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Фото-репортажа
ИНФОРМАЦИЈА ИЗ ГРАДСКЕ УПРАВЕ

КРАЈЕМ МАЈА ПОЧИЊЕ УНИШТАВАЊЕ КОМАРАЦА
Из градског буџета
издвојено довољно новца
за ову намену
Успостављена сарадња
с Београдом
У Градској управи у току су поступци
јавних набавки за избор фирми које
ће дати финансијски најповољнију
понуду за сузбијање комараца, крпеља и других штетних инсеката, као и
за надзор над обављањем тих послова.
Зденка Миљковић, секретар Секретаријата за заштиту животне средине, изјавила је да ће до краја идућег месеца бити позната имена оних
који су понудили најбоље услове.
Она је додала да ће Град Панчево
ангажовати те фирме током ове и у наредне две године. Прецизирала је да је
из градског буџета за ову годину издвојено 98 милиона динара за сузбијање
комараца, крпеља и других штетних
инсеката у наредне три године, као и
седам милиона и осамсто хиљада динара за надзор над тим пословима.
– На основу ранијих испитивања, закључено је да преко 90 одсто комараца

чине инсекти који се роје у септичким
јамама, каналима и другим малим воденим површинама по двориштима и
кућама. Због тога ћемо покушати да
делујемо на њих пре него што се излегу, па ћемо спровести једну акцију током које ћемо преко месних заједница делити нашим суграђанима кесице
са отровом против комараца, безопасним за људе, и они ће их убацивати у
септичке јаме. Та мера је већ приме-

ОВЕ ГО ДИ НЕ И ДЕ РА ТИ ЗА ЦИ ЈА
Зденка Миљковић је најавила и да ће ове године на територији града
Панчева и у околним местима бити спроведена систематска дератизација. Они који буду били ангажовани за тај посао, ући ће у сваку зграду и
кућу на територији јужног Баната и зато је потребна максимална сарадња становништва.
Пре почетка тог посла грађани ће бити обавештени, а предвиђено је да
се систематска дератизација ради у пролеће и на јесен. Посебна пажња
биће посвећена нехигијенским насељима.

њена на територији Београда, смањила је број комараца и дала је добре резултате. Због тога је важно да се грађани одазову тој акцији када почне –
рекла је Миљковићева.
Она је нагласила и да ће захваљујући томе што је градска власт обезбедила довољно новца за борбу против
комараца током ове и у наредне две
године бити могуће да се обављају и
запрашивања из авиона, колико год
то буде било потребно. Према њеним
речима, нису тачне приче да је Србији сада забрањено да на такав начин
сузбија те инсекте јер то не дозвољавају прописи Европске уније.
Миљковићева је рекла и да је успостављена сарадња с главним градом,
захваљујући чему се комарци на територији Панчева већ неколико година прскају у исто време када и у
Београду.
Иначе, Завод за биоциде, фирма
која је последњих неколико година

била задужена за борбу против комараца на територији Панчева, ових дана је објавила да је започела третман
тих инсеката у затвореним просторима стамбених објеката на територији
Београда. Наведено је да ће тај посао
бити обављан до краја априла.
Што се тиче везе између комараца
и броја оболелих од грознице Западног Нила, опасне болести коју преносе ти инсекти, ситуација у прошлој
години није била алармантна као раније. Према подацима Института за
јавно здравље „Батут”, у 2016. години у Србији је регистрован четрдесет
један потврђени случај оболелих, од
чега шест на територији јужног Баната.
To је неколико пута мање него
2014. године, када је у Општој болници у Панчеву лечено тридесетак пацијената с лакшим симптомима те
болести, због чега је тадашњи градоначелник Павле Раданов прогласио
ванредну ситуацију.
Подсећамо, од заразе грозницом
Западног Нила не треба да страхују
особе млађе од педесет година које
немају ниједну хроничну болест. Чак
и ако се деси да их уједе неки од заражених комараца, симптоми који
ће се испољити у потпуности су налик грипу. Најугроженије категорије
су старије особе, поготово оне који
болују од неке хроничне болести.
Упозоравајући знаци инфицираности вирусом ове болести су: нагли
скок телесне температуре, главобоља, бол у грлу, леђима, мишићима и
зглобовима, умор и благи пролазни
осип. Код малог броја заражених долази до најтежег облика болести, који захтева лечење у болници.
М. Глигорић

Где ти падне на памет,
ту ђубре фрљни

» страна 29

Спорт
Панчевке „истопиле”
„Металац”

» страна 31

НЕРАДНИ ДАНИ
ТОКОМ УСКРШЊИХ
ПРАЗНИКА
Обавештавамо све кориснике
наших услуга да благајна
и маркетинг „Панчевца”
неће радити током
ускршњих празника –
у петак, 14. априла,
и у понедељак, 17. априла.
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КОМЕНТАРИ

ИЛУСТРАЦИЈА: ДУШАН ЛУДВИГ

Петак, 7. април 2017.
pancevac@pancevac-online.rs

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА
Пише: Драгана Кожан

Сам свