замерио неком моћном,
коме није у интересу да се икада сазна права истина.
Иако је о Видаковићевом убиству након тог догађаја и још
дуго после тога објављено доста
текстова и извештаја у нашим
медијима, сви су се углавном
базирали на спекулацијама,
наводним „информацијама из
добро обавештених извора” и
непровереним гласинама.

УПОЗОРЕЊЕ АГЕНЦИЈЕ ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА ВОЗАЧИМА

Пазите на мотоциклисте и возаче скутера
Возачи аутомобила и других
моторних возила у наредним
данима треба посебно да пазе
на мотоциклисте и возаче скутера, јер ће их, због лепог времена, бити све више у саобраћају – упозорила је ових дана Агенција за безбедност саобраћаја.
Да ово упозорење има основа, потврђује податак да је у
свакој деветој прошлогодишњој
саобраћајној несрећи с погинулим лицима учествовао неки
возач мотоцикла или скутера.
Већину тих удеса изазвали су
возачи аутомобила, али било
је и оних за које кривицу сносе мотоциклисти и возачи скутера.
Посебно забрињава то што
међу њима има много младих
који су учествовали у саобраћају одмах након што су стекли право на управљање мотором или скутером, док нису
стекли довољно искуства.

Да буде што мање оваквих слика
„Скрећемо пажњу и родитељима да својој деци онемогуће
потпуно слободно и неконтролисано коришћење мотора и
скутера, јер се често дешава да
они страдају због незнања прописа, недовољне вештине за
управљање, или жеље за доказивањем међу вршњацима. Под-

сећамо и да важећи прописи
предвиђају и одговорност родитеља за прекршаје малолетника. Ова казна је безначајна уколико непрописно понашање за
последицу има губитак живота
или трајну инвалидност”, такође је упозорила Агенција за безбедност саобраћаја.

Агенција за безбедност саобраћаја апеловала је и на мотоциклисте и возаче скутера да,
док возе, обавезно носе хомоло го ва не заштит не каци ге,
штитнике за руке и ноге и осталу заштитну опрему, која треба да буде у што уочљивијим
бојама.
Возачима двоточкаша се такође препоручује да редовно контро лишу њихо ву техничку
исправност, поштују саобраћајне прописе (посебно оне о ограничењу брзине) и да благовремено сигнализирају возачима
аутомобила и других возила које
радње намеравају да предузму.
Подједнако је важно и да
избегавају нагле промене саобраћајних трака, као и друге
изненадне радње и да никада
не започињу вожњу уколико су
уморни, под стресом или под
дејством алкохола или наркотика.

УСПЕШНА САРАДЊА ПАНЧЕВА И ТЕМИШВАРА

Панчевачки затвор учествује у међудржавном пројекту
Панчевачки затвор је први у
Србији који заједно са затвором
у Темишвару учествује у реализацији пројекта прекограничне
сарадње, финансираног новцем
из фондова Европске уније. Циљ
је помоћ затвореницима да се
снађу када одслуже казну и буду
пуштени на слободу.
У кафеу „Хедонист” 4. априла презентовани су досадашњи
резултати ове успешне сарадње. Говорили су Дејан Бакић,
управник Окружног затвора у
нашем граду, један од његових
сарад ни ка Вук Ста ни шић и
њихова колегиница из Темишвара Каталин Олару.
Подсећамо, у оквиру овог
српско-румунског пројекта, до
сада је по двадесет затвореника из затвора у нашем граду и
у Темишвару прошло кроз тромесечну обуку током које су
научили да раде машинама за
сушење и паковање воћа, поврћа и лековитог биља.

Затвореници ће моћи лакше да се снађу када изађу на слободу
Практични део курса одвијао се на економији Окружног
затвора у нашем граду, која је
међу највећима у Србији. Учесници курса су узгајали воће,
поврће и лековито биље на том
месту.
Све што је посађено и никло
на затвор ској еко но ми ји, у

почетку се користило за исхрану у панчевачком затвору, као
и у затворима у Београду и
Падинској скели, који немају
своје економије. На економији панчевачког затвора обрађује се 98 хектара, она је трећа
по величини у Србији и обезбе ђу је затво ре ни ци ма месо,

поврће, пшеницу, кукуруз и
друге ратарске културе.
По завршетку курса опрема
за сушење и паковање воћа,
поврћа и лековитог биља остала је у панчевачком затвору.
Захваљујући томе велики број
његових затвореника моћи ће
да прође обуку.
– Након што је заврше, моћи
ће да постану корисни чланови
друштва, јер ће им се пружити
прилика да искористе стечено
знање када изађу на слободу. То
је смисао овог пројекта, у коме
учествујемо са затвором у Темишвару – изјавио је Бакић за медије. Он је тада рекао и да изградња
новог затвора на Баваништанском
путу иде по плану и да ће сви
радови бити завршени на време.

Страну припремио

Михајло
Глигорић
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КАНАЛИЗАЦИЈА И ПУТЕВИ
Новосељани се уздају
у прекограничну
сарадњу, Качаревци
у Покрајину
Доловци очекују
асфалтирање трију
улица
Захуктава се главна сезона грађевинских радова, коју су жељно ишчекивали и становници
насељених места.
О томе како у том погледу
челни људи месних заједница
виде ову годину, било је речи у
неким протеклим бројевима
нашег листа, а сада ће инвестиционе перспективе својих села
предочити представници Качарева, Новог Села и Долова.
Бранко Бокун, председник
качаревачке месне заједнице,
каже да ће се у наредних месец
дана, заједно с локалним комуналним предузећем, најпре кренути у крпљење ударних рупа
на некатегорисаним путевима.
– Чекамо и да предузеће
„Тамиш–Дунав”, након проширења дренажних одводних канала, склони земљу с банкина у
Пролетерској улици, која излази
на депонију, где бисмо засадили
багрем. У плану је и акција „Април
– месец чистоће”, па позивамо
Качаревце да дају свој допринос,
макар уређењем парцела испред
својих кућа. Ми ћемо приредити
неколико акција на јавним површинама, игралиштима и у парку, а уклањаћемо и дивље депо-

Започета изградња новосељанске капеле
није, посебно на излазу из Рад- Месне заједнице, треба да буде
ничке улице. С тим у вези, апе- завршена до средине јуна.
– Поред тога, ставили смо
лујемо на грађане да не бацају
смеће, јер нам то ствара беспо- брзиномере на главном путу,
требан финансијски терет, наро- као и ново стајалиште на углу
чито што га сваке среде износи- улица Змај Јовине и Маршала
Тита, док су преостала, у сарадмо – наводи Бокун.
Он додаје да су припремље- њи с Градом и АТП-ом, темељни пројекти за наставак радо- но реконструисана. Очишћени
ва на канализацији (досад је су и непроходни делови атарурађено око 20 одсто мреже), ских путева, а очекујемо да ће
којима ће, у сарадњи с Градом, НИС ускоро укопати цеви које
бити конкурисано код Покра- нам ометају завршетак уређејине, а у плану је и израда још ња трасе према Долову. Битно
је и то што смо испунили све
неких тротоара.
У Новом Селу је започета предуслове за излазак на конизградња капеле, вредна нешто курс прекограничне сарадње с
мање од пет на ест мили о на Румунијом, то јест братским
динара, која, према речима местом Сан Андреи, за израду
Недељка Топића, првог човека дела канализационе мреже од

пет километара, што је трећина од преосталих неизграђених петнаест километара, као
и за набавку новог аутобуса за
путовања приликом културних
размена – истиче Топић.
Заменик председника доловачке месне скупштине Богдан
Анкуцић каже да је почетком
године направљен списак приоритетних капиталних инвестиција, како би ушле у јавноприватно партнерство, које Град
треба да заснује.
– Пре десетак дана послали
смо градоначелнику пројекте за
улице Соње Маринковић, И. Л.
Рибара и Братства и јединства,
па очекујемо да ће током године
највећи део тих радова бити реализован. У нашем плану имамо
ставку од два милиона динара
за текуће одржавање, што ћемо
искористити за другу фазу изградње трга испред Дома културе, то
јест за завршетак постављања
бехатон плоча, клупа и фонтане. Уколико нам, у зависности
од висине најбоље понуде, остане новца, можда ћемо приступити и монтирању расвете. Од
сопствених средстава треба и да
санирамо подрум у згради Месне
заједнице, као и локалне путеве
и дечја игралишта. Надамо се и
неком ребалансу градског буџета, од чега бисмо комплетирали
пројектну документацију за све
улице, а очекивања су и да држава најзад започне реконструкцију пута Долово–Панчево, док фирма „Ветроелектране” то треба да
уради с трасом према Леанци –
наговештава Анкуцић.

Месне актуелности
Банатски Брестовац: Започети су лимарско-грађевински
радови на крову зграде Месне
заједнице и Дома културе.
ЈКП „Комбрест” отворио је
сезону кошења, а приоритет
су површине у центру.
Банатско Ново Село: У току
је изградња капеле на православном гробљу, а недавно су
реконструисана аутобуска стајалишта. Први дечји фестивал науке приређен је у четвртак, 29. марта, у холу школе.
Изложба ручно украшених
јаја отворена је у суботу, 31.
марта, у Дому културе.
Долово: Месна заједница је
недавно Граду упутила пројекте за асфалтирање улица
Соње Маринковић, И. Л. Рибара и Братства и јединства, па
се очекује да ће током године
највећи део тих радова бити
реализован. У Удружењу жена
„Доловке” у понедељак, 2.
априла, обављена је примопредаја дужности, када је,
после Косаре Вујчић, председница постала Драгана Марић,
њена досадашња заменица.
Глогоњ: Месна заједница је
наручила израду пројекта за
бетонирање тротоара у Улици ослобођења, а по њеном
налогу у току је насипање ризле
на паркинге испред гробаља.
Дом културе организовао је у

ПРОМЕНА РУКОВОДСТВА ОМОЉИЧКОГ УДРУЖЕЊА РИБОЛОВАЦА

Сакић води „Шаран” уместо Панића
Изборна скупштина Удружења спорт ских рибо ло ва ца
„Шаран”, једног од најактивнијих те врсте у окружењу, одржана је у суботу, 31. марта, у
Дому културе у Омољици. Том
при ли ком је иза бра но ново
руко вод ство, а након десет
година с места председника
отишао је Радован Панић, којег
је наследио Предраг Сакић.
Овај Омољчанин, запослен
као ратарски техничар у тамошњем пољопривредном комбинату, који је десетак година
члан „Шарана”, истиче да је
мно го чла но ва посве ће но
добробити удружења и очувању природе уопште.
– Због тога смо, вероватно,
и једино село у којем постоји
школа пецања, па поред кадета и јуниора, имамо чак и првака Војводине. И убудуће ћемо
стављати акценат на рад с младима, а настојаћемо да на коришћење добијемо једну „дивљу”
воду – такозвани први вир, који
бисмо порибили и користили
за такмичење и друге потребе.
Желимо и да обновимо нашу,

Нови председник (први здесна)
већ прилично оронулу зградицу код Поња ви це – наво ди
Сакић.
Сада већ бивши председник
наглашава да му је била велика част што се налазио на том
месту, иако не крије да је веома често било и те како исцрпљујуће
– Трудили смо се да унесемо много новина, мада резултати тог залагања нису увек
били превише видљиви. Нарочито на Поњавици, којом смо
управљали око две деценије и

за то смо потрошили највише
новца, али и зноја. Чини се да
овом парку природе креће набоље откад га је преузело „Зеленило”, али пре свега треба га
детаљно очистити – сугерише
Панић.
Он, ипак, остаје активан у
новом надзорном одбору удружења, заједно са Савом Мијатовићем и Миодрагом Тадићем. С дру ге стра не, поред
Сакића, у управном одбору ће
бити и Страхиња Познан, Драгољуб Миљковић, Слободан и

Младен Танасић, Марко Малић
и Зоран Петровић.
Тридесетак чланова организације која постоји преко педесет година на овој скупштини
доделило је признање за најбољи улов Душану Јанковићу
(за шарана од седам килограма), а за пецароша године изабрана је једна жена – Невенка
Додић.
Током резимирања рада у
последњих годину дана највећа расправа вођена је у вези с
финансијским извештајем. То
и не треба да чуди ако се зна
да ово удружење располаже са
око милион динара годишње,
што је за организације оваквог
типа изузетан износ. Приход
углавном долази од издавања
у закуп угоститељског објекта, па је у њего во темељ но
реновирање уложено и највише новца.
Истог дана је одр жа но и
редовно годишње окупљање
чла но ва Одбој ка шког клу ба
„Младост 1973”, који је однедавно закупац поменутог локала удружења „Шаран”.

среду, 4. априла, излет у бању
Ждрело за своје фолклораше
који се припремају за предстојеће смотре.
Иваново: Пријаве (име, презиме и брoj телефона) за предстојећи фото-сафари, који ће
бити одржан 15. априла, заинтересовани треба да пошаљу

на имејл адресу fgdunavac@gmail.com, а више информација могу добити на 066/62947-33 (Золтан Бисак) и
064/180-42-08 (Марко Гуран).
Јабука: Након празника Месна
зајед ни ца рас пи са ће јав ну
набавку за крпљење рупа на
локалним путевима. Поводом
ускршњих празника Дом културе је, у сарадњи с КУД-ом
„Васил Хаџиманов”, организовао радионице за децу, када
су малишани осликавали јаја,
која су изложена четвртак, 5.
априла, у поменутој културној установи. На истом месту
у недељу, 8. априла, од 18
сати, биће уприличен концерт духовне музике.
Качарево: Месна заједница, у
сарадњи с комуналним предузећем, започела је акцију
„Април – месец чистоће”, када
ће бити уређивани паркови,
игралишта и јавне површине,
као и уклањане дивље депоније. КУД „Вељко Влаховић”
приредиће ускршњу приредбу у понедељак, 9. априла, од
16.30, у Дому омладине.
Омољица: Поводом реализације пројекта „Читалићи”, у среду, 28. марта, у школи је одржана приредба. На скупштини
Удружења спортских риболоваца „Шаран” у суботу, 31. марта, изабрани су управни органи, а председник је постао Предраг Сакић. Истог дана уприличено је и редовно годишње
окупљање чланова Одбојкашког
клуба „Младост 1973”.
Старчево: ЈКП „Старчевац” је,
у сарадњи с локалним институцијама, започео традиционалну акцију „Април – месец
чистоће”, у оквиру које ће бити
уређивани паркови, игралишта и јавне површине, као и
уклањане дивље депоније и
кабасти отпад из домаћинстава. Концерт руског састава
„The Dead President” и панчевачког „Ујка Сенф” приређен
је у среду, 4. априла, у ККК-у.

АКТИВНОСТИ ОМОЉИЧКИХ УЧЕНИКА

Успешни „читалићи”

И „ДОЛОВКЕ” ИМАЈУ НОВУ ПРЕДСЕДНИЦУ

Драгана Марић прошла све лествице
И у Удружењу жена „Доловке” дошло је до промене на
челу, на којем је Косару Вујчић наследила Драгана Марић,
њена доса да шња заме ни ца.
Примопредаја је обављена у
понедељак, 2. априла, на редовном састанку те доловачке организације, чија је нова председница за двадесет једну годину
прошла све лествице – од члана,
преко секретара, до законског
заступника.
– Док сам ја углавном писала пројекте и била нека врста
медијског промотера удружења, Косара је организовала рад
удружења у самом Долову. Од
ње сам заиста много научила,
али је сада дошло време, што
због њених година и приватних

обавеза, што због новог приступа раду, уз претходну апсолутну сагласност целог удружења, да преузмем улогу прве

међу јед на ки ма. Пошту јем
искусније чланице и увек ћу
их питати за савет, пре свих
Косару, с којом имам пријатељски однос. Она ће и даље
остати активна, али с мање обавеза, као секретар удружења –
каже Драгана Марић.
Иако није у плану одступање од уходаног система рада,
свакако ће бити праћени нови
трендови.
– Како волим да кажем, чуваћемо традицију на модеран
начин. У том контексту, настојаћемо да подмладимо удружење, а наставићемо да учествујемо и на свим конкурсима, као и, наравно, да промовишемо нашу „Штрудлијаду”.
Тренутно радимо на креирању

плана рада за наредних годину дана, па могу да откријем
једну новину у виду еколошких
радионица на тему искоришћавања старих материјала. Све у
свему, идемо даље истим темпом као један велики тим, јер
ми смо пре свега пријатељице,
а изнад свега волимо наше село
– истиче нова председница.
Доловке су скромне и тихе,
али и веома вредне. У противном, не би ни потрајале толико и иза себе оставиле сијасет
награда, похвала, цертификата... Тако су прошле године
обележиле четрдесет година од
првог сазива актива, упола мање
откад су у овом формату, као и
одржавање осамнаесте „Доловачке штрудлијаде”.

Основ на шко ла „Доси теј
Обрадовић” се од ове године
као прва у јужном Бана ту
укључила у пројекат „Читалићи”, чија је суштина да се
код деце развије љубав према књизи и негује вештина
читања и разумевања прочитаног, а назив теме је „Две
стотине година ’Српског рјечника’ Вука Стефановића Караџића (1818–2018)”.
Омољички ученици су се
надметали у категорији „читалићи – кликераши”. Од њих
петоро који су наступили на
окружном такмичењу, на републичко такмичење пласирала су се тројица, и то по један
из трећег, петог и осмог разреда: Михајло Тајдић, Лука
Цвејић и Дејан Савановић.
Републичко такмичење биће
одржано 19. маја у Алексинцу,

а дан касније и међународна
смотра, на којој ће бити изложени и награђени најбољи
читалачки дневници. За ту
намену омољички ђаци млађег школског узраста направили су тридесетак радова.
Поводом свега наведеног,
у среду, 28. марта, у школи је
уприличена приредба, а програм је био посвећен неговању српског језика, традиције
и културе. На крају је директор школе Владимир Ристић
наградио дипломама и захвалницама свих педесетак „читалића” и пожелео да их догодине буде још више.

Страну припремио

Јордан
Филиповић
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КУЛТУРА

Тематски програм
Уторак, 10. април, 18 сати, Градска библиотека: предавање
„Како проживети здрав и срећан живот?”. Гост: академик
примаријус др Боро Вујасин.
Среда, 11. април, 19 сати, Градска библиотека: предавање
„Биљно пролећно чишћење организма”. Гост: Милан Николић, дипл. дијететичар нутрициониста.
Четвртак, 12. април, 19.30, дворана „Аполо” Дома омладине: представљање књиге Зорана Т. Поповића „Ситно, калуђерски”.

Изложбе
Уторак, 10. април, 19 сати, Галерија савремене уметности:
изложба слика Ђорђа Соколовског.

ВЕЧЕ ПОСВЕЋЕНО НЕБОЈШИ ГЛОГОВЦУ

У част великом глумцу

ФОТО: Н. ПЕТРОВИЋ

У дворани Културног центра
Панчева у среду, 11. априла,
од 19 сати, биће одржано вече

посвећено Небојши Глоговцу. У програму учествују
Небојшини пријатељи и
сарадници: глумица и дирек-

МОЈ

торка Југословенског драмског позоришта Тамара Вучковић, глумац Војислав Брајовић и филмски редитељи
Балша Ђого, Срдан Голубовић и Олег Новковић.
Том приликом биће приказани инсерти из позоришних и филмских остварења
у којима је Небојша Глоговац глумио и наступиће хор
Панчевачког српског црквеног певачког друштва с диригентом Вером Царином.
Исте вечери у фоајеу Културног центра Панчева биће отворена изложба фотографија из
представа и филмова у којима
је Небојша Глоговац остварио
најзначајније улоге. Изложбу је
приредила Маја Медић, а биће
отворена до 30. априла.

избор МОЈ
Забава

РАДОВИ ПОЛАЗНИКА ФОТО-КЛУБА ДОМА ОМЛАДИНЕ

ФОТОГРАФИЈЕ КАО ТРАГ О ВРЕМЕНУ
Радионице трајале
три месеца
Курс похађало
десеторо младих
људи
Тромесечни рад и залагање полазника Фото-клуба Дома омладине Панчево представљени су
нашим суграђанима у уторак, 27.
марта, у галерији те установе културе. С младим и талентованим
људима радио је новинар, фото-репортер портала „013инфо” и
фотограф Дома омладине Александар Стојковић.
Иако на самом почетку већина полазника није имала богато предзнање о фотографији,
за време одржавања радионица успели су да добију довољно корисних савета, а како ментор курса сматра, резултати у
виду разноликости и квалитета радова на изложби сведоче
довољно о томе.
Александар Стојковић је на
почетку курса од сваког полазника тражио да пошаље фотографију на коју је у свом дотадашњем раду био највише поно-

ФИЛМ: „Забава” je камерна
трагикомедија која пркоси
захтевима публике за чистим
жанровима, епским захватима, јасном поделом ликова и
богатим визуелним средствима. Реч је о црно-белом филму који траје једва нешто више
од сат времена. Радња се одвија у једном стану и дворишту,
између седам ликова. Ауторка Сели Потер и екипа одлич-

Како је објаснио, оно на чему
је највише инсистирао је креативност.
– Тexника је нешто што може
свако помоћу новца да приушти. На креативности мора да
се ради. Желео сам да науче
да мисле својом главом, а не
да копирају слике које виде на
интернету или код других фотографа – истакао је Стојковић.
Фотографије чувених уметника на основу којих су млади
полазници имали прилику да
уче, представљају документе о
прошлим временима, па је у

том смислу Александар Стојковић нагласио да ће једног
дана и фотографије ових младих људи на адекватан начин
моћи да опишу време у ком су
живели.
У галерији Дома омладине
изложено је преко двадесет пет
фотографија с мотивима мртве
природе, пејзажа, уличних детаља, као и портрета, а настали
су помоћу разних уређаја за
снимање: рефлексних, просумер, компактних фотографских
апарата и мобилних телефона.
Већина полазника је своје радове изложила први пут.
Ове године основни курс Фото-клуба похађали су Жељко Моц,
Катарина Пауновић, Милица
Станковић, Александра Минић,
Милица Митић, Милица Милинковић и Мирјана Марић Величковић. У напредној групи били
су „стари” полазници Ивана
Недељковић, Душан Папулић и
Петар Пантелић.
Радионице Фото-клуба одржавају се две године и направљене су с циљем едукације младих, а сада и одраслих који воле
фотографију и желе да науче
нешто више о овом занату.

АУДИЦИЈА ЗА ОСНОВЦЕ И СРЕДЊОШКОЛЦЕ

Нова сезона Школе магије
Дом омладине Панчево позива све заинтересоване основце и средњошколце, узраста
од десет до осамнаест година, да се пријаве за радионицу мађионичарских трикова.
Током тра ја ња ради о ни це
полазници ће имати прилику
да науче како функционише
мађионичарски занат и како
се с тим зна њем при сту па

Јелена Ангеловски,
наставник српског језика
КЊИГА: Збирка прича „Mој
муж” македонске списатељице Румене Бужаровске
једна је од оних књига после
којих пожелите да и сами
нешто напишете. Приче су
написане из перспектива
различитих женских ликова, чије исповести варирају од сатиричних и црнохуморних, преко лирских
и меланхоличних, до дубоко потресних, трагичних.
Заједнички именитељ била би
им управо женска природа
приповедног гласа. Детаљи
виђени очима нараторки граде слику света коју понегде
карактерише аналитичност,
контемплативност, док негде
делује као бура импулса, страсти и емоција. Сваки од тих
светова, међутим, обележен
је суштинском природношћу,
спонтаном чврстом везом с
јунакињом која је у његовом
средишту. Љубитељи кратке
приче знају колико је то тешко
наћи на микропростору ове
књижевне форме и колико је
велико задовољство читања
оних аутора који ту симбиозу
успеју да остваре. „Мој муж”
је збирка за оне читаоце који
воле англосаксонску традицију кратке приче, али и оне
којима су занимљива актуелна кретања у књижевностима
из нашег окружења. Румена
Бужаровска пише за оне који
воле да их приче забаве, заинтригирају и повремено разбију.

сан, на основу чега је касније
могао да стек не ути сак о
напретку.
– Пресрећан сам када видим
колико су полазници основног
курса напредовали. С другом
групом, у којој су напредни
полазници, радио сам дигиталну обраду фотографија. Након
учења основа – контраста боја,
експозиције и композиције, сада
им се отворио читав нови свет
употребом новог формата који
им пружа више могућности и
даје шансу да напредују – рекао
је Александар Стојковић.

ФОТО: А. СТОЈКОВИЋ

Културни телекс
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публици. Бављење мађионичарством доприноси развоју
перцептивне, логичке, социјалне и специјалне интелигенције и побољшава концентрацију у свим осталим активностима. Циљ радионице је
извођење јавног наступа 25.
маја у дворани „Аполо” у Панче ву. Ради о ни цу ће води ти
Лука Ивановић.

Број полазника је ограничен.
Аудиција за одабир полазника
биће одржана 11. априла од 19
сати у Дому омладине Панчево, Светог Саве 10. Потребно
је да сваки кандидат припреми два мађионичарска трика
по избору.
Неопходно је послати прија ву
на
имејл
адре су
magija@domomladinepancevo.rs.

НА ТАКМИЧЕЊУ ГУДАЧА

Признање за младог виолинисту

них глумаца, међу којима су
Кристин Скот Томас, Тимоти Спал, Силијан Марфи, као
и Бруно Ганц (знамо га из
филма „Хитлер, последњи
дани”), успевају да, повремено кори сте ћи позо ри шни
језик, испричају веома узбудљиву причу, пуну тарантиновских обрта који постављају ликове у потпуно нову констелацију. Сва помоћна средства филмског израза намерно су сведена и минимализована. Дотичући се многих
актуелних тема, „Забава” прича исконску повест о лицемерју, поверењу и издаји.
МУЗИКА: Ноа Калахан Бивер
изградио је своју новинарску
каријеру у музичком, нарочито хип-хоп журнализму. Као
познавалац актуелних музичких кретања, али и популарне културе, осмислио је и снимио за „Јутјуб” серијал разговора под називом „Блупринт”.
Ови изузетно занимљиво конципирани и реализовани
интервјуи с најважнијим именима савремене поп-културе,
од музичких продуцената и
ди-џејева, преко графичких
дизајнера, до предузетника и
креативних директора, дају
увид у правац којим се култура креће у нашој убрзаној
стварности. С друге стране,
сваки гост прича и сво ју
животну причу, у којој се порази и разочарања показују као
кључне станице у тражењу
правог пута.

На Републичком такмичењу
ученика музичких и балетских
школа прву награду у оквиру
надметања гудача освојио је
ђак Музичке школе „Јован Бандур” Ђорђе Грба.
Такмичење је трајало три
дана, од 24. до 27. марта, а у
категорији младог виолинисте
из Панчева учествовао је четрдесет један такмичар.
– Прилично сам задовољан
сво јим пла сма ном, јер сам
успео, поред четрдесет такмичара, да поделим прву награду
са још пет искусних музичара.
Ово је за мене једно велико и

лепо искуство, које ће ми остати дуго у сећању – рекао је
Ђорђе Грба.

Ђорђе Грба је више пута учествовао на концертима у Панчеву и у Београду. Као најмла ђи соли ста у исто ри ји
Музич ке шко ле„Јован Бан дур”, наступио је на великом
концерту са оркестром поводом шездесет година од оснивања те установе.
Током школовања учествовао је на многобројним такмичењима у земљи и иностранству и остварио значајне резултате. Лауреат је такмичења у
Музичкој школи „Коњовић”,
добитник прве награде на међународном такмичењу „Стринг-

фест” у Сремској Митровици,
био је лауреат на Међународном такмичењу у Темишвару,
осво јио је прву награ ду на
Међународном такмичењу у
Трсту, другу награду на Међународном такмичењу у Нишу
и прву награду на Републичком такмичењу у Београду и
био је лауреат школских такмичења неколико пута.
Члан је Реги о нал не деч је
филхармоније и с њом је наступио на концерту класичне музике у окви ру мани фе ста ци је
„Ноћ музике” 2016. године на
„Ташмајдану”.

ОБЕЛЕЖЕН ЈУБИЛЕЈ

Петнаест година Дечјег хора
Пово дом пет на ест годи на
постојања Дечји хор Панчевачког српског црквеног певачког
друштва одржао је концерт у
четвртак, 29. марта, у Народном музеју. Најстарији хор српског народа, Панчевачко српско црквено певачко друштво,
постоји од 1838. године, а Дечји хор тог друштва основан је
2003. године.
Када је реч о активностима
Дечјег хора, треба истаћи да
он учествује на свим празничним богослужењима у Цркви
Успења Пресвете Богородице,
као и на „Данима духовне музике”, „Данима прота Васе” и Светосавској академији. Хор је
водило више диригената, који
су допринели да он данас овако квалитетно звучи. Поред
наступа у Панчеву, као и на

Страну припремила

Мирјана Марић
Величковић

београдском фестивалу „Хорови међу фрескама”, од 2010.
године почеле су и турнеје у
иностранству. Награду за најбоље изведену духовну музику
хор је освојио 2017. године,
када је први пут наступио на
Фестивалу дечјих хорова „Федехо” у Београду. Око педесет
чла но ва хора, коли ко их је
данас, наступа у две узрасне
групе: дечји хор и подмладак.
Учествовали су и на концертима у Банатском Новом Селу,
Старчеву, Омољици и Јабуци.

Садашњи диригент је Борјана Стражмештеров, која је рад
с хором преузела 2013. године, док се о Дечјем хору данас
стара свештенство Светоуспенског храма, с протојерејом-

-ста вро фо ром Радо сла вом
Милановићем на челу. Треба
истаћи и то да су млади певачи Дечјег хора били у прилици да изводе и песме наших
најзначајнијих композитора,
попут Мите Топаловића, Даворина Јенка, Стевана Мокрањца, Владимира Ђорђевића и
других, као и то да хор сарађује и са савременим композиторима.
Поред певања, хор изводи и
представе, од којих треба истаћи „Васкршњу причу” и „Чаролију васкршње ноћи”.
Током петнаест година постојања Дечји хор је постао место
окупљања најмлађих љубитеља духовне музике, али и умет-

ИСПРАВ КА
У тексту под насловом „Песниче народа мог” („Панчевац” број 4757) дошло је до
ненамерне грешке. Објављено је да је награђен Стефан Деспотовић, а требало је
да пише да је у категорији ученика првог и другог разреда основних школа четврто место освојила Стефана Деспотовић из ОШ „Братство–јединство” (ментор Снежана Ђорђевић). Извињавамо се Стефани Деспотовић и нашим читаоцима.

Петак, 6. април 2018.

ВОЗИЛА
ПОНУДА

МЕРЦЕДЕС 190 Д, солидно стање, 87. годиште, регистрован до
децембра, власник.
066/804-46-53. (СМС)
ПРОДАЈЕМ пежо 607,
аутоматик 2.8, 2007,
није увежен први власник. 069/263-42-97.
(257658)
ФИЈАТ пунто 2, 1.2, 8
В, 2002. годиште, бензинац, 186.800 км,
прешао. 060/034-2004. (257684)
ПАСАТ Б 6, 2.0 ТДИ,
произведен 2008, регистрован до краја
фебруара 2019, 6.900
евра, хитно.
060/448-04-83.
(257582)
АУДИ А 3, 1.9 ТДИ,
130 кс, 2001.
064/177-35-82.
(257728)
КУЛТИВАТОР 408,
2010. годиште, скутер
baostian CPI hysar.
062/320-472.
(257730)
ПРОДАЈЕМ пасат Б 5.
319-754, 061/153-3461. (257741)
ТОЈОТА корола, 2005,
регистрован, у одличном стању. 060/30454-50. (257482)
СЕАТ алтеа, петоро
врата, бензин, метан,
има атест, 2022, регистрован до 2019, одличан, 060/304-54-50.
(257487)
ТОУРАН 2.0 дизел,
2007. годиште, седам
седишта, 5.900 евра.
Тел. 060/317-48-78
(257487)
СИТРОЕН пикасо 1.8,
бензин-плин, 2003. годиште, 1.750 евра.
Тел. 060/317-48-78.
(257487)
ФОРД К, 1.3 бензин,
2007. годиште, 1.500
евра. Тел. 060/317-4878. (257487)

СЕАТ ибица, 2005,
бензин, 1.4,
1.900 евра. Тел.
060/317-48-78.
(257487)
ПРОДАЈЕМ фијат стило 1.9 ЈТД, петора
врата, 2003. редовно
сервисиран, власник.
063/269-99-87.
(257873)
ПРОДАЈЕМ опел корса 1.4, 64.000, бензин,
2010, први власник,
зедер. 063/354-221.
(257787)
СЕАТ ароса, 2003. годиште, регистрован
до 11. новембра 2018,
одличан, 1.200 евра.
063/882-25-09.
(257818)
РЕНО 5, таврију, струјомер нов, компресор,
продајем.
061/193-61-10.
(257845)
ПРОДАЈЕМ пунто,
2002. годиште. Тел.
064/124-83-83.
(257887)
КОРСА 1.2, 2003, петора врата, 138.000
км, фул опрема.
064/587-50-24.
(257884)
ФАБИЈА 1.4 МПИ,
2002. караван,
105.000 км, фул опрема. 064/587-50-24.
(257884)
ФОКС 1.2, 2005, троје
врата, 100.000 км,
фул опрема, на име.
064/587-50-24.
(257884)
СТИЛО 1.9 дизел,
2003. троје врата,
170.000 км, фул опрема, власник.
064/587-50-24.
(257884)
ПУНТО 3, 1.2, 8 В,
2010, децембар, петора врата, 100.000 км,
атестиран плин, власник. 064/130-36-02.
(257884)
АУДИ А 4, 1.9 ТДИ,
2002, 74 кв, 4.600
евра. 064/084-64-29.
(257892)

ОГЛАСИ

ФОРД фоккус 1.8
ТДЦИ, 2004, караван,
2.250 евра, замена југо. 069/251-16-18.
(257911)
ЈУГО корал ин, 1.1,
2004, регистрован до
9. септембра, 350
евра. 062/847-34-83.
(257124)
ВОЗИЛА
ПОТРАЖЊА

НАЈПОВОЉНИЈИ откуп свих врста возила,
катализатора, продаја
делова, долазим на
адресу.
069/203-00-44,
066/409-991.
(252603)
ОТКУП возила, алата,
гвожђа, остало, продаја делова, долазим
на адресу. 063/78282-69, 061/211-59-15.
(252603)
КУПУЈЕМ аутомобиле
у било ком стању, 90
до 1.000 евра.
063/892-08-25,
064/230-52-21.
(257821)
КУПУЈЕМ исправна и
неисправна кола до
1.000 евра.
063/128-93-78.
(257934)
КУПУЈЕМ аутомобиле
у било ком стању од
70 до 1.300 евра.
062/193-36-05.
(257935)
НАЈПОВОЉНИЈЕ купујем возила свих врста, у било ком стању,
долазим на адресу.
063/165-83-75.
(257935)
МАШИНЕ

ПРОДАЈЕМ сејалицу
за кукуруз, четири реда, масикорка, немачка, механичка али сеје као пнеуматска.
064/172-44-10.
(257377)
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БЕРАЧ змај 222, дворедни, бункераш.
064/271-40-87.
(256847)
ТОЧАК од плуга 757 и
тегови за 558.
063/823-29-61.
(257683)
ТРАКТОР урсус 120
коња, ИМТ шпартач,
6 реда на преклоп.
063/376-302.
(257612)
ПРОДАЈЕМ шпартач,
четвороредни са уређајем за бацање вештачког ђубрива. Тел.
063/321-707.
(257575)
ПРОДАЈЕМ мотокултиватор ИМТ 506 С.
Зоран, 013/355-538.
(257851)
ПРОДАЈЕМ ноду сејалицу за кукуруз, може
замена за овце.
062/174-70-67.
(257860)
КУПУЈЕМ мотокултиватор са опремом или
без. Може неисправно, купујем круњачпрекрупач. 063/73976-72. (257900)
ПРОДАЈЕМ елеватор,
круњач, сејалица житна. 063/190-36-81.
(257912)
ГАРАЖЕ

МОНТАЖНА гаража
половна, стари бибер
цреп продајем
063/458-497. (СМС)
ПРОДАЈЕМ укњижену
гаражу, Котеж 2, на
углу код Пиваре.
063/354-221.
(257787)
ЦЕНТАР, Светог Саве
59, продајем укњижену гаражу 14 м2, струја, роло-врата.
063/449-798.
(257828)
АПАРАТИ

КИНО-ФИЛМОВЕ 8
мм и 16 мм и све врсте видео-касета квалитетно преснимавам
на ДВД. 343-563,
063/288-278.
(257644)
СЕРВИС телевизора,
дигиталних рисивера,
монитора, даљинских.
„Плус”, Д. Туцовића
28. 353-463. (257918)
КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ комплет
намештај за фризерски салон или мењам
за ауто. 064/004-5230. (СМС)
ПРОДАЈЕМ два дечја
кревета, две каце по
1000 л. 060/366-73-51
(СМС)
ДОМАЋА јабука кајсија, проверено одличног квалитета, вишегодишње искуство.
061/150-10-66. (СМС)
ПРОДАЈЕМ кожну
гарнитуру, машину
сингерицу, исправну и
мушки бицикл. Тел.
063/391-160,
013/353-067.

ПРОДАЈЕМ топлу витрину, дуплу фритезу и
остало. 063/741-64-00.
ПРОДАЈЕМ дугодлаког немачког овчара,
старо годину и по, са
папирима, одличног
порекла, могући разни договори.
064/266-84-91.
(257411)
МЕСНАТА прасад,
продаја, 15 – 30 кг,
могућност клања и
резервације. Тел.
063/311-277. (25742)
РАСПРОДАЈА кока
носиља са фарме „Дабић” у Панчеву, по
цени од 200 динара
по комаду. Упис вршимо за 14. април
2018. Тел. 013/377901. (257267)

РАСПРОДАЈА новог
намештаја: столице
од 2.000, столови од
4.500. 060/600-14-52.
(257294)
КЛИК-КЛАК лежајеви, нови, од 12.900.
Избор мебла по жељи.
060/600-14-52. (2532)
РАСАД на продају,
парадајз, краставац,
паприке Брестовац.
064/143-50-23,
013/626-285. (25728)
ХОНДА за чамац 6 кс,
старији тип, у исправном и возном стању,
50.000 динара, договор. 064/386-47-08.
(257630)
КРЕВЕТ болнички, метални, само 20.000
динара, инвалидска
колица 9.000.
063/894-84-23.
(257667)

ПРОДАЈЕМ фрижидер горење 4147, нов.
013/251-84-62,
064/977-24-97.
(257672)
ТОПЛОТНЕ пумпе од
1.950 евра, најекономичније грејање, акција. 062/118-26-81.
(257694)
ЕЛЕКТРИЧНЕ шпорете, решо, телевизор,
тепих, колица, лустере, тестеру електричну. 064/635-77-42.
(2576029
МЕЊАМ кајсијевачу
за јагањце, јариће или
прасиће. 064/194-0387. (257676)
ПРОДАЈЕМ полуаутоматски инкубатор за
лежење јаја, саднице
јагода вивалди, алба.
065/271-79-71.
(257701)
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КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

УСЛУЖНО сечење и
цепање огревног дрвета. 064/357-82-08, Босанац. (257782)

МЕТАЛНА конструкција за устакљивање
терасе или веранде
3.50 х 2.30 м.
060/067-50-81.
(257706)
БУКОВА дрва, храст,
багрем, багремове сеченице. „Топлина”,
063/364-310. (257710)
ПРОДАЈЕМ клесани
камен за зидање, нов
цреп, циглу мали формат. Тел. 064/110-1280. (257715)
ПРОДАЈЕМ моторбицикл орион, регистрован, 48 кубика. Тел.
064/084-21-61,
013/263-80-93.
(257717)

МОТО-ОПРЕМА, повољно. 064/908-02-67.
(257790)
ПРОДАЈЕМ два кревета са душецима, три
фотеље, витрина, тепих. 065/344-85-77.
(257794)
ПРОДАЈЕМ бензинску
мешалицу, мотор томос – мало радио, 250
евра. 064/319-35-67.
(257863)
ПРОДАЈЕМ судоперу и
остале кухињске елементе, судопера 3.000
динара, нова. 371-568,
063/773-45-97.
(257872)
НА ПРОДАЈУ калдрма,
чистим таване и подруме. 069/423-446.
(257853)
ПРОДАЈЕМ Т 14
(ПСП), моторцикл
MZES 250, круњачпрекрупач, куће бишон, фрезујем баште.
062/867-11-67.
(257878)
ПРАСИЋИ 15 кг – 35
кг, могућност клања.
Борачка 1 (Војловица).
342-819, 064/306-8733. (257879)
ВРАТА алуминијумска,
једноипокрилна, трпезаријски сто, дрвена
витрина, двосед, фрижидер, столице.
062/403-241. (257885)

ОГЛАСИ

КУПУЈЕМ слике Ивана
Радовића и друге.
064/354-69-76.
(257714)
КУПУЈЕМ сатове, пенкала, медаље, ордење,
стари новац, разни
алат, мале бутан боце.
064/867-48-11.
(257888)

КУПУЈЕМ полован намештај, кухиње, гарнитуре, столице, столове, остало покућство. 062/148-49-94.
(257894)
КУПОПРОДАЈА половног намештаја, ТА
пећи, долазак, договор. 062/150-68-54.
(257903)
КУЋЕ. ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

КУЋА 99 м2, на плацу
4,60 ари, Власинска.
Повољно, хитно, власник 1/1. 23.000 евра.
061/558-69-71. (СМС)
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ПРОДАЈЕМ 53 ара, са
3 плаца, објектом 6 х
3,5 м2, Караула, Рибарска, 35.000 евра.
060/555-69-35.
(256486)
ОМОЉИЦА, кућа 93
м2, 8 ари плац, 25.000
евра. 061/133-83-71,
013/682-006. (257536)
ПРОДАЈЕМ плац на
Старом Тамишу, хитно. 060/714-81-38.
(257405)

ПРОДАЈЕ се кућа у
Иванову.
062/415-359.
(255753)
ПРОДАЈЕМ укњижену
непокретност, башта,
Новосељански пут,
прво српско поље.
064/128-22-06.
(257657)
КУЋА, гаража, башта,
воћњак 20 ари, Пелистерска. 064/866-2298. (257659)

НОВОСЕЉАНСКИ
ПУТ, плац за бизнис,
10 ари, 1/1, 25 х 40,
тврди пут, повољно.
066/385-289. (257347)
ПЛАЦ 3 ара, улица Јоакима Вујића, Стрелиште, 6.800 евра.
063/606-497. (257279)
КУЋА, Тесла, сређена,
две јединице, ЦГ,
укњижена, 3.8 ари.
063/743-03-71.
(1257217)
ЊИВА са воћњаком,
српско поље 2, 42 ара
и 32 м2. 063/361-660.
(257604)

ПРОДАЈЕМ плац у
Првом просеку, Ул.
Братства јединства.
Тел. 064/832-46-38.
(257660)
ПРОДАЈЕМ плац, 4
ара, у центру села
Плочица. Тел. 345565, 062/101-31-73.
(257666)
ХЕКТАР грађевинског
земљишта, северна зона, асфалт, струја, само 15.000. 063/89484-23. (257665)
ПРОДАЈЕМ плац 6
ари, код Новог гробља. 064/324-03-66.
(257601)
БАШТА, Јабучки пут,
код Леди пумпе, 29
ари, воћњак, викендица, гаража, подрум,
помоћне просторије,
легализовано све.
064/077-63-16,
064/414-24-69.
(257609)
КУЋА, 6.9 ари, Б. Радичевића 54 м2, струја, вода, канализација, плин, 1/1, укњижено, могућност стамбене изградње. 063/85243-19. (257613)
КУЋА на продају у
Старчеву. 063/237276. (257682)
ПРОДАЈЕМ два спојена плаца од воћем,
Охридска улица, Кудељарски насип, са
објектом 6 х 10 и инфраструктуром.
066/373-491.
ПРОДАЈЕМ или закуп,
њиву 21 ар до асфалтног пута Јабука-Глогоњ. 064/226-82-16.
(257206)
ПРОДАЈЕМ плац 49
ари, Новосељански
пут, преко пута „Давида”. 064/131-42-02.
(257698)
КУЋА за адаптацију
на већем плацу у
Маргити, Св. Шемића.
060/527-07-65. (2576)
ПОВОЉНО, хитно,
договор: мењам кућу
и продавницу у раду у
Омољици за стару кућу или плац у Панчеву. 064/808-74-53.
(257696)
МАРГИТА, кућа 110
м2 на 5 ари палца,
струја, вода, канализација, плин, власник,
договор. 065/357-8138. (257710)

КУПОПРОДАЈА
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ књиге, стрипове, комплете, белетристику, половне, ноПРОДАЈЕМ фриживе, плаћам одмах.
дер, веш-машину, ТА
063/726-84-28. (СМС)
пећ слобода 3 кв.
КУПУЈЕМ гвожђе, ста064/129-73-60. (
ре веш-машине, фри(257932)
жидере, замрзиваче,
УГАОНЕ из увоза, нису акумулаторе, каблове,
кожне, округли столо- остали метални отпад.
ви са столицама, један 060/521-93-40.
од пуног дрвета, један (257638)
од бамбусовог дрвета,
све је са доставом, по- КУПУЈЕМ полован намештај, белу технику и
лован намештај.
061/317-07-67. (2579) сво остало покућство.
061/641-30-36.
НОВИЈА судопера с
(257598)
радним висећим, нов
КУПУЈЕМ значке, оршпорет плин-струја,
веш-машине, фрижи- дење, медаље, новац,
дер 220 л – 240 л, уга- сатове, пенкала. Тел.
она гарнитура, двосе- 013/313-458,
063/199-60-36,
ди, тросед. Тел.
064/481-14-77.
063/861-82-66.
(257729)
(257775)

НОВ двосед, једноделна, троделна судопера, замрзивач, косилица, грејалица, умиваоник, секире.
064/339-69-13.
(257779)
БУКВА, багрем, цер,
услужно сечење, цепање, уношење.
064/357-82-08,
Босанац. (257782)

КУЋА, 150 м2, плац 9
ари, ужи центар Вршца – пошта.
064/121-62-62. (и)
КУЋА 209 м2, велика
башта, Војловица,
Панчево. 064/683-8427, 44.000 евра.
(256997)
НА ПРОДАЈУ двоспратна кућа, Качарево, 250 м2, локација
одлична. 062/865-2039. (257022)
БАНАТСКО НОВО СЕЛО, усељива кућа, 100
м2, 16 ари. 062/398458. (256987)
СТАРЧЕВО, одлична,
5,25 ари, ЕГ, 33.000;
Брестовац, нова, прелепа – усељива,
16.500. (67), 063/74428-66. (4758)
ДЕО куће до улице,
само 10.500; Миса,
ПР + спрат, само
33.000, укњижен. (67),
063/744-28-66.
(475888888)
ШИРИ ЦЕНТАР, кућа
нова, само 29.500;
подно грејање, изолација 15 цм, 90 м2 +
ПК. (67),
КУПУЈЕМ стари новац 063/744-28-66.
из инфлације, пенкала, (4758)
сатове, стрипове, улаНОВОСЕЉАНСКИ
знице, албуме са слипут, плац за бизнис,
чицама, упаљаче,
на асфалту 31 х 60,
играчке, сребро,
преко од нове пумпе.
значке, ордење,
066/385-289.
војне ствари, ЛП пло(256600)
че, фото-опрему,
ситне антиквитете,
ПРОДАЈЕ се кућа у
стари новац.
Иванову.
062/415-359.
064/187-56-80.
(255753)
(257832)

ПРОДАЈЕМ кућу, 100
м2, у строгом центру
Панчева, Ж. Мишића
бр. 6. 023/857-069,
064/575-57-04.

МЕЊАМ кућу у Аранђеловцу испод Букуље
за кућу са двориштем
у Панчеву. Тел.
Лк063/895-16-72.
(257645)
ПРОДАЈЕМ две куће
на једном плацу са
воћњаком, легализовано. 013/232-21-30,
063/162-50-00.
(257634)
ОМОЉИЦА, Максима
Горког 83, кућа 120
м2, плац 6 ари.
013/618-652, 064/16884-32. (257624)
ПРОДАЈЕМ викендицу, Долово, плац 25
ара и циглу, цена повољна. 313-716.
(257621)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
кућу за стан, Кудељарски насип, легализовано. Тел. 061/64091-74. (257646)

КУЋА 100 м2, 5,6 ари
плац, 80.000 евра, договор, Моше Пијаде.
064/354-69-76.
(257714)
ПРОДАЈЕМ плац, башта – 11 ари + 3 ара
пута у Панчеву, Иве
Курјачког 149. Тел.
064/110-12-80.
(257715)
ВОЈЛОВИЦА, нова кућа 170 м2, 3 ара,
укњижена, хитна продаја. 063/784-71-34,
063/771-75-96.
(257718)
ВОЈЛОВИЦА, пољопривредно земљиште,
30 ари, дозвољена
градња, Братство јединство, други просек. 366-234. (257720)

ТЕСЛА, кућа на екстра локацији за приватан бизнис и становање. 066/001-050,
063/329-464.
(2577669
КУЋА, Маргита, две
стамбене јединице, 3
ара, само 27.500
евра.
065/513-87-30.
(257773)
ПРЕЛЕПИ грађевински плацеви – почетак
Кудељарц, Миса, Јабучки. (398), „Кров”,
060/683-10-64.
(257780)
ВОЈЛОВИЦА, кућа 52
м2, 1.5 ар, усељиво,
13.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64.
(257780)

ПРОДАЈЕМ кућу у
строгом центру
(стамбени део + 4 локала), Карађорђева
14. Информације на
интернету
srbija-nekretnine.org
ПРОДАЈЕМ воћњак
величине један хектар
у јабуци, повољно.
064/323-49-19.
(257737)
СТРЕЛИШТЕ, нова кућа 156 м2 бруто, у самом насељу, лепа локација, на плацу од
4,13 ари, власник, 1/1.
063/637-673. (257742)

КУЋА, нова Миса, три
етаже, нова кућа.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (2577)
ПРОДАЈЕ се башта 6
ари, Новосељански
пут. Тел. 063/865-8077. (257791)
ХИТНО продајем кућу
на старој Миси, 100
м2, 4 ара. 063/199-2416. (257792)
ПРОДАЈЕМ кућу стару, са окућницом, 12
ари, Јоакима Вујића,
легализована.
063/271-316. (257797)

НОВА КУЋА на 5 ари
плаца, Миса, 180 м2, и
помоћни објекти.
061/286-50-99.
(257749)
КУЋА, старија, на 5
ари палца, Цара Душана. Тел. 063/86409-85. (257748)

ПРОДАЈЕМ 6 ари плаца са викендицом код
Дубоке Баре. Тел.
064/166-12-62.
(257806)
БАВАНИШТАНСКИ,
до пута, новијаА двособна, 13,5 ари,
22.000. (49), „Мустанг”, 062/226-901.
(257824)
ВИШЕ добрих и повољних кућа у околним селима. (49),
„Мустанг”, 062/226901. (257824)
ПРОДАЈЕМ 81,25 ари
градског грађевинског
земљишта у северној
индустријској зони
(парцеле 9638/2 и
9638/3) на малом Наделу (Надина кривина). 063/258-986.
(257808)

КНИЋАНИНОВА 33,
120 м2, 33.000. (238),
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15.
(257763)
ТЕСЛА, кућа 60 м2,
плац 1.84, 38.000, може замена. (238),
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15.
(257763)
ПРОДАЈЕМ кућу у
Старчеву. 063/719-4271. (257877)
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КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

КУЋА, Качарево, 70
м2, плац 6 ари, 1/1.
063/694-451. (257813)
ПРОДАЈЕМ кућу на
плацу од 13 ари у
Старчеву. 064/264-0314. (257827)
МРАМОРАК, главна
улица, продаја комфорне куће, договор.
069/255-87-86.
(256841)

ПЛАЦ, стара Миса,
Златиборска улица, 5
ари 22 х 24, струја,
вода, власник.
063/449-798.
(257842)

ПРОДАЈЕМ плац, центар, Ружина 9, погодно за стамбени и пословни простор.
061/533-27-40,
065/849-09-38.
(257837)
ПРЕСПАНСКА, 88 м2,
трособна, на 4,85 ари
плаца, два помоћна
објекта. „Перфект”,
064/348-05-68.
(257836)

ДВОРИШНА спратна
кућа, ПР + ПК, два
двоипособна стана по
60 м2, тераса, 29.000
евра. „Перфект”,
064/348-05-68.
(257836)
ВОЈЛОВИЦА, приземна, 130 м2 + локал 30
м2, на 7,3 ара плаца,
30.000. „Перфект”,
064/348-05-68.
(257836)
ПРОДАЈЕМ воћњак 15
ари, са викендицом,
на Баваништанском
путу, други ред, друго
немачко поље. Цена
договор.
064/368-04-77.
(257862)
КУЋА, 30 м2 + 30 м2,
Маргита, 1.2 ара
плац, за реновирање,
18.000 евра.
064/542-21-70.
(257874)
НА ПРОДАЈУ плац на
Јабучком путу, 17,5
ари. 063/719-42-71.
(257872)
ПРОДАЈЕМ плац 12
ари, Баваништански
пут до пута, култивирам баште. 064/86748-11. (257888)

КУЋА, 100 м2, реновирана, 3 ара, 1/1,
27.000 евра.
Козарачка 10. Тел.
069/485-12-66.
(257895)
МОНТАЖНА кућа, 70
м2, нова, усељива, 3.5
ара, 19.000 евра.
Козарачка 10. Тел.
069/485-12-66.
ПРОДАЈЕМ два ланца
земље у Качареву.
013/601-281. (257905)

ОГЛАСИ
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ГРАДСКО грађевинско земљиште, плац,
Новосељански пут,
код Надела, 2,2 хектара. 062/403-241.
(257901)
ПРОДАЈЕМ викендицу
у Делиблатској пешчари, насеље Векерле.
Моб. 064/409-66-63.
(257922)
КУЋА у Томашевцу
код Зрењанина, кућа
150 м2, помоћна зграда 270, двориште са
баштом 30 ари.
063/807-75-61.
(257930)
СТАНОВИ
ПОНУДА

СТРЕЛИШТЕ, 57 м2,
IV, усељив, Јоакима
Вујића 65, 24.500.
064/842-30-31 (СМС)
СТРЕЛИШТЕ, мањи
двособан 46 м2, етажно грејање. Тел.
064/267-71-74 (СМС)
ПРОДАЈЕМ куће, станове на свим локацијама. Продаја хитна.
Весна, 066/937-00-13
(СМС)
ЦЕНТАР, продаја станова, 40 – 120 м2, 650
– 850 евра/квадрат,
са ПДВ-ом. 063/323584. (248462)
СТАН, новоградња, 38
м2, II спрат, нова Миса, близу школе, амбуланте. 060/031-0809, 063/711-41-89.
(255984)
ТЕСЛА, трособан, ЦГ,
терасе, двостран, сређен, IV, усељив, власник. 013/331-079.
(256624)
ПРОДАЈЕМ стан, 85
м2, нова Миса.
063/272-594,
063/225-928. (257339)
ПРОДАЈЕМ дворишни
стан, 53 м2, Војловица. 060/034-62-19,
366-096. (257633)
ЈЕДНОСОБАН, нова
Миса, 30 м2, 18.000,
договор, приземље,
власник. 063/304-222.
(257673)
ДВОСОБАН, нов, 55
м2, 33.000, договор,
нова Миса, власник.
063/304-222.
(257673)

ПРОДАЈЕМ једноипособан стан у центру
Панчева. 060/505-5425. (257603)
ПРОДАЈЕМ стан на
Стрелишту, 56 м2, ЦГ,
VI спрат. 060/738-5514. (257584)
ТРОИПОСОБАН, други спрат, Котеж 2, брзо усељив, 57.000.
064/205-03-15.
(257589)
ПРОДАЈЕМ гарсоњеру
на новој Миси, повољно, 1/1. 061/285-5817. (257594)
У САМАЧКОМ продајем намештену гарсоњеру, IV спрат, 18 м2.
065/353-07-57.
ПРОДАЈЕМ зграду
1650 м2, 10 ари, 300
евра/квадрат, замена.
064/143-52-98.
(257734)

ПРОДАЈЕМ станове у
центру, 104, 141, 149,
152 м2, 800 евра/квадрат. 060/312-90-00.
(257734)
ЦЕНТАР, продајем
објекат за смештај,
460 м2, 750 евра замена. 060/312-90-00.
(257734)
ДВОИПОСОБАН стан,
63 м2, на Содари, ЦГ,
IV спрат, кабловска.
Тел. 344-254.
(257743)
ЦЕНТАР, 72 м2, уз Тамиш, први спрат,
фиксно 63.000 евра.
062/134-76-39.
(257753)
СТРЕЛИШТЕ, двособан, 56 м2, II, ЦГ,
29.000. (238), „Тесла
некретнине”,
064/668-89-15.
(257763)

ТЕСЛА, 33 м2, једнособан, II, TA, 23.000.
(238), „Тесла некретнине”, 064/668-89-15.
(257763)
ЦЕНТАР, 36 м2, једнособан, V, ТА, 24.000.
(238), „Тесла некретнине”, 064/668-89-15.
(257763)
ШИРИ ЦЕНТАР, нов
стан, трособан, 77 м2,
II, 64.000. (238), „Тесла некретнине”,
064/668-89-15.
(257763)
МИСА, једнособан, 37
м2, III, велика тераса,
20.500. (398), „Кров”,
060/683-10-64.
(257780)
СОДАРА, леп двособан, 47 м2, III, 32.000.
(398), „Кров”,
060/683-10-64.
(257780)

МИСА, двоипособан,
III, тераса, 20.500;
двособан, II, одличан,
21.500. (67),
063/744-28-66.
(4758)
ЦЕНТАР, двособан,
одличан, 31.000;
Стрелиште, II, 29.000,
тераса. (67), 063/74428-66. (4758)
ЦЕНТАР, двоипособан, нов, 35.000; шири центар, ПР, нов,
39.500. (67), 063/74428-66. (4758)
ТЕСЛА, I, једноипособан, комплетно реновиран, прелеп, тераса.
(67), 063/744-28-66.
(4758)
ЦЕНТАР, дворишни
до улице, идеално за
пословни простор.
(67), 063/744-28-66.
(4758)
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СТАНОВИ
ПОНУДА

ЦЕНТАР, 90 м2, V,
спрат, нова градња,
без лифта,
53.500 евра.
060/317-48-78.
(257487)
КОТЕЖ 1, двособан,
50 м2, IV, ЦГ, лифт,
24.000. (188), „UnaDalli”,
064/255-87-50.
(257784)
ТЕСЛА, Нови Свет,
новоградња, четворособан, 100 м2, II, ЦГ.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50.
(257784)

НОВА МИСА, Тргопродуктова зграда,
трособан, 82 м2, II.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50.
(257784)
СОДАРА, двоипособан, 68 м2, VIII,
36.000. (188), „UnaDalli”, 064/255-8750.(257784)
КОТЕЖ 2, двособан,
52 м2, ВП, 29.000.
(188), „UnaDalli”,
064/255-8750.(257784)
ВОЈЛОВИЦА, дворишни стан, 61 м2, гаража, башта, укњижен,
16.500. 061/147-8223. (257785)

ОГЛАСИ

ТЕСЛА, двособан, 50
м2, I, ТА, 28.000 евра.
(300), „Ћурчић”, 362816, 063/803-10-52.
(257807)
СТРЕЛИШТЕ, једнособан, 39 м2, ВП, ЦГ,
19.000 евра. (300),
„Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52.
(257807)
ЦЕНТАР, двоипособан, 62 м2, ВП, ЦГ, тераса, 33.000. (300),
„Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52.
(257807)
ТЕСЛА, двособан, 53
м2, ВПР, ТА, 28.000.
(49), „Мустанг”,
062/226-901. (257819)

marketing@pancevac-online.rs

ДВОСОБАН, прерађен, са намештајем,
60 м2, Коњичка милиција, усељив одмах.
(470), „Дива”,
345-534,
064/246-05-71.
(257810)
КОТЕЖ 2, двособни
станови, велика тераса, од 30.000 евра.
(470), „Дива”,
345-534,
064/246-05-71.
(257810)
ЈЕДНОСОБАН велики
стан, 45 м2, Стрлеиште, усељив одмах.
(470), „Дива”,
345-534,
064/246-05-71.
(257810)
ТРОСОБАН стан, велика тераса, Миса, I
спрат, 30.000 евра,
усељиво. (470), „Дива”, 345-534, 064/24605-71. (257810)
ГАРСОЊЕРА, Котеж
1, нови део, ЦГ, 28 м2.
(470), „Дива”, 345534, 064/246-05-71.
(257810)
СТАН, 49 м2, Тесла,
без ЦГ, надградња,V
спрат без лифта.
063/240-838. (257816)
КОТЕЖ 2, двособан,
63 м2. 064/475-78-16.
(257815)
ПРОДАЈЕМ двособан
стан, дворишни, до
улице, Жарка Зрењанина. 061/382-88-88.
(257819)
МИСА, квалитетне
укњижене гарсоњере,
од 14.400 до 17.700.
(49), „Мустанг”,
062/226-901.
(257819)

КОТЕЖ 2, Булевар, 70
м2, II, леп двоипособан, 46.000. (49),
„Мустанг”,
064/151-18-93.
(257819)
ГОРЊИ ГРАД, Кутков,
једноипособан, III, тераса, ЕГ, 25.000. (49),
„Мустанг”, 062/226901.(257819)
СТРЕЛИШТЕ, двособан, 53 м2, ТА, I,
24.500. (49), „Мустанг”, 069/226-66-58.
(257824)
КОТЕЖ 1, двоипособан, 62 м2, II, ЦГ, изворно, 36.500. (49),
„Мустанг”, 069/22666-58. (257824)

КОТЕЖ 1, двособан,
50 м2, III, ЦГ, изворно,
29.000. (49), „Мустанг”, 069/226-66-58.
СТРОГИ центар, двособан, IV, 52 м2, ТА,
сређен, 37.000. (49),
„Мустанг”, 069/22666-58. (257824)
ЦЕНТАР, 47 м2, II
спрат + гаража, 14 м2,
нова градња, гас, власник, укњижен, усељив одмах. 063/449798. (257828)
КОТЕЖ 1, гарсоњера,
25 м2, 16.000; двособан, 49 м2, 24.500;
трособан 71 м2,
43.000. (097), „Перфект”, 064/348-05-68.

СТРЕЛИШТЕ, једнособан, 38 м2, 21.000;
двособан 57 м2,
24.500, трособан, 102
м2, 27.000. (097),
„Перфект”, 064/34805-68. (257836)
КОТЕЖ 2, двособан,
63 м2, 31.500; једнособан, 35 м2, 18.000.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68.
СОДАРА, трособан,
83 м2, 40.500; двоипособан, 54 м2, 30.000.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68.
МИСА, трособан, II,
98 м2, 46.000, гас,
двостран. (097), „Перфект”, 064/348-05-68.
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ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
РАДНИКА „ПАНЧЕВАЦ”
ВУКА КАРАЏИЋА 1, 013/21-90-900, 013/21-90-903

РАДНО ВРЕМЕ: 7–14, СУБОТОМ 7–12
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕДИ САМО СУБОТОМ (заказивање радним данима од 7 до 14 сати)

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

dr sc. med.
Слободан Томић
Институт „Дедиње”

АКЦИЈE
ПАКЕТ 1
• КРВНА СЛИКА (еритроцити, хемоглобин,

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

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

ПАКЕТ 3
• АНАЛИЗА УРЕЕ, КРЕАТИНИНА И МОКРАЋНЕ
КИСЕЛИНЕ
Цена: 90 динара по анализи

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

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ
СРЦА (ТТЕ и ТЕЕ)

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

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

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

КОМПЛЕТАН ГИНЕКОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД

200 динара

ПАКЕТ 5
• АНАЛИЗА СТОЛИЦЕ НА ОКУЛТНО КРВАРЕЊЕ

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

ПАКЕТ 6
• АНАЛИЗА ТУМОР МАРКЕРА ПРОСТАТЕ:
PSA - цена: 650 динара, fPSA - цена: 750 динара
ИЗДАВАЊЕ ЛЕКАРСКИХ УВЕРЕЊА
ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!
– ЗА ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ ОРУЖЈА
– ЗА ВОЗАЧЕ (АМАТЕРИ, ПРОФЕСИОНАЛЦИ,
ВОЗАЧИ ТАКСИЈА, ВИЉУШКАРИСТИ, ИНСТРУКТОРИ)
– ЗА УПРАВЉАЊЕ МОТОРНИМ ЧАМЦЕМ

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

КОМПЛЕТАН ОРЛ ПРЕГЛЕД
др Горан Митевски
Општа болница
Панчево

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

•

НАЈСАВРЕМЕНИЈА ОПРЕМА ,
НАЈСТРУЧНИЈИ КАДАР, НАЈБОЉА УСЛУГА
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СТАНОВИ
ПОНУДА

МИСА, двособан, 49
м2, 24.500; једноипособан, 40 м2, 22.000;
гарсоњера, 23 м2,
15.000. (097), „Перфект”, 064/348-05-68.
(257836)
МАРГИТА, двоипособан, 58 м2, 34.000;
двоипособан, 60 м2,
30.500. (097), „Перфект”, 064/348-05-68.
(257836)
ЦЕНТАР, гарсоњера,
20 м2, III, TA, 15.000,
договор. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/494-898. (257840)
ТЕСЛА, једнособан,
37 м2, II, ЦГ, гаража,
24.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
064/234-36-01.
(257840)
НОВА МИСА, троипособан, 78 м2, II, ТА,
42.000, договор.
(336), „Олимп”, 351061, 063/274-951.
(257840)
ЦЕНТАР, 2.0, ЦГ, I,
33.000, двособан, ТА,
31.000; улични, 33,
16.000. (338), „Јанковић”. 348-025.
(257360)
СТРЕЛИШТЕ, 2.0, ЦГ,
27.000; двособан, 64
м2, 29.000. (338),
„Јанковић”.
348-025.
(257360)
СТАН, кућа, комлетно
реновирана, ЦГ, 7. јули, без посредника.
064/424-71-26.
(257869)

НОВА МИСА, једноипособан, II, 46 м2, ТА,
20.000. (320),
„Премиер”,
352-489,
063/800-44-30.
(257850)
ТЕСЛА, двособан, II,
54 м2, ТА, ПВЦ,
29.000. (320),
„Премиер”,
352-489,
063/800-44-30.
(257850)

СОДАРА, двоипособан, X, 75 м2, ЦГ, сређен, 40.000. (320),
„Премиер”,
352-489,
063/800-44-30.
(257850)
КОТЕЖ 2, гарсоњера
35 м2, ЦГ, VII, поткровље, 16.500. (320),
„Премиер”,
352-489,
063/800-44-30.
(257850)

СТРЕЛИШТЕ, једнособни, ВПР, III, 34 м2,
ЦГ, 22.000. (320),
„Премиер”, 352-489,
063/800-44-30.
КОТЕЖ 1, двособан,
III, 57 м2, ЦГ, 32.000.
(320), „Премиер”,
352-489, 063/800-4430. (257850)
ПРОДАЈЕМ ексклузиван стан у центру, 143
м2. 060/043-52-98.
(257886)

СТАН, 40 м2, I спрат,
до улице, заједничко
двориште, 15.000
евра. Тел. 062/858-3347. (257815)
ЕКСТРА стан, 40 м2,
нови бувљак, Кутко,
хитно. 064/206-54-33.
(257899)
СТРЕЛИШТЕ, уредан
трособан, 65 м2, VII,
ЦГ, 30.500. (049),
„Мустанг”, 069/22666-58. (257904)

ГАРСОЊЕРА, 27 м2,
Тесла, више информација на 013/23473-80, 064/409-66-63.
(257922)
СТАН, Тесла, новоградња, усељив, тераса, гас, паркинг, поткровље, остава.
069/822-48-24. (257)
НА ПРОДАЈУ стан на
Тесли, 50 м2, I спрат.
064/817-15-70,
064/523-29-05.

ПРОДАЈЕМ стан на
Содари, 67 м2, укњижен. 069/195-54-45.
(257929)
ПРОДАЈЕМ стан на
Карабурми, 34 м2.
060/077-78-20.
(257929)

ПАНЧЕВАЦ
телефон: 013/301-150
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СТАНОВИ
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ стан ниже
спратности, без грејања, на Тесли.
064/338-49-01.
(256923)
КУПУЈЕМО станове и
куће свих структура,
брза и сигурна исплата. „Перфект”,
064/348-05-68.
(257836)
АГЕНЦИЈИ „Милка”
потребне некретнине,
све локације, брза реализација. (67),
063/744-28-66.
(4758)
СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

ИЗДАЈЕМ двособан
ненамештен стан на
Котежу 2, на дужи период, централно грејање.
064/14142-29.
(СМС)

НАМЕШТЕН двоипособан стан, центар
Панчева, америчка
зграда. 063/102-2308, Александра.
(257644)
ДВОИПОСОБАН стан,
строги центар, комплет опремљен, климе, терасе, ЦГ, 220
евра. 062/120-29-92.
(257605)
ИЗДАЈЕМ намештен
стан на Стрелишту са
централним грејањем.
063/314-609. (257671)
ИЗДАЈЕМ гарсоњеру,
соба, кухиња, купатило, полунамештено,
посебан сат, Карађорђева. 064/994-13-16.
(257690)
ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру, нова Миса, 90 м2, плус депозит. 063/281-891.
(257596)
ИЗДАЈЕМ једнособан
намештен стан.
064/271-64-52.
(257509)
ИЗДАЈЕМ намештен
двособан стан на
Стрелишту. 064/15729-00, 063/742-38-80.
(257739)

КОТЕЖ 1, трособан
стан на дуже, намештен, полунамештен,
први спрат, ЦГ, телефон, две климе, интерфон, власник.
064/280-31-28.
(257594)
ИЗДАЈЕМ једнособан
стан на Тесли, намештени, ТА, клима, 150
евра. 062/171-84-62.
(257607)
ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру за једну
особу. 343-635.
(257615)
СТАРИЈЕМ брачном
пару бесплатан стан,
уз малу помоћ у кући.
063/849-54-32.
(257616)
ИЗДАЈЕМ намештен
двособан комфоран
стан, ТА пећ. Тел.
066/352-710. (257699)
ИЗДАЈЕМ стан на Миси. Тел. 063/875-6034. (257707)
ИЗДАЈЕМ смештај за
раднике. Тел.
063/233-558. (257772)

ИЗДАЈЕМ, Стрелиште,
35 м2, намештен, дворишни, нов, искључиво самцу, самици.
066/361-474. (257716)
ИЗДАЈЕМ једнособан
намештен стан, Тесла,
усељив, ВП, ЦГ, кабловска. 064/279-7480. (2577139
ИЗДАЈЕМ се гарсоњера на Тесли, намештена, грејање на ТА пећ,
80 евра. 061/185-1708. (257719)
ИЗДАЈЕМ собе за раднике и самце.
064/305-73-01.
(257725)
ИЗДАЈЕМ мањи намештен стан на Тесли.
063/849-94-07.
(257732)
СМЕШТАЈ за раднике.
060/043-52-98.
(257734)
ИЗДАЈЕМ намештен
једнособан стан, 40
м2, на Содари. Тел.
063/524-642.
(2577389
ИЗДАЈЕМ једнособан
намештен стан, Стрелиште. 060/152-88-55.
(257765)

ОГЛАСИ

ВЕЋИ једнособан дворишни намештен стан
+ гарсоњера намештена. Стрелиште.
064/218-83-45,
013/362-406.
(2577679
ИЗДАЈЕМ празан
стан, 63 м2, зграда,
ЦГ, Стрелиште.
064/164-77-66.
(257769)
ГАРСОЊЕРА за издавање, зграда, први
спрат, нова Миса.
064/908-02-67.
(257790)
ПОВОЉНО издајем
намештену гарсоњеру, ужи центар.
063/810-92-39.
(257803)
ИЗДАЈЕМ полунамештен једноипособан
стан, Котеж 1.
064/651-16-73.
(257814)
НАМЕШТЕН једноипособан, новоградња,
ТА, двориште, 80
евра, код Хотела „Тамиш”. 064/122-48-07.
(257916)

ИЗДАЈЕМ намештену
кућу у Старчеву.
063/191-73-60,
061/322-90-19.
(257880)
ИЗДАЈЕМ кућу и стан,
стара Миса.
060/011-96-66.
(257906)
ЈЕДНОСБОАН, 46, намештен, Котеж 1.
063/751-62-65.
(257910)
ИЗДАЈЕМ дворишни
стан, намештен, у
центру.
Тел. 065/335-12-73.
(257913)
ИЗДАЈЕМ двособан
ненамештен стан, Котеж 2, кабловска, клима, SBB.
064/413-04-10.
(257914)
ИЗДАЈЕ се двособан
стан, центар, ТА, ненамештен. 064/81118-31. (257927)
ИЗДАЈЕМ стан, намештен, Котеж 1, 50 м2.
064/158-15-90.
(4758)

ЛОКАЛИ

ПОТРЕБНИ станови
за издавање. (300),
Агенција „Ћурчић”,
063/803-10-52.
(257807)
ИЗДАЈЕМ двоипособан комплетно намештен стан у строгом
центру, 170 евра.
(300), Агенција „Ћурчић”, 063/803-10-52.
(257807)
ИЗДАЈЕМ двособан
празан стан на Стрелишту, 130 евра.
(300), Агенција „Ћурчић”, 063/803-10-52.
(257807)
ИЗДАЈЕМ стан, центар, једнособан, намештен, 100 евра.
Агенција „Јанковић”,
348-025. (257360)
ИЗДАЈЕМ једноипособан стан, Котеж 2, ЦГ,
усељив 1. маја. Тел.
060/372-03-02.
(257858()
НАМЕШТЕН мањи
једноипособан стан,
издајем. Кабловска,
интернет, грејање,
близу центра.
060/555-85-62.
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ИЗДАЈЕМ два сређена
простора од 170 м2 и
75 м2 на Јабучком путу 43-ц.
063/759-12-47.
(257167)
ПРОДАЈЕМ или мењам леп локал за стан
у Панчеву.
063/741-64-00.
(257340)
ПРОДАЈЕМ локал са
кућом, Новосељански
пут 113, Панчево. Тел.
063/838-33-97.
(257340)
ЛОКАЛ, Зелена пијаца, 25 м2, одличан,
продајем/мењам.
064/226-91-30.
(257593)
ИЗДАЈЕ се опремљен
фризерски салон у
Цара Душана 60, Панчево. 013/304-506,
064/329-37-84.
(257682)
ИЗДАЈЕМ канцеларијски простор 25 м2,
центар, Р. Путника, 80
евра. 063/341-871.
(257811)

ИЗДАЈЕМ халу 200 м2,
Улица Рибарска 22,
хала има канцеларију,
купатило, два ве-цеа,
хидрантску мрежу.
(257575)
ИЗДАЈЕ се пословни
простор/локал, погодан за производњу
или магацин, 200 м2,
гас, струја, 2 х 63 м2,
паркинг. 062/222-827.
(257726)
ЛОКАЛ 27 м2, код нове Поште издајем.
063/495-899. (257754)
ПРОДАЈЕМ локал у
центру, 21 м2.
060/312-90-00.
(257734)
ПРОДАЈЕМ пословну
зграду 460 м2, у центру, 800 евра, замена.
060/312-90-00.
(257734)
ИЗДАЈЕМ дворишни
стамбени простор, који може да буде и радионица. 061/679-9460. (257750)
ИЗДАЈЕМ локал код
улаза у пијацу, близина три школе.,
060/351-03-56. (2577)
ИЗДАЈЕМ ексклузивни
локал у центру Панчева, 165 м2, близу Зелене пијаце. „Самиго
инвест”, 063/389-972.
(257799)

ИЗДАЈЕМ радионицу
са канцеларијским
простором, укупно
200 м2, шири центар.
063/389-972. (257799)
ИЗДАЈЕМ пословни
простор 50 м2, преко
пута Зелене пијаце,
погодан за ординацију, агенцију или слично. 063/389-972.
(257799)
ИЗДАЈЕМ пекару са
опремом, на Миси и
продајем пекарску
опрему. Тел. 063/89238-83. (257619)
ИЗДАЈЕМ локал 21 м2,
близина пијаце, Лава
Толстоја. 013/333058. (257853)
ИЗДАЈЕМ нов локал,
велики излог, код Зелене пијаце, Кочина
4. 063/217-130.
(257854)
ИЗДАЈЕМ локал 26 м2,
центар, угао Карађорђеве и Браће Јовановић. 061/190-99-99.
(1257882)
ИЗДАЈЕМ локал, нова
Миса, 30 + 20 м2, погодан за продавницу,
магацин. 063/871-8048. (257881)
ИЗДАЈЕМ халу-магацин, 200 м2, висина
4.5 м. 061/600-49-00.
(257906)

ИЗДАЈЕМ локал код
Зелене пијаце, 35 м2,
Улица Кочина 5.
063/805-03-76,
063/803-49-22.
(257891)
ИЗДАЈЕМ локал 23 м2,
код Аутобуске станице. 352-105. (257920)
ПОСАО
ПОНУДА

ПОТРЕБАН радник за
рад у трафици, трећа
смена. 064/163-59-33.
(СМС)
ХИТНО потребне
шнајдерке.
063/517-001.
(СМС)
ПОТРЕБНЕ жене за
шивење.
061/686-51-28.
(СМС)
ПОТРЕБНА девојка за
рад кафеу „Петица”,
код Аутобуске станице. 064/997-79-09.
(257931)
PREMIUM салону Pro
Nails потребан стилиста ноктију, са искуством. Тел. 060/55538-68. (256404)
ПИЦЕРИЈИ „Попај”
потребан возач.
063/820-87-61.
(256710)
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ПОСАО
ПОНУДА

ПОТРЕБНЕ искусне
жена за рад на индустријским шиваћим
машинама. 064/19164-95. (256771)
GP „Still-Net” Панчево потребни грађевински мајстори свих
профила.
Тел. 013/333-311
(256756)
ПОТРЕБНИ радници
за рад у ауто-перионици. 063/135-28-32.
(257542)
ПОТРЕБНЕ раднице
за шивење на индустријским машинама.
064/062-22-79.
(257691)
ПОТРЕБНА озбиљна
одговорна особа за
рад за роштиљем на
ћумур. Тел. 061/80762-99. (257627)

ПОТРЕБНА девојка за
разношење пића на
бувљаку. 064/132-9812. (257652)
ПОТРЕБАН радник
или радница за рад у
ауто-перионици.
065/558-00-05.
(257664)
ПОТРЕБНА жена која
би испратила две девојчице и дочекала из
школе, у Бечу.
0043/660-857-39-02,
Данка. (257668)
ПОТРЕБНИ радници
за слот клуб „Balkan
bet”, 064/803-66-90.
(2578099
PREMIUM салону Pro
Nails потребан стилиста ноктију, са искуством. Тел. 060/55538-68.
ПОТРЕБНИ радници
за грађевинску лимарију. Висински радови. 063/663-464.
(257597)
ПОТРЕБНА радница
за рад у пекари, са искуством у раду са тестом. Тел. 063/242-2029. (257709)

КРЧМИ „Шареница”,
Баваништански пут
309, потребна конобарица. Тел. 064/34993-43. (257727)
ПОТРЕБНА радница
са искуством за рад
на индустри9јским
шиваћим машинама.
066/318-324. (257756)
ПОТРЕБНИ конобари.
060/043-52-98.
(257734)
ПОТРЕБАН мушкоженски фризер. Услови и плата одлични.
064/329-49-19.
(257737)
ПОТРЕБНА радница
за продају на Зеленој
пијаци. 063/101-5456. (257786)
ПОТРЕБАН радник за
рад у пекари.
063/320-847. (257789)
ПОТРЕБНИ возачи за
превоз хлеба и пецива. Превоз организован. 060/864-07-71.
(257849)
КУВАР/ШЕФ КУХИЊЕ
потребан ресторану.
0647126-83-53.
(257833)
КОНОБАР потребан
ресторану у центру
града. 064/126-83-53.
(257833)
ПОТРЕБАН возач Б
категорије за дистрибуцију штампе. Звати
радним даном од 9 до
15 сати. 069/867-7207. (257861)
ПОТРЕБАН пекар за
рад са белим тестом.
063/242-029. (257864)
ПОТРЕБАН радник/мушкарац за рад
у трећој смени у трафици. 064/853-83-50.
(257875)
ПОТРЕБНА жена за
рад у продаји, Посластичарница
„Анчи колачи”.
www.ancicolaci.com
/zaposlenje.html
(257876)
ПОТРЕБНИ диспечери
транспорта са познавањем енглеског језика и рада на рачунару. CV слати на
dispatchertransporta@
gmail.com
(257876)

ОГЛАСИ

ПОТРЕБНИ радници
за рад у играоници
„Острво са благом” у
„Авив парку”.
062/333-502. (257893)
ПОТРЕБНА девојка за
рад у Слот клубу
„Kentucky”, у Његошевој. 064/474-74-47.
ХИТНО потребна радница за рад у кафићу.
Позвати од 9 до 17 сати. 064/419-38-38.
(257896)
ПОТРЕБНА дипломирана медицинска сестра, неговатељица за
бригу о старој особи.
Пуно радно време.
064/413-04-10.
(257914)
ПОТРЕБНЕ конобарице и конобари за рад
у Resto-Caffeu.
060/734-73-33.
(257920)
ПОТРЕБАН озбиљан
конобар са искуством
рада у ресторану.
Пријаве путем формулара на сајту:
www.konoba32.rs
(257923)
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ радови, ламинат,
столарија. 062/97618-42, 064/317-10-05.
(257843)
МОЛЕРСКИ радови и
фасаде. 061/283-6641. (257843)
СЕЛИДБЕ, превоз робе мерцедес камионом, радници, повољно. Вук. 063/278-117,
064/176-91-85.
(257846)
ПРЕВОЗИМ кипером
повољно шљунак, песак, сејанац, одвозим
шут. 064/354-69-94.
(257843)
ВОДОИНСТАЛАТЕРСКЕ услуге, замена
вентила, увођење инсталација, отпушавање одвода. 060/69992-78, Драган.
(2578709
ПОПРАВКА беле технике, монтажа и сервис клима уређаја.
Овлашћени сервис
„Фриго Пеђа”,
013/301-300, 063/77124-16. (257870)

ПАНЧЕВАЦ
телефон: 013/301-150

marketing@pancevac-online.rs

„Termomontelektro” d. o. o.
Баваништански пут 247
Панчево

Хитно потребни монтери централног
грејања.

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
РАДНИКА „ПАНЧЕВАЦ”
због повећаног обима посла расписује

КОНКУРС
за радно место:
МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР

Контакт телефон. 013/215-54-44, 013/377-477

ПОСАО
ПОТРАЖЊА

ПОТРЕБАН керамичар за рад у Београду.
Контакт телефон
060/74 7-53-36. Мицко (СМС)
ПРЕДУЗЕЋЕ Karbo
Koncept тражи металостругара, електричара, аутоматичара са
искуством. Позвати на
069/334-54-42 од 8 до
16 сати.(СМС)
МАТЕМАТИКА, часови (основци, средњошколци, пријемни).
Искусна, дипломирана
професорка математике. Повољно, центар. 343-370.
(257600)
ЕЛЕКТРИЧАР. Поправке бојлера, шпорета, индикатора, разводних табли, инсталација. Мића,
064/310-44-88.
(256674)
АЛУ ПВЦ столарија,
комарници, ролетне,
венецијанери, уграђујем, поправљам, замена гуртни.
064/181-25-00.
(257241)
БАШТЕ орем и култивирам.
063/855-92-70.
(257038)
ТВ и сателитске антена, монтажа, дигитализација, ИПТВ, антена плус вашег ТВ.
064/866-20-70.
(257611)
ПРЕВОЗ кипером до 5
тона.
063/361-560,
060/025-96-80.
(256982)
УГРАЂУЈЕМ видео
надзор у ваше куће,
викендице.
064/134-3018.
(256986)

АЛУ – ПВЦ столарија,
ролетне, комарници,
венецијанери, тракасте завесе - уграђујем,
радим, поправљам.
063/882-25-09.
(256855)

Заинтересовани треба да пошаљу CV на мејл адресу
zzzzpancevac@gmail.com
или
да га донесу лично у просторије Завода „Панчевац”,
на адресу
Вука Караџића 1.
Рок за конкурисање: 30. 4. 2018.

ОРЕМ и фрезујем баште малим трактором.
Дуле, 064/163-58-85.
(256427)
ХЕМИЈА, часови за
основце и средњошколце, повољно. Јелена, 065/334-76-21.
(254419)
ВАРИЛАЦ тражи посао – аргон, ЦО 2,
електро. Тел. 065/91019-63. (257344)
ВОДОИНСТАЛАТЕР:
одгушење судопере,
купатила, адаптације,
поправке, замене одмах. 013/331-657,
064/495-77-59.
(256447)
ДИМНИЧАР, чишћење
димњака, котлова и
каљевих пећи.
063/155-85-95.
(255827)
МАТЕМАТИКА, статистика, физика, информатика, могућност месечног плаћања, професор. Центар,
013/353-569,
066/405-336,
061/603-94-94.
(257688)
МАЛТЕРИСАЊЕ, зидање, реновирање
кровова, бетонирање,
стиропор, бавалит фасаде, повољно.
063/865-80-49.
(257693)
ДУБИНСКО антибактеријско и дезинфекционо прање тепиха.
Бесплатан превоз.
066/001-050,
063/329-464.
(257766)

„ТЕХНОМАРКЕТ” д.о.о. Панчево

расписује конкурс
за следећа радна места
1. КОНТРОЛОР КВАЛИТЕТА
– висока или виша стручна спрема – техничке струке
– активно знање енглеског језика
– пожељно искуство у производним процесима
– пожељно искуство у раду са алуминијумом
– одличне компјутерске вештине
2. ПОСЛОВНА СЕКРЕТАРИЦА
Обавезни услови:
– добро знање енглеског језика
– возачка дозвола Б категорије
– добра комуникативност
Предност
– познавање office програмског пакета
– препоруке
Уколико сте заинтересовани пошаљите свој CV са фотографијом на email: ljilja@tehnomarket.com или се
јавите лично на адресу:
Скадарска 73, Панчево
Контакт телефон 013/307-700
О нама сазнајте више на www.tehnomarket.com

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

ОГЛАШАВА
ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КАО УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ катастарске парцеле 4061 К. О. Панчево за планирану изградњу вишепородичног стамбено-пословног објекта
са 11 станова и једним пословним простором, спратности П+3+ПС, који се налази у Ул. Браће Јовановића
бр. 45 на кат парцели 4061 К. О. Панчево, са обухватом УП-а и дела улице Браће Јовановића, део кат. парцеле 8047 К. О. Панчево, израђен од стране DOO
„ADECOM GROUP” Панчево, Ул. Осоговска бр. 41,
Панчево, под бројем УП 01-2017, за инвеститора DOO
„FOOD AND BUILDINGS” Панчево, Ул. Моше Пијаде
бр. 78.
Увид у Урбанистички пројекат може се извршити и
згради Градске управе града Панчева, Трг краља Петра I, бр. 2 - 4 у Панчеву, у холу VI спрата, у Секретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај. Информације и сва обавештења о јавној презентацији можете добити на телефон
013/331-130, канцеларија 609 и 610, у времену од 10
до 13 сати у периоду трајања јавне презентације од 7
дана, почев од 06. 03. 2018.
Заинтересована правна и физичка лица могу поднети
примедбе на Нацрт урбанистичког пројекта, за време
трајања јавне презентације, у писаном облику, Градској управи града Панчева, Секретаријату за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове, путем писарнице Градске управе града Панчева, Трг
краља Петра I, бр.2-4, Панчево.
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ПОСАО
ПОТРАЖЊА

ХИДРОИЗОЛАЦИЈА:
Панчево, машински
сечемо, влажне зидове, гаранција.
060/691-01-13.
(257640)
КРЕЧЕЊЕ, глетовање,
фарбање столарије,
гипс радови, чисто,
повољно, квалитетно.
063/304-476,
061/899-733. (257636)
ЕЛЕКТРИЧАР ради
инсталације, поправља старе, замена табли, бојлера и остале
поправке. 060/52193-40. (257638)
ГИПСАРСКО-МОЛЕРСКИ радови, спуштени плафони, преградни зидови, глетовање,
бојење. 060/521-9340. (257638)
ЕЛЕКТРИЧАР. Поправке бојлера, шпорета, индикатора, разводних табли, инсталација. Мића,
064/310-44-88.
(257650)
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ радови, кречење,
глетовање, столарија,
веома повољно.
064/280-26-15.
(255453)
ЗАМЕНА поломљеног
црепа, чишћење олука, висински радови.
065/535-24-56.
(257656)

ИЗРАДА конструкција, хала, биндера, кованих капија, тенди,
лимарија.
064/068-10-85.
(357703)
ДУБИНСКО прање намештаја, тепиха, душека, долазак. Наташа, 361-474,
060/361-47-41,
066/361-474.
(257710)

ПСИХОТЕРАПИЈА:
страхови, фобије, болести зависности, повољно. Вишегодишње
искуство. 063/354262. (4758)
МОЛЕРАЈ, фарбање,
столарија, гипс, обраде око прозора. Пензионерима попуст.
063/893-39-94.
(257760)

ТАПЕТАР који пресвлачи намештај, са
искуством, тражи посао. 064/120-77-64.
(257731)
СРПСКИ језик, припрема за пријемне испите, први час бесплатан. Професорка.
064/322-46-79.
(257764)
ПОПРАВКА компјутера, сервис, одржавање, уградња нових
компоненти, брзо, повољно. 060/351-03-54.
(257777)
ДУБИНСКО антибактеријско и дезинфекционо прање намештаја у Вашем стану.
066/001-050,
063/329-464. (257766)

ДУБИНСКО антбактеријско и дезинфекционо прање тепиха.
Бесплатан превоз.
066/001-050,
063/329-464. (257766)
ВОДОИНСТАЛАТЕР:
уградња, одржавање
воде, канализације,
кабине, славина, бојлера, котлића.
063/836-84-76.
(257503)
ОЗБИЉНА, одговорна
жена чувала би старију особу или децу.
065/624-76-23.
(257826)
ДРВОСЕЧА, исећи ће
моторном тестером
свако дрво које вам
смета. 063/369-846
(257829)
МАТЕМАТИКА, физика, хемија, механика... часови. Тел. 25119-81, 063/852-22-43.
(2578409
ШЉУНАК, песак, сејанац, одвоз шута малим кипером до 2 кубика. 065/334-23-38.
(257844)

ФИЗИКАЛИЈА, цепање/уношење огрева,
чишћење тавана, шупа, подрума, селидбе.
Давид, 064/507-26-90.
(257830)
СЕЛИДБЕ, превоз намештаја, откуп секундарних сировина. Јован, 061/616-27-87.
(257830)

СТОЛАРСКЕ и браварске услуге. Александар. 351-073,
064/157-20-03.
(257830)
ЧИСТИМ шупе, подруме, вршим превоз
и купујем гвожђе и
остало, веш-машине.
061/182-05-65.
(257857)
КОМБИЈЕМ превозим
робу, ствари, селидбе
и све остало. Најповољније. 065/361-1313. (257867)
ПЕСКИРАЊЕ и фарбање бродова и чамаца, повољно. 064/24588-79. (257915)

ГЛЕТОВАЊЕ, кречење, столарија, гипс,
чисто, повољно.
061/288-20-19,
061/149-83-14.
(257873)
РАДИМО све физичке
послове: рушења кућа, разбијање бетона,
чишћење тавана, одношење ствари.
064/122-69-78.
(257898)
БЕТОНИРАЊА стаза,
дворишта, разбијање
бетона, одношење шута, кошење траве, корова, обарање дрвећа. 060/035-47-40.
(257898)
ДУБИНСКО прање тепиха ротационим четкама. 302-820,
064/129-63-79.
(257915)
УСЛУГЕ

ШЉУНАК, песак, сејанац, одвоз шута малим кипером до два
кубика
064/664-85-31,
013/342-338.
(СМС)
ДЕПИЛАЦИЈА модерном техником и модерним препаратима.
заказивање од 9 до
12. 061/209-94-83.
(256718)
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.
(4755)
ДУБИНСКО антибактеријско и дезинфекционо прање намештаја у Вашем стану.
066/001-050,
063/329-464.
(257766)
БАЛТОКАД када, обнова глазуре, пластифицирање, 28 година
с вама, гаранција.
www.baltokad.co.rs.
065/347-55-02,
011/288-30-18.
(и)

ШЉУНАК, песак, сејанац од 1 до 5 м³, одвоз шута са утоваром,
рушење. 063/771-5544. (256466)
СЕЛИДБЕ, превоз робе мерцедес камионом, радници, повољно. Вук. 063/278-117,
064/176-91-85.
(256615)
СЕЛИДБЕ, превоз друге робе. Панчево-даље. Цена договор.
013/366-843,
063/193-22-29.
(257355)
ШЉУНАК, песак, сејанац од 1 до 5 м³, одвоз шута са утоваром,
рушење.
063/771-55-44.
(257506)
ПЕРФЕКТ: фасаде,
зидање, малтерисање,
глетовање, кречење,
керамика, ламинати,
кров. 063/122-14-39.
(257184)
СЕРВИС телевизора,
ЦО 2 апарата, продаја половних, поправка, ауто-кључева, разних електро-уређаја.
063/800-01-96.
(257651)

ИЗДАЈЕМ рамске скеле, металне подупираче, мешалице за бетон., 064/351-11-73.
(257626)
ПРЕВОЗ малим и великим кипером: шљунак, песак, сејанац,
ризла, шут. 063/246368. (4756)
ПВЦ столарија, ролетне, комарници, тракасте завесе, израда,
уградња, поправка.
065/886-85-95,
013/352-950,
063/886-85-95. (4758)
ДУБИНСКО антбактеријско и дезифнекционо прање тепиха.
Бесплатан превоз.
066/001-050,
063/329-464. (257766)
ВОДОИНСТАЛАТЕР,
реновирање купатила,
вентили,с лавине, одгушење канализације
одмах. 061/193-46-42.
(257798)
МЕДИЦИНСКА сестра, мењање пелена,
купање, превијање,
обрада рана, давање
ињекција, инфузије,
пласирање катетера.
065/359-20-09.
(257802)

ПАНЧЕВАЦ
телефон: 013/301-150

СЕЛИДБЕ, транспорт
робе, монтажа и демонтажа намештаја,
паковање и заштита
ствари, одношење непотребних ствари са
радницима и без њих,
00-24 сата.
064/047-55-55.
(257817)
ВОДОИНСТАЛАТЕР.
Одгушење купатила,
канализације, водоводне адаптације, замена вирбли, вентила,
батерије, санитарије,
прикључка воде и канализације. Од 0-24
сата, пензионерима
екстра попуст. Долазим одмах. 013/23539-21, 013/404-560,
064/290-45-09,
061/348-20-00,
062/845-96-26.
(257823)
КРОВОВИ, поправке,
замена црепа, летви,
старог црепа и поставке новог крова,
црепа, рогови, патошење, изолације, најјефтинији у граду,
пензионерима екстра
попуст. 013/235-3921, 013/404-560,
064/290-45-09,
061/348-20-00,
062/845-96-26.
(257823)
ВОДОИНСТАЛАТЕР,
одгушење купатила и
канализације, водоводне адаптације, замена вирбли, батерија, вентила и санитарија, све за воду, 024, пензионерима екстра попуст, долазим
одмах. 013/348-139,
064/493-44-63,
061/631-51-41.
(257823)
„МЕТАЛИ ИВАН” - откуп секундарних сировина, Петефи Шандора 29, Вопјловица.
061/271-26-70,
064/194-83-22.
(257580)
РАДИМО: зидање, поправке старих-нових
кровова, разне фасаде. 013/664-491,
063/162-53-89.
(257743)
РОЈАЛ МГ: уградња/поправка; ролетне, комарници, венецијанери, све завесе,
тенде, хармо-врата,
роло-заштита.
063/816-20-98,
013/351-498.
(257757)
ПРЕВОЗ шљунка, сејанца, песка, одвоз
шута до два кубика.
064/357-82-08.
(257782)
ВРШИМ чишћење ваших гаража, подрума
и тавана, долазак на
позив.
064/552-31-19.
(257804)
ВРШИМ стални откуп
возила, небитно стање, марка, долазим на
вас позив, од 100 до
3.000 евра.
064/552-31-19.
(257804)

ВЕШ-МАШИНЕ, фрижидере, замрзиваче,
шпорете, бојлере, поправљамо квалитетно
с гаранцијом. „Фриготехник”, 013/361-361,
064/122-68-05.
(257926)
РАЗНО

ОГЛАШАВАМ неважећим сведочанство
петог разреда Основне школе „Јован Јовановић Змај”, на име
Реља Јарковачки.
(257662)

КУВАЛА бих ручак
старим и немоћним
особама у поподневним сатима – данас за
сутра. 063/234-857,
013/377-321. (257917)

РАДНО ВРЕМЕ
БЛАГАЈНЕ:
понедељком и
уторком од 8 до 18,
средом од 8 до 15,
а четвртком и петком
од 8 до 13 сати
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ГРАД ПАНЧЕВО
КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ДАВАЊА НА КОРИШЋЕЊЕ ДЕЛА ПОВРШИНЕ
ЈАВНЕ НАМЕНЕ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ КИОСКА И МОНТАЖНИХ ГАРАЖА

РАСПИСУЈЕ ЈАВНИ ОГЛАС
ЗА ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ
за избор корисника јавне површине за привремено постављање киоска
I
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНОШЕЊУ ПРИЈАВЕ
Пријава за учешће у јавном надметању са приложеном документацијом доставља се поштом или лично на адресу Град Панчево, Трг краља Петра I 2 – 4, са назнаком СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај – „ЗА КОМИСИЈУ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ДАВАЊА НА КОРИШЋЕЊЕ ДЕЛА ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ КИОСКА И МОНТАЖНИХ ГАРАЖА - НЕ ОТВАРАЈ”
БЛАГОВРЕМЕНИМ ПРИЈАВАМА СЕ СМАТРАЈУ ОНЕ ПРИЈАВЕ КОЈЕ ПРИСТИГНУ НА АДРЕСУ Град Панчево, Трг краља Петра I 2 - 4, у року од 10. 04. 2018. године до 24. 04. 2018. године до 10 сати.
Непотпуне, неблаговремене и неуредне пријаве неће се узимати у разматрање .
II
Подаци о месту и површини дела површине јавне намене
Површина киоска са на- Локална комунална такса дин/м²,
стрешницом
на месечном нивоу

Ред. бр.

Бр. Ки.

Локација

Зона

Делатност

Тип киоска

1

204

Угао Трга краља Петра и ул.
Димитрија Туцовића

I

трговинска

четвороугаони

До 12 м²

до 7m² по 844,00 дин,а преостала
површина по 760 дин.

2

201

Угао Трга краља Петра и ул. Змај
Јовине

I

трговинска

четвороугаони

До 12 м²

до 7m² по 844,00 дин,а преостала
површина по 760 дин.

3

202

Угао Трга краља Петра и ул.
Живојина Мишића

I

трговинска

четвороугаони

До 12 м²

до 7m² по 844,00 дин,а преостала
површина по 760 дин.

4

95

Ул. Ослобођења код бр. 12

I

трговинска

осмоугаони

До 12 м²

до 7m² по 844,00 дин,а преостала
површина по 760 дин.

5

206

Ул. Светог Саве, плато код уласка
у аутобуску станицу

I

трговинска

осмоугаони

До 12 м²

до 7m² по 844,00 дин,а преостала
површина по 760 дин.

6

203

Угао Трга Николе Тесле и ул. Војводе Петра Бојовића

I

трговинска

осмоугаони

До 12 м²

до 7m² по 844,00 дин,а преостала
површина по 760 дин.

III
ПОСТОЈИ МОГУЋНОСТ ПРИКЉУЧЕЊА КИОСКА НА ДИСТРИБУТИВНИ СИСТЕМ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА СВЕ ГОРЕ
НАВЕДЕНЕ ЛОКАЦИЈЕ.
IV
ПЕРИОД НА КОЈИ СЕ ДЕО ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ ДАЈЕ НА КОРИШЋЕЊЕ
Површина јавне намене за постављање киоска даје се на период који не може бити дужи од 5 година.
V
ИЗНОС ЛОКАЛНЕ КОМУНАЛНЕ ТАКСЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ
1. Месечна такса за коришћење површине јавне намене, за постављање киоска, до 7 метара квадратних по метру квадратном заузете површине, на месечном нивоу
за I зону – до 7 м² –
844,00 динара
за II зону – до 7 м² –
717,00 динара
за III зону – до 7 м² –
591,00 динара
за IV зону – до 7 м² – 464,00 динара
за V зону - до7 м² – 338,00 динара
2. Месечна такса за коришћење површине јавне намене, за постављање киоска, преко 7 метара квадратних за првих 7 метара квадратних обрачунава се по износима наведеним у тачки 1. овог члана, а за преосталу површину
киоска месечна такса по метру квадратном заузете површине износи:
за I зону - преко 7 м² – 760,00 динара
за II зону - преко 7 м² – 633,00 динара
за III зону - преко 7 м² – 506,00 динара
за IV зону - преко 7 м² – 380,00 динара
за V зону - преко 7 м² - 253,00 динара
VI
ГАРАНТНИ ИЗНОС
Обавеза учесника у јавном надметању је да уплати гарантни износ на рачун јавних прихода број: 840-3428741-76 Градска управа Панчево-гарантни износи за учешће на јавним надметањима и то:
I зону:80.000,00 динара,
II зону:65.000,00 динара,
III зону:50.000,00 динара,
IV зону:45.000,00 динара,
V зону:35.000,00 динара.
Уплатом гарантног износа учесник у поступку јавног надметања прихвата услове из јавног огласа.
Рок за повраћај гарантног износа, учеснику који није стекао право на део површине јавне намене, је осам дана од дана коначности Решења о давању на коришћење површине јавне намене, у уплаћеном износу без камате.
Обавеза учесника који није стекао право на део површине јавне намене у поступку јавног надметања, је да назначи број рачуна на који ће бити уплаћен гарантни износ.
VII
ПОЧЕТНИ ЈЕДНОКРАТНИ ИЗНОС
Почетни једнократни износ у циљу стицања права на коришћење површине јавне намене за постављање киоска износи за :
I зону:40.000,00 динара,
II зону:30.000,00 динара,
III зону:25.000,00 динара,
IV зону:20.000,00 динара,
V зону: 15.000,00 динара.
Учесник у јавном надметању дужан је да највећи излицитирани износ уплати на рачун јавних прихода број: 840-745141843-30, Остали приходи у корист нивоа градова, по моделу 97, са позивом на број 28-226-74514157.
Депозит за уклањање киоска, износи 15.000,00 динара и уплаћује се на уплатни рачун јавних прихода, број: 840-745141843-30, Остали приходи у корист нивоа градова, по моделу 97, са позивом на број 66-226-74514112.
Део површине јавне намене за постављање киоска добиће на коришћење, учесник у јавном надметању који понуди највиши једнократни износ.
Јавни оглас за избор корисника јавне површине за привремено постављање киоска расписује се као обједињени поступак којим се даје на коришћење истовремено више јавних површина за привремено постављање киоска, једном кориснику.
Учесник који је на јавном надметању понудио највећи износ за стицање права на коришћење површине јавне намене, дужан је да уплати понуђени износ као и утврђени депозит на име трошкова уклањања киоска, пре доношења Решења градоначелника или лица које он овласти, и да надлежном секретаријату достави доказ о извршеној уплати.
Учесник у поступку јавног надметања коме је дат део површине јавне намене за постављање киоска, у случају одустанка губи право на повраћај гарантног износа и евентуално уплаћеног једнократног износа.
Уколико учесник који је на јавном надметању понудио највећи износ за стицање права на коришћење површине јавне намене, не уплати понуђени износ, Комисија позива учесника, који је понудио следећи највећи износ, да у
року од 8 дана уплати свој највећи понуђени износ и утврђени депозит на име трошкова уклањања киоска
Поступак јавног надметања ће се сматрати успелим уколико се на јавни оглас пријави само један понуђач, уколико понуди једнократни износ, који није мањи од почетног износа.
По уплати средстава из претходног става, учесник у јавном надметању, подноси захтев надлежном секретаријату за издавање Решења о одобрењу за постављање киоска.
V III
ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОКУМЕНТАЦИЈИ КОЈА СЕ МОРА ПРИЛОЖИТИ ПРИЛИКОМ ПРИЈАВЉИВАЊА НА ОГЛАС
Пријава за учешће на јавном надметању подноси се у затвореној коверти, мора бити потписана од стране физичког лица, односно потписана од стране овлашћеног лица и оверена печатом од стране правног лица односно предузетника и обавезно садржи:
физичка лица: име и презиме, ЈМБГ, адресу становања,
предузетнике и правна лица: назив, односно пословно име, МБ, ПИБ, седиште
Уз пријаву се доставља и:
1. доказ о уплаћеном гарантном износу,
2. уредно овлашћење за заступање,
3. фотокопија ЛК за физичка лица,
4. извод из регистра надлежног органа не старији од шест месеци (за правна лица и предузетнике)
5. потврда о измирењу обавеза по основу изворних прихода Града Панчева.
6. доказ о регистрацији за обављање трговинске делатности
7. доказ о запошљавању лица са инвалидитетом
8. доказ о обављању трговинске делатности дуже од 15 година
9. доказ о о запошљавању више од 700 радника
10. доказ о бруто приходу у 2016. години, преко 5 милијарде динара
11. сва документација може се поднети у оригиналу или овереној фотокопији.
IX
МЕСТО И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА
Јавно надметање одржаће се у просторијама Градске управе града Панчева, Трг Краља Петра I 2 - 4 , Панчево, у Малој сали на I спрату, 25. априла 2018. године, са почетком у 12 сати.
Ближа обавештења у вези са огласом, као и документацијом на основу које је сачињен и расписан овај оглас, могу се добити у просторијама Секретаријата за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај, Градске управе Града Панчева, Трг краља Петра I 2-4, Панчево, контакт особа: Душан Грбић, телефон број 013/351-298

Петак, 6. април 2018.
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Последњи поздрав бившем колеги

Драги наш

ЗОРАН ЈАКОВЉЕВИЋ
Пријатељу мој, драги Зоране,
Фасцинирао си ме својим достојанством и лакоћом живљења.

САВО

Ништа ниси морао да кажеш.

ЗОРАНУ ЈАКОВЉЕВИЋУ

Твоју посебност видела сам у тишини.
Правичан, скроман, смеран, уздржан... много је неизговорених
речи запело у грлу.

Много нам је жао што си нас прерано напустио.

Била ми је част и привилегија да те познајем и сарађујем са тобом.
Почивај у миру.
Твоја колегиница АЛЕКСАНДРА СМИЛЕВСКИ

Колектив ХИП „Азотара” Панчево

Твоји: ЈАБЛАНКА и БРАЦА

(16/257632)

(45/ф)

(83/257868)

Напустио нас је наш драги кум

Последњи поздрав драгој

ЗОРАН ЈАКОВЉЕВИЋ

ДАНИЦИ СРЕДОЈЕВИЋ

САВА ГАВА

Хвала за искрено
пријатељство и дружење.

Оде нам и ти... за трен...

Породица ПЕШЕВСКИ
ГОРДАНА, НАДА и МИКАН

(90/ф)

(65/257774)

Оде са осмехом, знајући ко те тамо чека,
као некада на нашем ћошку... да ће те сада бити на неком бољем и лепшем месту...
заувек.
Дека Саво, недостајеш.

Последњи поздрав пријатељу

Са жаљењем обавештавамо пријатеље и познанике да нас је наш драги отац, супруг и свекар

Твоји ГАВИНИ
(47/257712)

С тугом се опраштамо од наше вољене

ЗОРАН ЈАКОВЉЕВИЋ

ЗОРАНУ
ЈАКОВЉЕВИЋУ

Породица ДАВИДОВИЋ
(61/257762)

(59/257758)

1955–2018.

Последњи поздрав од колега из Огранка
Адвокатске коморе Војводине у Панчеву
(62/ф)

3. априла 2018, нас је напустио наш драги и највољенији

ЗОРАН ЈАКОВЉЕВИЋ
напустио у среду, 28. марта 2018. године, у 64.
години.
Знај да те никада нећемо заборавити, остајеш
вечно у нашим срцима.
Ћерка ИВАНА, син ДАРКО, супруга ОЛИВЕРА
и снаха АЛЕКСАНДРА

Последњи поздрав драгом зету

ДРАГАНЕ ШИНИК
1967–2018.

Вољени наш отац

Заувек ћеш остати у нашим срцима.

ПОПУСТ

ЂОРЂЕ РАДИЋ
1948–2018.

ЂОРЂУ
РАДИЋУ

Нека ти је вечна слава и велико хвала.
Супруга НЕВЕНКА
(80/257847)

ЉУБОМИР
МАРЈАНОВИЋ
с породицом
(81/257848)

КОСТА
ЖИВАНОВ
1931–2018.
Преминуо је 1. априла
2018, али ће заувек остати у нашим срцима.
Ожалошћени: синови
МИЛИВОЈ и ДРАГАН
с породицама

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

Сахрана ће се обавити 5. априла 2018, у 14
сати, на гробљу Котеж.
Брат ГОРАН с породицом
(87/257906)

Последњи поздрав

(85/257889)

Последњи поздрав драгом пријатељу

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

ДРАГАНИ ШИНИК
1967–2018.
ЗОРАНУ
од породице ШИЈАКОВИЋ
(76/257825)

од породица ТОМАШЕВИЋ, ПУРИЋ, ГАБЧИК
и КОВАРЧИК
(89/257907)
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После кратке и тешке болести, 29. марта, преминула је у 72. години, наша драга

Последњи поздрав сестри

ЈАГОДКИ

ЈАГОТКА КРСТИН

Последњи поздрав вољеној мајци и баки

Хвала ти за доброту, нежност и љубав коју си нам пружила и несебично давала. Никада те нећемо заборавити.

од брата СТАНКА и снаје ГОРДАНЕ
с породицом
(23/257648)

Заувек ћеш живети у нашим срцима и мислима.
Последњи поздрав вољеној сестри

Супруг ДРАГОМИР и синови ПЕТАР и ДЕЈАН
(21/257647)

Умрла је наша другарица

СОФИЈИ БИРОВ
1940–2018.

Последњи поздрав драгој

ЈАГОДКИ КРСТИН
Живећеш вечно у нашим срцима.

ЈАГОДА КРСТИН

од ћерке АЛЕКСАНДРЕ и унука

Чуваће је од заборава њена прва генерација
Хемијске школе

Твоја сестра ДАНИЦА и зет ВАСА

АЛЕКСАНДРА

(28/257660)

(55/257746)

(52/257740)

ЈАГОДИ
Последњи поздрав

29. марта нас је напустио наш драги
РОПЕ и КОВИЉКА
са децом

С великом тугом опраштамо се од наше драге
куме

1. априла 2018, у 60. години, преминула је
наша

(22/257647)

Последњи поздрав нашем чика

ЈАГОДИ

НЕНАД ВРАЧАР
1951–2018.
Заувек ћеш живети у нашим срцима.

МИРЈАНЕ
МИЛОШЕВИЋ

од рођаке и куме
ЗОРИЦЕ и ЗАГОРКЕ

Твоје ЛИДИЈА
и ИВАНА

(19/257664)

(84/257883)

НЕШИ
Последњи поздрав

Супруга СВЕТЛАНА, син ПРЕДРАГ, ћерка
ЈЕЛЕНА, снаја, зет и унуци

ЈАЦА и ВЕЦА
с породицама

(43/257705)

(53/257744)

С великом тугом обавештавамо родбину и пријатеље да је наша драга
мама и баба преминула
29. марта 2018.

Последњи поздрав брату

Последњи поздрав великом човеку

МИРЈАНА МИЛОШЕВИЋ
1958–2018.
Сахрана ће се обавити 7. априла 2018, у 13
сати, на Старом православном гробљу у
Панчеву.
Ожалошћени: породице МИЛОШЕВИЋ,
ФИЛИПОВИЋ и ЋИРОВИЋ
(77/257831)

1. априла напустила нас
је наша вољена

и деверу

ЖИВОРАДУ
СРЕЋКОВИЋУ
15. VIII 1921 – 1. IV 2018.

1936–2018.

МИМА

од ДУШКА и РАДЕ

Синови МИЛАН
и БРАТИСЛАВ, снаје
РУЖИЦА и ВАЛЕРИЈА,
ћерке ОЛГИЦА,
СЛОБОДАНКА, ВИНКА
и ВЕСНА, зетови,
унуци, праунуци
и чукунунуци као
и остала родбина
и пријатељи

Ожалошћени: ћерка
РАДА, син ДУШАН,
снаја СВЕТЛАНА, унуци
ДУШАН, МАША,
ЛИДИЈА и НЕВЕНА
и праунуци

С љубављу
и поштовањем
успомену на њу чуваће
породице:
БУГАРИНОВИЋ,
СОЛЕША и САВИЋ

(54/257745)

(5/25796)

(79/257840)

(82/257855)

НЕНАДУ ВРАЧАРУ
НЕШИ

чика НЕШИ

од породице МИЛЕТИЋ
(127257625)

Последњи поздрав нашој драгој мами

ЂУРЂЕВКА
КУЗМАНОВ

МИЛАН
ХИНИЋ
Драги ујаче, заувек ћеш
бити у нашим срцима.
Твоји сестрићи ЈОВО
и ВЕСНА с породицама
(3/257592)

Последњи поздрав

Последњи поздрав брату

РАДНО ВРЕМЕ БЛАГАЈНЕ:

ЕВИ КОВАРЧИК
од ћерке СНЕЖАНЕ и синова САШЕ и СРЂАНА
с породицама
(40/257688)

ЖИВОРАДУ
СРЕЋКОВИЋУ
од брата ТОМИСЛАВА
с породицом
(51/257735)

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

КОСОВКИ ПЕТРОВАЧКИ КЕКИ
26. III 1930 – 1. IV 2018.
Унука ЈОВАНА и снаја ДРАГАНА
(44/257707)

Петак, 6. април 2018.
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3. априла 2018. године навршило се осам година од смрти моје
драге супруге и тридесет шест година од трагичне смрти моје ћерке јединице

7. априла 2018. навршиће се годину дана
откако је с нама само у срцу и мислима
наш вољени

КАРБУНАР

МИОДРАГУ ЈАНКОВУ
1939–2018.
Ожалошћени: син ДРАГАН, снаја ДРАГАНА
и унуци НИКОЛА и МИЛОШ
(29/257597)

31. марта 2018. године напустио си нас ти, кога
сам највише волела

ОЛГИЦЕ

ДОБРОСАВ УСКОКОВИЋ
ДОША

БРАНКЕ

1958–1982.
1939–2010.
Пролази само време, празнина и туга остају.
Увек у мислима, никад незаборављене и вечно вољене.
Отац и супруг МИЛАН

Успомену на њега смо обележили 31. марта 2018. на Старом православном гробљу.
Недостајеш нам.
Тужна срца: мајка ДАРИНКА, супруга
ЦИЦА и ћерке МИЛИЦА, НАТАША
и ЈОВАНА с породицама

(17/257635)

31. марта навршило се деветнаест година од трагичне погибије, жртве НАТО агресије

У уторак, 10. априла, навршиће се четрдесет најтужнијих дана откако није с нама
наш драги

МИОДРАГ ЈАНКОВ
1939–2018.
Заувек ћеш бити у нашим мислима.
Твоја ћерка БРАНКИЦА, зет СРЕТЕН
и унука БОЈАНА
(30/257597)

Последњи поздрав брату

Последњи поздрав брату

ДЕНИС
СКУМПИА

ЉУБОМИРА ТОМИЋА
пуковника ВЈ
Твоје име и дела су узор и понос твојој деци,
унучићима, породици. Бићеш увек наш узор,
снага и вечна љубав.
Твоји: ЦАНА, ТАЊА и МИЋА
(69/257793)

СЕЋАЊЕ

МИОДРАГУ
ЈАНКОВУ

(2/257395)

6. IV 2008.

МИОДРАГУ
ЈАНКОВУ

Године не могу избрисати успо ме не на те бе.
Увек ћеш живети са нама. Вољени не умиру,
они вечно живе у нашим
мислима и срцима. Ти
живиш у сваком нашем
дану.
Мајка МАРИЈА, отац
ЈОН, син ПРЕДРАГ,
супруга ЈЕЛЕНА, сестра
ДОРИНА и сестрић
ИВАН

ПАВЛЕ КАТНИЋ
Помен ће се одржати 7. априла на гробљу
Котеж, у 11.30.
Оставио си велику ненадокнадиву празнину у нашим срцима.
С великим болом и тугом: супруга РУЖА,
син ЗОРАН, снаја САНДРА и унучад
НАТАЛИЈА и ЛУКА
(25/257653)

(13/25762)

Драги наш
од брата ЉУБЕ и снаје
ДОБРИНКЕ
с породицом

од брата ДУШАНА
и снаје АНКИЦЕ
с породицом

(57/25751)

(56/257751)

СЕЋАЊЕ

СЕЋАЊЕ
2005–2018.

ЉУБИНКА
ДОШЉА
2009–2018.

СТЕВАН
ЛАЦКОВ
17. III 1939 – 10. IV 2013
– 10. IV 2018.
Твоји: супруга, син
и ћерка с породицом
(50/257723)

8. априла 2018, три године тужног сећања на нашу

АЛЕКСАНДАР
МАРКОВ
АЦА
ХАРМОНИКАШ
Са тугом и поштовањем
успомену на њега
чувају син ЗОРАН,
снаја ЈАСМИНА и унуке
СЛОБОДАНКА
и СЛАВИЦА
У суботу, 7. априла 2018.
године, у 11 сати, на гробљу у Глогоњу, даваћемо
четрдесетодневни помен
нашој драгој

МАКИ

Туга није у речима и сузама, већ у нашим срцима.
Син СЛАВОМИР
и ћерка ЈАСМИНА
с породицама

Живот тече као река, а

(67/257788)

(87/257900)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:
013/301-150

сећања не престају.
Најмилији

ТУЖНО СЕЋАЊЕ
Прошло је двадесет година од смрти супруга, оца
и деде

СЕЋАЊЕ

Вечно си у нашим срцима, мислима и животима.
Твоји најмилији
(63/257768)

ЉУБИЦИ
ЈОВАНОВИЋ
ЉУБИКИ
С љубављу чувамо успомене на тебе.
Твоја ћерка ВЕСНА
и унука ЉУБИЦА
с породицама
(27/257660)

куме ПАЈО
Тешко је прихватити да
вас нема, али прави људи
се не заборављају.

РАДЕНКА

БЛАГОЈЕ

ЈАЊА, МИКА
и АЛЕКСАНДРА

7. IV 2013 – 2018.
2016–2018.
Наша срца и наше успомене су места у којима
ћете заувек живети.
Ваша деца: ЗОРАН, МИЦА и МИЛОРАД
с породицама

(73/257801)

(9/257614)

ВАСИЋ

11. априла навршава се
седам година туге за нашом

ИЛИЕВСКИ
ЦЕНЕ
8. IV 1998 – 8. IV 2018.

ЂОРЕ
СЕРАФИМОВСКИ

Утехе нема, заборав не
постоји, а наша љубав и
туга трајаће вечно.

11. IV 2003 – 11. IV 2018.

ДЕСАНКУ
ПЕТРОВИЋ

СЕЋАЊЕ

ВАСИЋ

Супруга МИЛИЦА
с децом

Твоји: супруга
СТОЈАНКА и синови
МИЛОРАД и ГОРАН
с породицама

(70/257796)

(7/257608)

ЉИЉАНОМ
ДЕЈАНОВСКИ
рођ. Маринковић
1954–2011.
Ожалошћени: мајка
СРБИНКА и брат
ЖЕЉКО с породицом

РАДЕНКА

БЛАГОЈЕ

7. IV 2013.

29. XII 2016.

Време не брише сећање на драге родитеље.
С љубављу и поштовањем ћерка МИЛЕНА
с породицом

(15/257630)

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

(36/257678)
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Петак, 6. април 2018.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Прошло је деветнаест година откада су током НАТО агресије, на радном месту, у Енергани Рафинерије нафте
Панчево, живот изгубиле наше колеге

ДУШКО
БОГОСАВЉЕВ

МИРКО
ДМИТРОВИЋ

ДЕЈАН
БОЈКОВИЋ

Нећемо их никада заборавити и вечно ћемо их чувати у нашим срцима.

СИНДИКАТ И РАДНИЦИ РАФИНЕРИЈЕ НАФТЕ ПАНЧЕВО
(71/ф)

Прође година

7. априла 2018, у 11.30, на Новом гробљу дајемо годишњи помен
вољеном супругу и оцу

ЂОРЂЕ КЕРЕБИЋ
1933–2017.

прим. др
ВОЈИСЛАВ
ЂОРЂЕВИЋ

ЉУБОЈУ БОЈОВИЋУ
1953–2017.

Чувамо лепе тренутке и успомене.
ЗОРАН, ДРАГАНА, ЂОЛЕ и ЈЕЦА
(78/257835)

СЕЋАЊЕ

11. IV 2000 – 11. IV 2018.

Заувек вољен и незаборављен.
Воле те твоји: супруга МИРЈАНА и синови МИРКО и НЕМАЊА
(48/257721)

ДРАГИША, НАДА
и НЕНАД
(86/257894)

4. априла 2018. године навршила се година откако није с нама наш вољени

Четрдесетодневни помен
вољеној баба Риски

ПЕТАР ТОШИЋ
1952–2017.

РАТКА
ЈОНОСКИ

Заувек си у нашим срцима и мислима.
Твоја супруга ВИДОСАВА, синови ДРАШКО,
НЕНАД и АЛЕКСАНДАР, унука ИСИДОРА,
унуци НИКОЛА, МИЛОШ и ЛАЗАР
и снаје НАТАШA, ДРАГАНА и САЊА

Отишла си, не ниси умрла, вољени никад не умиру.
Твоје унуке: ЈЕЛЕНА
и ИВАНА с породицама

(60/257761)

(35/257677)

Заувек у нашим срцима

2003–2018.

9. априла 2018. навршава се четрдесет дана откако нас је напустила наша вољена мајка

РАТКА
ЈОНОСКИ
1942–2018.
Тамо где си сада више
ништа не боли... али боли нас... много боли.
Много нам недостајеш.
Воле те твоји: син
ВЛАДО и ћерка
МИКИЦА
(33/257677)

ЉУБОЈЕ БОЈОВИЋ

БОШКО СИМИЋ

Свакога дана нам недостајеш као најбољи теча, зет и паша.
Твоји: ДАНИЈЕЛА, НЕВЕНА, СОФИЈА и ЗОРАН

Никада те нећемо заборавити.
ВОЈКА и деца

(75/257820)

(66/257781)

Четрдесетодневни помен
вољеној сестри

10. априла навршавају
се две године туге и бола
за нашом вољеном мамом, баком, прабаком и
пријатељем

МИЉАН ИЛИЋ

РАТКИ
ЈОНОСКИ
Не постоји време које
доноси заборав, нити сећање у којем те нема.
Живиш у свакој нашој
сузи, речи и успомени.

ГОРИЦОМ
МАРЈАНОВ
1941–2016.

Ми ља не ду шо, ан ђе ле
наш.
За нас ниси умро. Живиш
у нашим срцима, сновима, разговорима и сећањима за све оно лепо
што си нам пружио.

С љубављу: сестре ЗОРА
и СМИЉА
с породицама

Заувек њени: МИЛАН,
МАРКО, МИЛИЦА,
УРОШ, ЛУКА и НЕНА

Твоји најмилији

(34/257677)

(64/257771)

(49/257723)

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

Петак, 6. април 2018.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

7. априла навршиће се три најтужније године откако није с нама
наша
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Прошле су тужне три године откад ниси с нама

БИЉАНА РАДЕКА
рођ. Глоговац
2015–2018.

БИЉАНА РАДЕКА
рођ. Глоговац

БАТО, СЕКА и МАЈА

Прошле су четири тужне године откад није с нама наша вољена

(6/257605)

Хвала ти за неизмерну љубав и топлину коју си нам пружила.
С љубављу и поштовањем чувамо успомену на тебе.
СЕЋАЊЕ

Супруг МИЛОРАД, ћерка МАРИНА и син ДАНЕ с породицама
(26/275654)

У четвртак, 12. априла, навршава се четрдесет
дана откако није међу нама наш драги супруг и
отац

МИЛАН ПАЛОЦ
2011–2018.
Овог пролећа је седам година откако си одлепршао са овог света. Нас си оставио да се сећамо,
тугујемо и причамо о твојим доживљајајима којима си нас засмејавао.
Воле те твоји најмилији

БИЉАНА
РАДЕКА

БРАНКО РАДИВОЈЕВИЋ
Помен ће се одржати на Новом гробљу, у 11 сати.
С љубављу и поштовањем супруга БРАНКА
и син СИНИША
(24/257654)

МИЛЕНИЈА ТЕОФИЛОВИЋ
1931–2014.
Много нам недостајеш.
Стално си у нашим мислима.
Волимо те.
С љубављу и поштовањем твоји најмилији

(14/257629)

рођ. Глоговац
2015–2018.
Недостајеш нам јако!
Ништа без тебе није исто,
само је већа туга и бол за
тобом.
ВАСА, ГИЛА, ЈЕЛЕНА
и МАРИНА

СЕЋАЊЕ

(31/257674)

Прошло је шест месеци од када није с нама наша
драга и вољена

ЖИВУЉ

(32/257675)

11. априла 2018. навршавају се две године од
смрти нашег драгог и никад непрежаљеног

7. априла навршава се
година од смрти

СЛАВНА

НИКОЛА

2003–2018.

Хвала вам за сву пажњу и велику родитељску љубав.
Ћерка ЈАСМИНА и зет ВОЈИСЛАВ

др МИЛЕНЕ
БАЊЕВИЋ

ПРЕДРАГА ВАСИЋА
1986–2016.
Од живота си тражио мало, а ниси добио ништа.
Заувек ће те се сећати твоји: тата, мама и брат
(72/257800)

5. априла обележавамо
четрдесетодневни помен
нашем супругу и оцу.

Заувек у нашим мислима
и сећању.

СЕЋАЊЕ

t

МИЛКА ЂУРЂЕВ

ЈЕЛКА ТУДИЋ

(8/257610)

У понедељак, 9. априла, у
11 сати, на Старом православном гробљу даваће-

рођ. Кебић
из Баваништа
12. IV 1940 – 6. IV 2002.

9. IV 1997 – 9. IV 2018.

Ћерка СНЕЖАНА, зет МИЛОСАВ
и унука ДАЛИБОРКА с породицом

НИКОЛА
ВАСИЉЕВСКИ

(38/257687)

(74/257801)

Породица

мен нашем сину

Заувек ћеш остати у нашим срцима.
Супруга ДАНИЦА
и синови ДЕЈАН
и ДУШАН

У обрту ситуације, кад тебе нема, наша највећа несрећа је та што смо некад са тобом били срећни.
Твоји: МИЛАДИН, ЈАДРАНКА, бакина МИЛА
и ПРЕДРАГ

(11/257620)

мо четрдесетодневни по-

НИКОЛИ
ВАСИЉЕВСКОМ

1994–2018.

КАТИЦА СТАНИМИРОВИЋ

(58/257755)

Од заборава те чувају:
ћерка КАЈА, зет
СТАНКО и једини унук
ДУШАН
ПАНАЈОТОВИЋ

ВАСА ФЛОРА
Седам година те нема, али
ми те не заборављамо.

Супруга ВЕРИЦА
с децом и унуцима

(10/257618)

(1/257501)

Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Ћерка ВЕСНА,
зет ДРАГО и унучад
ДРАГАНА и ВЕЉКО

СЕЋАЊЕ

6. VII 1957 – 9. IV 1990.

АНА
МИЛЕВСКИ

НЕБОЈША
ЗАВРШЕК

ДЕЈАНУ
ДАНКУЦУ

10. априла навршава се
година од смрти нашег
драгог

Својој супрузи

(39/257687)

Отишао си изненада без
иједне речи и заувек ћеш

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

остати у нашим срцима.
Твоји најмилији
(20/

САВА ЂОРЂЕВИЋ
10. IV 1990 – 10. IV 2018.
Твоји родитељи
(18/257639)

СИДА КАЛИЋ
БЕБА
7. IV 2017 – 7. IV 2018.
Годину дана без сестре.
САФЕТ
(46/257711)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:
013/301-150

7. IV 2007 – 7. IV 2018.
Кажу да Бог отвара небо
на Ускрс само за одабране.
Тако је било и пре једанаест година.
Недостајеш...
Ћерка ГОРДАНА
с породицом
(37/257686)

Најдражи наш, сваки дан
је све теже и теже.
Волимо те највише.

НИКОЛЕ
МИЛУТИНОВИЋА

ДАРИНКИ
БОГДАНОВ

Твоји најмилији

Остаћеш заувек у нашим
срцима.
Твоји: ћерке ДРАГАНА,
ГОРДАНА и ЉИЉАНА
с породицама

дајемо 8. априла. шеснаест година откад није више с нама.
Супруг НИКОЛА
и син СЛОБОДАН

(41/257692)

(42/257697)

(4/257595)
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ИНФО/ЗАБАВА

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ

ИЗ МАТИЧНИХ КЊИГА

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

РОЂЕНИ
10. марта: Вишњу и Дуњу – Јована Кисељ и Ненад Митровић; 13. марта: Андреу
и Настју – Николина Трбојевић и Зоран Стојановић.

Добили ћерку
28. фебруара: Клару – Ивана и Дејан Спасић; 7. марта: Нину – Ивана Мишков и
Далибор Петковић, Теодору – Наташа и Владимир Вукићевић; 18. марта: Милицу –
Николина Васиљевић и Дмитар Чекелиш; 19. марта: Јовану – Биљана Стаменковска и Синиша Вукадиновић, Сару – Марија Стојковић и Слободан Милојковић; 20.
марта: Наташу – Валентина Дерен и Звездан Шајн, Нађу – Бранка и Љубиша Дуковски, Валентину – Божидарка и Ондреј Спишјак; 21. марта: Ђурђину – Ивана и
Србислав Угљешин; 22. марта: Дарију – Бојана и Дарко Димитријевски; 23. марта:
Николију – Ивана и Милош Борковић, Петру – Катарина и Бранислав Радичевић; 24.
марта: Сташу – Марија и Ненад Лескароски, Јелену – Маријана и Влада Топаловић,
Ђурђу – Оливера и Ђорђе Божић; 26. марта: Зару – Радмила и Зоран Којић, Петру
– Бранкица и Драган Баста, Милу – Маријана и Бранислав Вукмировић.

Добили сина
3. марта: Даниела – Здравка Колунџија и Або Насир Хани; 8. марта: Ватина – Ермали Марва Мохамед Мансур и Алфатури Ахмед Мусбах Али; 12. марта: Андрију –
Маја Марковић и Радован Кнежевић; 13. марта: Стефана – Љиљана Вукадиновић
и Мирко Милошевић, Илију – Марина и Стеван Војнов; 14. марта: Душана – Бранислава Шајн и Мирнес Ахметовић; 18. марта: Ђорђа – Данијела Братић и Миодраг Марковић; 20. марта: Дамира – Ана и Јован Андрић; 21. марта: Милоша –
Тања Хофман и Марко Јованов, Алексу – Анита Теофанов Ђокић и Марко Ђокић,
Матеју – Љиљана и Дејан Јаћимовски; 22. марта: Војина – Дејана и Бојан Луткић,
Леонарда – Лора Јанков; 23. марта: Матеју – Сања Барбу; 25. марта: Марка – Јелена и Иван Насковић; 26. марта: Милоша – Љубица Стојсављевић и Миодраг
Марковић, Стефана – Невена и Милан Ђорић.

ВЕНЧАНИ
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У фази сте успона и вредно
радите да осигурате свој пословни положај. На тренутке делујете
несигурно, али ваше амбиције су
много веће од вашег страха.
Имате подршку вољене особе,
односи су скоро идеални, што
вам даје додатну снагу.

22. марта: Марија Предић (1955), Војислава Ђинга (1935), Драгослав Петровић
(1955); 23. марта: Даница Средојевић (1939), Симон Анђелевски (1944), Биљана
Поповић (1988), Ђенадија Бошковски (1925), Пава Богојевац (1939), Ђорђе Милосављевић (1937); 24. марта: Срђан Бојић (1982), Винка Ваневска (1939), Нада Јанићијевић (1933), Благоје Стоилковски (1948), Павел Онч (1944); 25. марта: Дивна Станисављевић (1940); 26. марта: Марија Марковић (1975), Радојка Тарлаћ
(1947), Иштван Песеки (1950); 27. марта: Ђурђевка Ристић (1949).

КОКТЕЛ

ИСПУЊАЉКА
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(23. 10 – 21. 11)
Имате снаге, али размислите о
приоритетима које постављате
себи, својим сарадницима и породици. Добро осмислите следећи
корак и не брзајте; добар план је
пола посла. Потребно вам је нешто
да вас мотивише, али оно што мотивише, може донети и проблеме.

Близанци

Стрелац

(21. 5 – 21. 6)

(22. 11 – 21. 12)

Управљате се према дугороч-

Позовите сараднике, познани-

ним циљевима на послу, а не
према тренутним догађајима.
Искључите се из свих интрига, то
су само психолошке игре. Недостаје вам сан. Отворено потражите подршку партнера. Решење ће
се већ наћи.

ке и пријатеље како бисте дошли
до поузданих информација и
успели да завршите све у року.
Не доносите одлуке на брзину да
се не бисте кајали натенане.
Позитивна енергија је дело неке
особе из ваше околине.

Рак

Јарац

(22. 6 – 22. 7)

(22. 12 – 20. 1)

однос на послу и погађа вас то
што други купе плодове вашег
рада. Отворен сукоб не пије
воду, пробајте с мало дипломатије. Пустите машти на вољу и уживајте у тренуцима нежности с
вољеном особом.

Догађаје у пословном свету ви
видите другачије од сарадника.
Имате довољно снаге и знања да
све изгурате до краја и уживате у
новцу који ће доћи. Емотивно сте
нестрпљиви – желите све, сада и
одмах. Партнер не може да вас
прати, успорите.

Лав

Водолија

(23. 7 – 22. 8)

(21. 1 – 18. 2)

Пажљиво проверите да оно што

Ваш напор на послу као да не

делује изазовно и обећава успех
није само ваша жеља. Будите промишљенији и мудрији. Без обзира
на то да ли сте у вези или сами,
пред вама је повољан период, много излазака и удварања. Кад хоћете, ви и заблистате у пуном сјају.

даје праве резултате, јер се увек
догоди нешто непредвиђено.
Блиски сарадници вас помало
бојкотују, зато се не трошите на
остваривање туђих снова. Партнер вам је одан и ваша је мотивациона снага.

Девица

Рибе

(23. 8 – 22. 9)

(19. 2 – 20. 3)

На путу сте да успешно спрове-

3

дете своје идеје и планове у дело,
јер имате подршку сарадника,
али и добар финансијски добитак. Не правите од комарца
магарца, не потискујте осећања
и симпатије, отворено крените
куда вас срце вуче.

4

7

На први поглед делујете енергично са чврстим захтевима и јасним
циљевима према сарадницима.
Нисте спремни на изненадне преокрете, али дајте мало слободе
свему томе. Партнер и породица
подносе велики терет, изненадите
их финим необавезним изласком.

КОЊИЋЕВ СКОК
Aко правилно повежете дате слогове скоковима шаховског коња,
почев од посебно обележеног поља, добићете једну мудру мисао
владике Николаја Велимировића о победи и поразу.

Речи су састављене од следећих
слогова: ВАН, ВЕР, ВИ, ГРАД,
ДАН, ДОВ, ЗОМ, И, И, ЛИ,
МАС, МО, НИ, О, ПУЛ, РУ,
СКО, СТИ, ТО, ТРИХТ, ХРО,
ША.
ВОДОРАВНО: 1. град у Холандији у којем је 1991. године
потписан уговор о оснивању
Европске уније, 2. тачно, веродостојно, 3. елемент у једру ћелије који садржи гене носиоце
наследних особина, 4. дивља
крушка, 5. верски празник који
православци празнују 28. јуна,
6. ранији назив Берана, 7. град у Великој Британији.
Ако сте испуњаљку исправно решили, слова у осенченим усправним колонама даће вам име и презиме истакнутог правника, историчара и културног посленика (са слике), који је био оснивач и први директор Градске библиотеке, директор Историјског архива и
аутор „Историје града Панчева”.

АНАГРАМ
ПАКЛЕНА ВРУЋИНА

TРПИM ЛAK СAКO

-ДЕ.

-ЖЕ

-ЉА-

ПО-

ДА-

-ЈУ

-НИ

-НИ

СЕ

-РАВ-

ТЕ-

-БЕ-

-БО-

-ГО

-РА-

ДА-

НЕ-

-ЗА

ПО-

ЗА-

ПАЛИНДРОМНА РЕЧЕНИЦА
НА

ЛА

Слогове ВO, ВO, ГA, ЛA, НA, НA, НO, O треба по одређеном реду уписати у празна поља, тако да с већ уписана два слога дају реченицу која се једнако чита и слева удесно и здесна улево.
РЕШЕЊА – Мозаик укрштеница: слабост, туриста, олиб, ок, масло,
т, аш, исти, к, колач, матона, сувенир, прикан, рајац, п, атар, ир, т,
рсузи, ор, трик, војвода, игроказ. Палиндромна реченица: Ово нана лагала наново. Испуњаљка: Мастрихт, истинито, хромозом, оскоруша, Видовдан, Иванград, Ливерпул. Анаграм: тропска клима. Коњићев скок: Дани пораза теже се заборављају него дани победе.
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Шкорпија

(21. 4 – 20. 5)
ју ваш свакодневни живот, али уз
упорност можете остварити своје
пословне замисли мало испод
жита. Честе промене расположења у емотивном животу. Можда
би било добро да мало промените средину.
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7

5

Бик
Непланирани проблеми омета-

6

4

(23. 9 – 22. 10)

јавно изјашњавати. Нађите
начин да се попнете на виши
пословни ниво без трачева. Емотивно сте отворени и чини вам се
да летите на крилима љубави, па
се и свет око вас мења у ружичасто.

1

3

Вага

(21. 3 – 20. 4)

Очекујете мало равноправнији

УМРЛИ

5

2

Ован
Понекад се о нечему не треба

24. марта: Ивана Драгић и Дејан Николовски; 25. марта: Николина Мајкић и Владимир Чубрило; 29. марта: Снежана Савић и Златоје Рајшић.

МОЗАИК УКРШТЕНИЦА

///

Хороскоп

Пише: Талида talida.kv@gmail.com

Добили близанце – ћерке

ЕНИГМАТСКИ

Уместо описа дат је попис речи од којих је састављена ова укрштеница. Ваш је задатак да се ставите у улогу састављача и да те речи
правилно упишете у дати лик. Да бисмо вам олакшали задатак, у
лик смо на одговарајуће место уписали реч АТАР.
ВОДОРАВНО: АШ, ВОЈВОДА, ИГРОКАЗ, ИР, ИСТИ, КОЛАЧ, МАСЛО,
МАТОНА, ОК, ОР, ОЛИБ, ПРИКАН, РАЈАЦ, РСУЗИ, СЛАБОСТ, СУВЕНИР, ТРИК, ТУРИСТА.
УСПРАВНО: АРИС, БИБЛИОТЕКАРСТВО, ИЗИДА, ЈР, КАВИЈАР, МУРАТ, ЛУЛАШ, ОС, ОСЛОНАЦ, ПРИКАЗ, СПРАТОВИ, СТО, СТОМАК,
РОГ, ТАКТИЧАР, ТАНИН, УРОК.

Петак, 6. април 2018.
pancevac@pancevac-online.rs
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ФОТО-РЕПОРТАЖЕ

Петак, 6. април 2018.
pancevac@pancevac-online.rs

НЕСВАКИДАШЊИ ДОГАЂАЈ У НОВОСЕЉАНСКОЈ ШКОЛИ

ДЕЦА ПРЕДСТАВИЛА ЦЕЛОКУПНУ СВЕТСКУ НАУКУ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ
Да је неко прошлог четвртка
случајно набасао у хол новосељанске Основне школе „Жарко Зрењанин”, вероватно би
напречац остао без даха. Можда
би му се само на први поглед
могло учинити да је посреди
неки маскенбал, али већ наредних тренутака постало би му
јасније да је реч о много озбиљнијем догађању. А када би пришао неком од бројних штандова, дефинитивно би схватио
да је на сваком од њих „изложен” по један предмет. Боље
рећи, научна дисциплина.
Тако је на једном од њих своје мудрости предочавао Херодот, „отац историје”; други су
заузела препознатљива небеска
тела, а на трећем се управо
догађао неки хемијски експеримент.
Све наведено, као и још много тога интересантног, али пре
свега едукативног, виђено је на
првом Фестивалу науке у новосељанској основној школи.
Први Фестивал науке у новосе љан ској основ ној шко ли
„Жарко Зрењанин” у четвртак,
29. марта, заједнички су организовали деца и професори.
Том приликом су и једни и други показали висок степен креативности и посвећености, као
и великог труда, с обзиром на
то да су интензивне припреме
за овај јединствени догађај трајале готово месец.
Пре ма речи ма дирек то ра
поменуте установе Маринела
Блажа, ученици виших и нижих

разреда су у садејству с професорима и учитељима за сваку
наставну област осмислили изузетно маштовит садржај, па су
се на штандовима налазили
разни предмети мотивисани
открићима из најразноврснијих научних сфера.
А иза сваког од њих стајали
су ученици, одевени у живописне костиме, који су такође
верно осликавали разне епохе. Ђаци су притом презентовали најбитније и најкарактеристичније у вези са одређеним предметом. Речју, свако
од тих малих промотера науке био је апсолутно спреман
да знатижељнику све потанко

објасни на најсажетији могући начин.
Сваки предмет један штанд
А како је то изгле да ло „на
делу”? На пример, педагог Јелена Богојевић надзирала је како
деца презентују и разумеју науку о васпитању и схватају значај образовања. На том штанду ученици-промотери приказивали су разне могуће педагошке ситуације, а друга деца
су извлачила папириће с написаним проблемима уоченим у
школи и кроз одговоре покушавала да објасне како би они
то решили.
На томе је, рецимо, радила Лена Бодро жић, док је

„шеста ки ња” Тама ра Вучен
изву кла про блем на тему
зашто изве сни ученик често
не дола зи када су про ве ре
зна ња, а реше ње виде ла у
томе да сазна да ли тај ђак
има приватне про блеме или
једноставно не разуме градиво, што би му објашњавала
док не научи.
„Осмакиња” Милица Петровић презентовала је развојну
мапу која подразумева разне
ситуације у вези с тим у ком
периоду детињства се одређене ствари догађају, а Ана Малајмаре је добила питање „Када
дете креће да разврстава ствари по бојама и облицима?” и

одговорила да се то односи на
предшколски узраст.
Од Херодота до интернет
платформи
Професорка Трезика Рошкулец
водила је штанд историје, на
којем су обрађени сви периоди, а било је и сијасет експоната – од препознатљивих архео ло шких вред но сти, пре ко
бисте Александра Великог, до
Херодотових мудрости исписаних на папирима у рукама
деце.
А сви промотери носили су
адекватне костиме. Тако је Инес
Веља на себи имала препознатљиву дугачку белу хаљину из
античких времена, Андријан
Флора је био обучен у средњовековног човека и учествовао у
прављењу мумије, док је Ивана Ивановић „градила” манастир, а Алекса Андић био је
управо „отац историје” – Херодот.
За раз ли ку од поме ну тих
„шестака”, „осмакиње” Кристина Гвозденац и Рада Слијепчевић су „терале моду” у стилу
три де се тих годи на про шлог
века и неизбежних хаљина с
ресама и пера у коси.

На штанду хемичара била је
и њихова вршњакиња Даница
Опарница, одевена како правила налажу – у бели мантил –
и тамо учествовала у прављењу вулкана од амонијума, као
и у извођењу разних експеримената с гасовима, киселинама, базама...
У учионици поред хола је
Силвана Новаковић, професорка српског језика, приказивала примену у настави интернет платформе, на којој њених
сто двадесет ученика има своје налоге. Кабинет функционише најчешће четвртком и у
њему деца редовно раде тестове из српског језика, прилагођене узрастима од петог до
осмог разреда. Овог пута у томе
се, поред „петакиње” Николина Трнић, опро бао и један
„првак” – Ђорђе Фабијан.
Највећи утисак првог новосе љан ског фести ва ла нау ке
могло би да буде то колико су
деца била посвећена овом догађају, из чега логично произлази закључак да на овакав начин,
када учествују у нечему тако
креативном и треба своје знање неком да пренесу, она могу
највише да науче.

АКЦИЈА „ПАНЧЕВЦА” И УДРУЖЕЊА „ЉУБИМЦИ”

Не купуј – удоми!
ГРАДСКО ЛОВАЧКО УДРУЖЕЊЕ ОДРЖАЛО ГОДИШЊУ СКУПШТИНУ

Панчевцима припало највише државно признање
Ловачко удружење Панчево има
више стотина чланова у једанаест секција, распоређених по
овдашњим месним заједницама. На том простору оно располаже са око седамдесет хиљада хектара ловне површине, на
којој у солидном броју живе
готово све врсте дивљачи карактеристичне за наше поднебље
– од срна и дивљих свиња до
фазана и зечева.
Као и сваке године у овом
периоду, панчевачки ловци се
састају како би рекапитулирали минуло стање и испланирали наредне кораке, што је и
био случај на редовној скупштини одржаној у недељу, 1.
априла, у сали „Давид”.
Најпре је, како ред налаже,
уприличен радни део, на којем
је сво ђен про шло го ди шњи
биланс и усвојен извештај председника Милана Дозета. Он је
том приликом навео да је минулу годину обележила реализација бројних одрживих пројеката.
– Година пред нама донеће
нове изазове за удружење, као
што су унапређење и проширење капацитета „фазанерије”,
раз вој лов ног тури зма, Куп
Панчева, очување и унапређење станишта... То је само део

Страну припремио

Јордан
Филиповић

Шормаз и Дозет
онога чиме смо се и досад бавили, а на чему ћемо и убудуће
интензивно радити – напоменуо је председник панчевачких ловаца.
Потом је настављено неформално дружење. Ловачку журку зачи ни ле су неиз бе жне
„пикантерије” за добро опуштање – томбола, музика, иће
и пиће...
Пре свега тога бројним члановима, пријатељима и гостима обратио се и сам Дозет, који
их је срдач но поздра вио и
захвалио им на успешној сарадњи. Он је потом најавио Драгана Шормаза, председника
Ловачког савеза Србије, који
постоји већ 122 године и, мада

многи то не знају, представља
највећу организацију цивилног
сектора у земљи, јер обједињава двеста педесет два удружења са укупно 75.000 чланова.
– Мислим да добро функционишемо, иако неколико ствари треба да доведемо у ред.
Рецимо, откад сам пре неколико година преузео кормило
у савезу, број чланова у Војводини са осамнаест пао је на
једа на ест хиља да, па ћемо
морати да установимо зашто
се то дешава. Важно је истаћи
да је недавно, први пут након
толи ко вре ме на, мини стар
пољопривреде посетио централу ловачке организације Србије, када је истакао да нови закон

о дивљачи и ловству неће бити
усвојен док га не потпише савез.
Ми смо већ предали сугестије,
то јест све оно што сматрамо
да треба променити. Ту превасходно мислимо на санкције за штете у саобраћају. Једноставно, не можемо да будемо одговорни за путеве јер ми
не управљамо њима, већ неко
други, ко је за то добио надлежност и новац. У плану је смањење администрације и гашење ловачке коморе, као и регулисање питања паса и мачака
у ловиштима, којима дефинитивно тамо није место. Битно
је и то да ловишта неће бити
приватизована. А и зашто би
кад и Словенија, која је у Европској унији, управља са свим својим ловним ресурсима. Конкретно, припада нам 93 одсто ловишта и то не желимо ником да
дајемо. А када је о нашем газдовању реч, довољно је навести да
само једно удружење, попут, примера ради, оног из Неготина,
уплати више таксе за одстрељену дивљач него целе „Србијашуме” са чак 44 ловишта и
460.000 хектара – нагласио је
Шормаз.
Напослетку је председник
савеза, на основу одлуке Управног одбора Ловачког савеза
Србије и правилника о ловачким одликовањима, Милану
Дозету, односно панчевачком
ловачком удружењу, уручио
плакету за ловачке заслуге, то
јест за минули рад на унапређивању ловства.

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.

Шарпланинац
Велики добрица остао је без свог
власника пре неколико дана и
хитно тражи некога ко би га збринуо и пружио му сигуран дом.
Овај шармантни шарпланинац
није агресиван; напротив – веома
је добар према људима, али би
му требало мало више простора
и пажње приликом адаптације,
што ће он вишеструко узвратити
својим великим срцем.
Недавно је чипован и обезбеђене су му стерилизација и
вакцинација.

Лабрадорка
Дивна куца пронађена је пре
неколико месеци на Баваништанском путу и отада тражи
власника или удомитеља.
Ова лабрадорка привремено је збринута у градском прихватилишту, али би што пре
требало да пронађе некога ко
ће о њој искрено бринути или,
још боље, целу породицу.
Бела лепотанка је чипована и вакцинисана, а за њу је обезбеђена и стерилизација; добра је и према псима и људима и
просто чезне за мажењем и игром.

Све информације
се могу добити на телефон 064/21-74-880
или на имејл адреси ljubimci@gmail.com.
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ШАХОВСКИ КАДЕТСКИ ФЕСТИВАЛ

ИЗМЕЂУ ДВА ГОЛА

ЛУКА НАЈБОЉИ У СРБИЈИ

ГРАДСКИ ДЕРБИ У СРЕДУ

Од 31. марта до 8. априла у
Новом Саду се одржава Шаховски кадетски фестивал, а као и
претходних година, ШК „Аљехин” из нашег града представља
се с највећим бројем учесника.
Фестивал је почео турниром по убрзаном темпу, а
члан шаховске школе „Аљехина” Лука Ристић још једном је потврдио колико је
талентован и надарен за ову
игру. Са освојених 7,5 бодова
из девет пар ти ја, Лука је
постао првак Србије у групи
дечака до дванаест година.
Има ју ћи у виду вели ки
таленат овог дечака, као и
његову љубав према магичној игри на 64 поља, оправдана су очекивања тренера и
стручњака да ће Лука на прави начин представљати Србију на Европском и Светском
првенству.

„Дизелка” ће 11.
априла угостити
„брзи воз” на СЦ-у
„Младост”
Утакмица почиње у
16 сати

У ШК-у „Аљехин” с поно сом исти чу да је ово једа на е ста злат на меда ља с
држав них првен ста ва коју
су полазници његове шаховске шко ле осво ји ли.

НАДМЕТАЊЕ У ДИЗАЊУ ТЕГОВА

СТИГЛA ПРИЗНАЊА ИЗ ВРШЦА

У суботу, 31. марта, одржано
је Отворено првенство Вршца
у дисциплини бенч-прес, а
тим такмичењем почела је и
нова такмичарска сезона у
дизању тегова.
На овом престижном, најстаријем такмичењу на Старом континенту КДТ Динамо су представљали: Бранимир Бабин, Немања Анђеловић, Новак Фили по вић и
Денис Мирковић.
Бранимир Бабин је освојио сребрну медаљу у категорији сениора до 66 кг, а Новак
Филиповић заслужио је златно одличје у групи дизача до
83 кг телесне тежине. У категорији до 105 кг Денис Мирко вић се оки тио титу лом
вице шам пи о на. Деби тант
јуниор Немања Анђеловић

освојио је бронзану медаљу у
категорији до 93 кг.
Специјалан гост на овом
так ми че њу био је Гастон
Параж, председник светске
пауерлифтинг федерације.
– Задовољан сам наступом
чланова Динама. Био је ово
заиста велики дан за наш спорт. У разговору с Гастоном
Паражом истакао сам значај
и важност традиције коју један
клуб попут Динама има. Обрадовала га је информација да
пау ер лиф тинг у Пан че ву
постоји пуне четири деценије. Посебно ме радује учешће
дебитанта Немање Анђеловића. Немањин отац Срђан се
некада такмичио за Динамо и
био помоћни тренер у клубу –
рекао је председник КДТ-а
Динамо Филип Влајић.

ЏУДО-ТУРНИР У ГЛАВНОМ ГРАДУ

ТРОФЕЈ БЕОГРАДА

После двонедељне, непланиране паузе, проузроковане пролећним снежним покривачем,
прошлог викенда је настављена првенствена трка за бодове
у нижим фудбалским лигама.
У Српској лиги група „Војводина” на програму је било 18.
коло, а љубитељи најважније
спо ред не ства ри на све ту у
нашем граду и околини имају
много разлога за задовољство,
јер су и Динамо 1945 и Железничар освојили бодове.
Попу лар ни „брзи воз” је
госто вао у Шиду, а про тив
последњепласираног домаћина и није имао тежак задатак.
Момци које предводи тренер
Александар Стевановић оправдали су улогу фаворита па су с
нова три бода наставили потеру за лидером из Бечеја: Раднички – Динамо 1945 0:4 (0:0).
Коцкице су се сложиле после
одмора, па је у наставку меча
до изражаја дошао квалитет
Динама 1945. „Бункер” гостију први је успео да пробије Ивановић у 72. минуту, а потом је
уследила серија погодака у мрежу Радничког. Недучић је погодио у 76. минуту, а само 300
секун ди касни је дома ћи су
постигли и аутогол. Тачку на
убедљиву победу „брзог воза”
ставио је Ђокић у 82. минуту.
После ове рунде шампионата
Динамо 1945 је и даље усамљен
на другом месту на табели, са 40
бодова, а ни идућег викенда не
би требало да има тежак посао,
јер му у госте долази Дунав, који
се налази на дну првенствене
табеле, са свега тринаест бодова.

Фудбалери Железничара су
прошлог викенда на свом терену гостили екипу Оџака. По
прохладном и кишовитом времену, на СЦ-у „Младост” се
окупило око 400 поклоника
фудбала, који су присуствовали правој првенственој утакмици. Момци из оба тима борили су се жестоко, играло се без
ком про ми са, па је на кра ју
подела плена можда и најреалније „решење” овог сусрета:
Железничар–Оџаци 1:1 (1:1).
Иако су гости у наш град стигли са ореолом фаворита и јаком
логистичком подршком (од следеће сезоне ФК Оџаци „постају” ФК Хајдук из Куле), Данило
Ковачевић и његови саиграчи
пружили су достојан отпор противнику, а да су имали само
мало више спортске среће, могли
су да освоје и сва три бода.
Кренуло се у отворену борбу
од самог старта утакмице, а
већ у седмом минуту гости су
после правог „карамбола” у

„ЖЕЉИ” ПЕХАР КУПА

У финалу Купа Фудбалског савеза подручја Панчево састали су се ОФК Вршац и Железничар. Утакмица је одиграна у
среду, 28. марта, у Алибунару, а око 200 гледалаца могло
је да присуствује одличном мечу између лидера Војвођанске лиге „Исток” и панчевачког српсколигаша.
После жестоког дуела победу је славила панчевачка
„дизелка”, која је тријумфовала с 3:1. Голове за тим из
нашег града постигли су Данило Ковачевић (два) и Божидар Шобат. Победа Железничара још више добија на значају ако се зна податак да је судија Предраг Јањуш, при резултату 1:1, у 65. минуту после једног старта искључио
Руњајића, па су Панчевци играли с десет играча.

шесна е стер цу Желе зни ча ра
успели да савладају голмана
Николовског и дођу до вођства.
Момци које предводи тренер
Горан Мрђа нису стали после
гола Оџака, напротив. Наставили су да стежу обруч око гола
гостујућег тима, па је већ у једном од следећих напада Шобат
озбиљно запретио и замало био

СУПЕР КЛИН ЦИ БОЉИ И ОД ЈАПА НА ЦА

У четвртак, 29. марта, у нашем граду је одигран занимљив
фудбалски меч. На Градском стадиону у Панчеву, у пријатељском одмеравању снага, састали су се пионири Динама
1945 и јапанског клуба Шизуока.
Дечаци које предводи тренер Горан Амановић победили
су с 3:2, а голове за Динамо 1945 постигли су Радовић,
Андић и Чевизовић.
непрецизан. Офанзива „дизелке” исплатила се већ у 12. минуту. Ковачевић је направио прави дармар у одбрани Оџачана,
одлично је упослио Луку Симоновића, а овај је у маниру искусног стрелца послао лопту на
право место – иза леђа голмана Браћа.
У другом полувремену, како
је време одмицало, постајало
је све јасније да ће се меч окончати без победника, а онда је,
у последњим тренуцима утакмице, млади Марко Јовић имао
сјајну прилику, упутио је одличан шут ка голу Оџака, али
лопта је погодила пречку.
– Мислим да је нере шен
резул тат и нај ре ал ни ји. У
првом полувремену се играло
добро на обе стране. Оџаци су
потврдили да су изванредан
тим. У наставку меча је мало
опао интензитет игре. Моји

НОВОСТИ С АТЛЕТСКЕ СТАЗЕ

ПЕТ ТАКМИЧАРА – ПЕТ МЕДАЉА
У Спортском центру „Шумице” прошлог викенда је одржан тра ди ци о на лан џудо-турнир под називом „Трофеј Београда”. Надметали су
се борци из 46 клубова из
шест земаља, међу којима је
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Александар
Живковић

било и једанаест такмичара
ЏК-а Динамо.
Златне медаље су освојили: Милица Секуловић, Алекса Ђуровић, Милош Стојановић, Огњен Ђуришић и Анђела Ранђеловић. Сребром су
се окитили: Ђорђе Јакимовски, Анђела Радуловић и Владимир Богдановски, а бронзе су зарадили Никола Мирковић, Матеја Зубовић и Урош
Тошић.

У Београду је у недељу, 1. априла, одржано друго коло Крос
лиге – „Мемо ри јал Фра њо
Михалић”. Учествовало је неколико стотина атлетичара из
више од тридесет клубова из
целе Срби је, а сја јан успех
остварио је и АК Тамиш. Надметала су се три такмичара из
тог клуба и освојене су три
медаље.
Нина Штркаљ и Стефан
Марић су други стигли на циљ у
надметању деце из атлетских
школа. Сјајна Сања Марић је,

као и прошле недеље, убедљиво
тријумфовала у категорији пионирки на деоници од 1.000 метара, и то с невероватним резултатом од два минута и 43 секунде.
Истог дана у Бору је одржано
Првенство Србије у брзом ходању на путу (ван стадиона). АК
Тамиш је учествовао са двоје такмичара и освојио је две медаље.
У конкуренцији пионирки до
четрнаест година, на деоници
од 1.000 м, Сашка Раданов је
освојила сребрну медаљу с резултатом новог личног рекорда,

момци су се одлично борили,
показали су велику жељу за
победом, али овог пута нисмо
имали ни среће. Идемо даље.
У сваки наредни меч улазимо
са жељом да се надигравамо и
да из њега изву че мо што
повољнији резултат. Пред нама
су два најтежа искушења, јер
у суботу гостујемо лидеру у

који сада износи пет минута и
42 секунде. Код пионира до
шеснаест година Стефан Лазић
је убе дљи во осво јио злат ну
медаљу у трци на 1.000 м, па
је тако одбранио титулу првака Срби је осво је ну про шле
године у Београду.
Према статистици АСС-а,
Атлетски клуб Тамиш тренутно заузима друго место на укупној листи у конкуренцији атлетичара до четрнаест година,
одмах иза новосадске Војводине.

Бечеју, а потом већ у среду,
11. априла, дочекујемо другопла си ра ни Дина мо 1945 –
рекао је тренер Железничара
Горан Мрђа.
Дакле, пред љуби те љи ма
фудбала у нашем граду, али и
у целом јужном Банату је права посла сти ца. У сре ду, 11.
априла, на СЦ-у „Младост” снагу ће одмерити Железничар и
Динамо 1945. Први овосезонски дерби није обиловао лепотом, али надамо се да ће овај
донети нешто ново. Утакмица
почиње у 16 сати.
Своје навијаче обрадовали
су и фудбалери Младости из
Омољице. Они су у 18. колу
Вој во ђан ске лиге „Исток” у
Срп ској Црњи савла да ли
Будућност са 4:0.
Голове за тим тренера Душана Ђокића постигли су Глиговић, Јаковљевић и Јуриша (два).

ДЕШАВАЊА ПОД ОБРУЧЕВИМА

ВЕСТ ПО ВЕСТ

НАЈБОЉИ С НАЈБОЉИМА

КРОС СРЕМА
Чланови Атлетског клуба Панонија из нашег града имали су
веома запажен наступ на традиционалном, тридесет осмом
„Кросу Срема”, који је одржан
прошлог викенда у Инђији.
Катарина Њари и Урош Остојин били су најбржи у својим
групама, па су се окитили нај-

сјајнијим одличјима. Хана Јарамаз је зарадила сребрну медаљу, а надметали су се и Ена
Шола ја, Ана Дра го је вић и
Дамјан Чикић.

СУПЕР-ЕНПИ
Суботица је недавно била домаћин традиционалног турнира
под називом „Супер-енпи карате куп 2018”, на којем се надметало 1.250 бораца из 75 клубова из тринаест земаља.
Чланови КК-а Омољица освојили су пет медаља. Сребрна
одличја су зарадили Александра

Суперлига стартује
17. априла

ПРВА РЕГИОНАЛНА ЛИГА
С. Митровица: СРЕМ – КРИС КРОС
ДРУГА РЕГИОНАЛНА ЛИГА
Шимановци: ПИНК–БНС
Качарево: ЈЕДИНСТВО–ЛОКОМОТИВА
Панчево: ДИНАМО–ОПОВО

Фудбал
СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Бечеј: БЕЧЕЈ–ЖЕЛЕЗНИЧАР
Панчево: ДИНАМО 1945 – ДУНАВ
субота, 15.30
Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР – ДИНАМО 1945
среда, 11. април, 16 сати
ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Омољица: МЛАДОСТ–КОЗАРА

пласман. С овим поразом, Младост у Суперлигу улази са осмог
места, док се Тамиш бори за
четврто или пето место. Уколико Панчевци у последњем
колу савладају Вршац, онда ће
сезону окончати на четвртом
месту, без обзира на резултате
Златибора и Металца, који су
главни конкуренти за висок

После десет одиграних кола у плеј-офу завршено је такмичење најбољих младих кошаркашких екипа из Баната и Срема. Пионирска екипа Крис-кроса, коју предводи тренер Игор
Вуковић, супериорно је, без пораза, освојила прво место и
пласирала се на завршни турнир Првенства Војводине, који
ће бити одржан од 13. до 15. априла.
Поред екипе из нашег града, надметаће се и: Спартак из
Суботице, Жабаљ, Врбас, Омладинац из Нових Бановаца,
Борац из Старчева, Јединство из Новог Бечеја и Академик
из Србобрана или Хајдук из Куле.

ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ ЗА МЛАДЕ КАРАТИСТЕ
Анђе ло вић, Лука Крстић,
Душан Костић и Матеја Цветко вић. Сре бром се оки ти ла
Јована Пекић, а бронзе су зарадили Реља Теофиловић, Вуксан Костић и Михајло Анђелковић.

АЛЕКСИЈА НАЈБРЖА
Тра ди ци о нал ни „Про лећ ни
крос”, на коме је учествовало
преко 500 чланова Војне академије, ВМА, Средње стручне
војне школе и Војне гимназије,
одржан је у среду, 28. марта.
На деоници од 2.500 метара
атлетичарка Тамиша Алексија

Коцић, ученица 48. класе Средње стручне војне школе, освојила је златну медаљу у конкуренцији сениорки.
Алексија је била најмлађа
учесница кроса, а треба подсетити да је на истом такмичењу, у октобру прошле године,
такође освојила највреднији
трофеј.

ДЕЈАНИ ШАМПИОНСКА ТИТУЛА
У Сомбору је прошлог викенда одржано Првенство Србије
за полетарце, пионире и наде.
У конкуренцији око 1.000 такмичара из више од 100 клубова одличне резултате су остварили и најмлађи каратисти из
нашег града.
Чланови КК-а
Младост су у свој
град донели неколико вредних трофеја. Дебитанткиња Дејана Ивановић постала је шампионка Србије, а
тим нада у борбама окитио се сребрним одличјем.
Наступиле су: Тара
Ђурђевић, Сара
Жунић, Миљана
Тодоровић и Миљана Романов. Бронзама су се
окитиле: Сара Жунић, Тара Ђурђевић, Миљана Тодоровић, Лара
Печеница и Наташа Пап Марковић. Иако су остали без трофеја, одлични су били и: Никола Брацановић, Душан Влаховић, Милош Милутиновић,
Лазар Петковић, Михаило Пантелић, Софија Стефановић,
Милица Драгичевић, Андреа
Ђурковић, Катарина Петровић,
Ђорђе Шушак, Алекса Попов,

Овог викенда
ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Панчево: ТАМИШ–ВРШАЦ
четвртак, 5. април, 19.30

Спремни за највеће
изазове
Кошаркаши Тамиша, предвођени младим, али искусним и
пре свега одличним стратегом
Бојаном Јовичићем, играју једну од најбољих сезона у КЛС-у.
Екипа којој на почетку шампионата многи нису давали велике шансе, сјајно „упакована”
умећем поменутог тренера, пласман у Суперлигу обезбедила
је два кола пре краја Кошаркашке лиге Србије. И поред тога,
Младен Витковић и саиграчи
не посустају. Боре се за што
бољу позицију пре почетка борбе за титулу шампиона, па су
тријумфовали и прошлог викенда, у претпоследњем колу првенства. И што је најважније, свом
ривалу су вратили дуг за изненађујући пораз у првом делу
сезоне: Младост–Тамиш 71:78,
по четвртинама 15:20, 18:16,
19:23 и 19:19.
Недељ ни дуел у дво ра ни
„Визура спорт” у Београду није
имао посебан резултатски значај, осим чињенице да су се
оба тима борила за што бољи

СПОРТСКИ
ВОДИЧ

Кошарка

ПИО НИ РИ КРИС-КРО СА ПРВА ЦИ БАНА ТА
И СРЕ МА

Живковић, Филип Митковски
и Петар Перић (два). Бронзе
су заслужили: Милош Јовановић, Јован Стефановић, Алексеј Величковић, Раде и Алекса
Марковић, Лазар Милековић
и Вукашин Томић.
Одлични су били и такмичари КК-а Кумите 013 из Банатског Брестовца. Највредније трофеје су освојили: Магдалена

31

СПОРТ

Петак, 6. април 2018.
pancevac@pancevac-online.rs

Маша Јованов, Сара Лепедат,
Уна Терзић, Нина и Сара Арађанин, Нађа Штрбац и Милица Амановић.
Најуспешнији у редовима
Карате клуба Динамо био је
Лука Доброта, који се окитио

пласман. Тамиш је бољи од
тима из Ваљева у међусобном
скору, док је са Златибором
изједначен, с тим да има бољу
кош-разлику.
Тамиш је боље „отво рио”
утакмицу против Младости, а
оно што је било посебно важно,
јесте податак да су момци из
нашег града били веома прецизни с линије слободних бацања. Гости су имали и предност
од осам поена (8:16), али Младост није дозвољавала да буде
пот пу но сло мље на и да се
победник реши већ у првом
делу сусрета.
Домаћи кошаркаши су у другој четвртини заиграли агресивније, а били су прецизни и
у покушајима за три поена, па
су с две „тројке” преузели вођство, а имали су и предност од
пет поена (29:24). Ипак, момци из нашег града нису се уплашили такве ситуације. Врло
брзо су консолидовали своје
редове, разиграо се Немања
Ђорђевић, који је својим поенима умногоме допринео да
Тамиш на велики одмор оде с
предношћу – 33:36.
У другом полувремену момци Бојана Јовичића заиграли
су много мотивисаније и агресивније. Баш као и у неколико
претходних утакмица, пауза је
искоришћена на најбољи начин,
па као да је из свлачионице
изашао неки други, још моћнији Тамиш. Иван Смиљанић
је поново имао свој дан, био је
најефикаснији актер овог меча,
а кошаркаши Младости нису
имали начина да га зауставе.
Био је то период игре када су
Панчевци коначно и „преломили” утакмицу у своју корист,
јер колико год да су се трудили, домаћи кошаркаши нису
имали ни снаге ни умећа за
потпуни преокрет.

Тако је било и у последњој
четвртини. Кошаркаши Тамиша
су диктирали темпо игре, држали су утакмицу под контролом и
нису остављали домаћинима ни
грам наде да могу избећи пораз.
Тим из нашег града играо је
у саставу: Немања Ђорђевић
(13 поена), Никола Сочанац
(шест), Алек сан дар Илкић
(седам), Дани ло Лан гу рић,
Петар Баловић, Младен Витковић (пет), Димитрије Раичевић (један), Иван Смиљанић
(23), Сте фан Савић (пет),
Душан Кнежевић (12), Стефан
Митро вић (шест пое на) и
Миљан Раденковић.
Последњи меч у овој сезони
у Кошаркашкој лиги Србије
Тамиш игра у четвртак, 5. априла, у Хали спортова на Стрелишту, против Вршца. У зависности од исхода овог дуела,
знаће се и коначан редослед
екипа, по основу кога ће бити
сачињен и распоред утакмица
Супер ли ге, која почи ње 17.
априла.
У 23. колу Прве регионалне
лиге кошаркаши Крис-кроса
савладали су екипу Футога са
86:77, по четвртинама 28:18,
24:17, 16:16 и 18:26.
Домаћа екипа је била веома
мотивисана да забележи победу, па је кренула силовито од
самог почетка утакмице и већ
на полувремену је имала 17
поена предности.
– Ово је важна победа за нас.
Футог је сјајна екипа из врха
табеле, која у свом саставу има
одличне искусне, али и талентоване младе играче. Свака част
нашим момцима на одличној
игри и у одбрани и нападу. Од
првог до последњег минута смо
водили – рекао је Милош Степанов, тренер Крис-кроса.
У наредном колу Панчевци
гостују у Сремској Митровици.

С РУКОМЕТНИХ ТЕРЕНА

ОРК НИЖЕ ПОБЕДЕ

бронзаним одличјем, а запажене наступе имали су и: Јанко Глишић, Лазар Николић,
Вук Воркапић, Огњен Радивојев, Андреа Кука, Теодора и
Милица Гагић, Јелена Милентијевић, Катарина Шаренац,
Вања и Огњен Чекеревац, Стефан Стојковић, Антоније Ћулибрк, Симон Дангубић, Боривоје Весин, Павле Милошев,
Вишња Тончев, Матеја Степанов и Боривоје Јевремовић.

У дерби утакмици 19. кола
Друге лиге група „Север”, која
је одиграна прошлог викенда,
рукометаши ОРК-а Панчево
гостовали су у Српској Црњи,
где су одмерили снагу са екипом Војводе Степе.
Момци које предводи тренер
Душан Грандов од самог почетка меча имали су иницијативу,
контролисали су и игру и резултат, па су на крају тријумфовали

с 35:29. И у овом сусрету је бриљирао голман Радисављевић,
који је забележио чак 22 одбране, али је за играча утакмице
проглашен Лазар Павловић, који
је постигао осам голова.
Овом победом ОРК Панчево се учврстио на првом месту
на табели, а после кратке паузе због ускршњих празника, 15.
априла ће угостити последњепласирану екипу Титела.

ДИНАМО ПРОТИВ ВРАЊА
У оквиру припрема за почетак плеј-офа и борбе за титулу
шампиона Србије, која почиње 21. априла, рукометаши
Динама се вредно припремају под командом тренера Ивана Петковића.
„Жуто-црни” у четвртак, 5. априла, у Хали спортова на
Стрелишту играју контролну утакмицу против Врања, које с
клупе предводи наш суграђанин Љубомир Обрадовић.

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Старчево: БОРАЦ–СТРЕЛА
Б. Н. Село: СЛОГА–РАДНИЧКИ
Качарево: ЈЕДИНСТВО–ЈУГОСЛАВИЈА
све утакмице почињу у 16 сати
ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–СЕВЕР”
Ковачица: СЛАВИЈА–ГЛОГОЊ
Војловица: МЛАДОСТ–УНИРЕА
Дебељача: СПАРТАК–МУНДИЈАЛ
ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–ЈУГ”
Плочица: БОРАЦ–ДОЛОВО
С. Тамиш: С. ТАМИШ – ЈЕДИНСТВО
Б. Брестовац: БУДУЋНОСТ–ОМЛАДИНАЦ

Прошлонедељни
резултати
Рукомет
СУПЕР Б ЛИГА
жене
Врбас: ВРБАС – ЖРК ПАНЧЕВО

28:21

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

36:28

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
С. Црња: В. СТЕПА – ОРК ПАНЧЕВО

29:35

Кошарка
ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Београд: МЛАДОСТ–ТАМИШ

71:78

ПРВА РЕГИОНАЛНА ЛИГА
Панчево: КРИС КРОС – ФУТОГ

86:77

ДРУГА РЕГИОНАЛНА ЛИГА
Инђија: ЖЕЛЕЗНИЧАР–ДИНАМО
Рума: РУ КОШ – ЈЕДИНСТВО
Б. Н. Село: БНС–ЈАДРАН

90:61
80:78
58:82

Одбојка
ПРВА ЛИГА
Смедерево: СМЕДЕРЕВО–БОРАЦ

2:3

Фудбал
СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Шид: РАДНИЧКИ – ДИНАМО 1945
Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР–ОЏАЦИ

0:4
1:1

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
С. Црња: БУДУЋНОСТ–МЛАДОСТ

0:4

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Павлиш: Ц. ЗВЕЗДА – ЈУГОСЛАВИЈА
Падина: ДОЛИНА – ЈЕДИНСТВО (К)
Ц. Црква: ВОЈВОДИНА–СЛОГА
Иваново: СТРЕЛА–БАК
Гребенац: ВУЛТУРУЛ–БОРАЦ

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

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–СЕВЕР”
Панчево: МУНДИЈАЛ–ПОБЕДА
Глогоњ: ГЛОГОЊ–МЛАДОСТ
ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–ЈУГ”
Дубовац: ЈЕДИНСТВО–БУДУЋНОСТ
Долово: ДОЛОВО – С. ТАМИШ

3:1
2:1
1:1
2:2

ШАХОВСКИ КУТАК
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Дц8)
Избор Р. Радојевић

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

ПОГЛЕД ПРЕКО МЕЖЕ

ФИНИШ СЕЗОНУ УКРАСИО
Две победе за крај
шампионата
Борац бољи од новог
суперлигаша
Спуштена је завеса на још једну сезону у Првој лиги за одбојкаше. Борац
из Старчева је шампионат окончао
на трећем месту, иза новог суперлигаша из Ваљева и другопласираног
Партизана, са скором од седамнаест
побе да и пет пора за. Резул тат за
поштовање, нема шта! Поред тога,
Борац је једини тим који је успео да
савлада шампиона, екипу ВА-014, и
то оба пута!
Дуел између Ваљеваца и Старчеваца одигран је у среду, 28. марта, у
Хали спортова на Стрелишту. Био је
то претпоследњи меч у сезони, а Борац
је тријумфовао и више него убедљиво
– 3:0, по сетовима: 25:15, 25:16 и 25:17.
У последњем колу момци које предводи тренер Душан Јовић гостовали
су у Смедереву, где су одмерили снагу са истоименим домаћим тимом.
Иако није имао резултатски значај,
овај сусрет је био веома занимљив и
неизвестан до самог краја. Борац, као
један од тринаест најбољих клубова у
Србији, успео је да оконча сезону на
тријумфалан начин: Смедерево–Борац
2:3, по сетовима: 21:25, 25:17, 23:25,
25:22 и 15:17.
Давор Милошевић и његови саиграчи водили су два пута у сетовима,

Градски
Зграде у позадини.
Брезе поређане по ПС-у.
(За оне мало млађе превод: ПС, правило службе у ЈНА.)
И борови, на свом месту.
Кафић.
Аутомобил.
Асфалт.
Све то заједно делује баш градски.
али су победи ближи били – Смедеревци. Домаћин је у петом сету имао
четири меч-лопте, али ни то му није
било довољно за победу. Предвођени
Бојаном Познићем, одбојкаши Борца
су смогли снагу да начине велики
преокрет и тако на најлепши начин
окончају још једну сезону.
Тим из нашег града играо је у саставу: Милан Зиндовић, Јован Ковачић,
Нема ња Миле тић, Бран ко Бурић,

Ненад Мадић, Владимир Луковић,
Давор Милошевић, Александар Гаврилов, Никола Крстић, Бојан Познић,
Лазар Петковић и Саша Рајковић.
Као и у неколико претходних сезона, Борцу је и ове године мало недостајало па да буде потпуно конкурентан за пласман у суперлигашко
друштво. Ипак, за такав подухват
потребна је и већа подршка релевантних субјеката у граду.
А. Живковић

ДРЖАВНИ ШАМПИОНАТ У СТРЕЛИЧАРСТВУ

И ТИТУЛЕ И РЕКОРДИ!
Првенство Србије у стреличарству,
којим је окончана сезона надметања
у дворани, одржано је Темерину. Због
великог броја пријављених такмичара, турнир се одвијао два дана, а као
и увек, у великој конкуренцији, одличне резултате остварили су и чланови
СК-а Панчево. Клуб из нашег града је
на овом шампионату учествовао са
двадесет једним стреличаром. Они су
освојили бројне медаље, али и оборили државне рекорде.
Милован Вујић је у категорији ветерана у гађању олимпијским стилом
заслужио најсјајније одличје, а тријумфовала је и ветеранска екипа из
нашег града, коју су, поред Милована, сачињавали и Небојша Стојановић и Драган Брзаковић. Са 1.529
кругова, тим СК-а Панчево поставио
је и нови рекорд Србије. Свака част!

Призор
Сенке пливају.
Столице спавају.
Солитери побегоше.
Жива ограда доминира.
Лампе кулирају. Ето призора!
Али то је само једна перспектива. Туђа.
Мораш увек да имаш своју.
Да би сам себе препознао и како ваља описао.

Златну медаљу је освојила и Марија Љубинковић у гађању компаунд стилом, а исти успех су остварили и кадет
Стефан Кљајић и пионирка Ива Јакоб
у надметању олимпијским стилом.

Сребрно одличје зарадио је пионир
Лазар Андреев, а бронзе су заслужили
Ана Велимиров и Барбара Бекић, којој
је такмичење у Темерину било и дебитантски наступ у каријери.
А. Ж.

КАЈАКАШИ ПАНЧЕВА ДОБРО СТАРТОВАЛИ

НОВА СЕЗОНА ПОЧЕЛА У БОРЧИ
Прво такмичење на коме су чланови
ККК-а Панчево учествовали ове године била је регата у Борчи, која је одржана у недељу, 1. априла. Резултати
које су наши суграђани том приликом остварили обећавају добру сезону за кајакаше с Тамиша.
Жетву медаља започео је Дамјан
Томић у комбинованом мини-кајак
четверцу, освојивши златно одличје.
У конкуренцији пионира Лука Станчевски је заузео друго место, а сребром се окитила и Маша Павловић у
трци пионирских једноседа на 500 м.
Никола Кељевић је у надметању кадетских једноседа такође други стигао
на циљ, док су он и Виктор Стамен-

ковић убедљиво тријумфовали у трци
двоседа на 500 м. Сениор Данило
Живковић окитио се сребром у једноседу и златним одличјем у К2 заједно с Николом Левнајићем. Репрезентативка Биљана Релић тријумфовала
је у трци К1 на 200 м, а исти пласман
остварила је и у двоседу. У меморијалној трци на 500 м Биљана је такође освојила победнички пехар. Успех
на овој регати потврдио је Данило
Живковић освајањем сребрне медаље у К1 на 200 метара.
Такмичари ККК-а Панчево припремају се за Куп Србије, који ће бити
одржан наредног викенда на Ади
Циганлији.
А. Ж.

Увек
Игралиште. И деца на њему.
Клупе. И бакуте и декице на њима.
Ко уме лепше да се игра?
Једноставно питање, на које је компликовано одговорити.
Игра је неизоставни део свакодневице.
Свачијег живота.
И твог.
Играј се. Увек!

µМ. Шупица ?С. Трајковић

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?
Драган
Раданов,
радник у
„Хигијени”:
– За викенд ћу
радити. Можда ћу у
недељу, за Ускрс,
прошетати са женом
и децом.

Снежана Арсић,
медицинска
сестра:

Милица
Милосављевић,
новинарка:

– Празничне дане ћу
провести с породицом.
Нисмо сви на окупу, јер
супруг ради у иностранству, али ћемо се потрудити да то надоместимо
неким лепим стварима,
на пример дружењем с
пријатељима.

– Бићу у кругу породице, а можда ћу
сутрадан отићи и на
неки излет, пошто
се на други дан
Васкрса не ради.
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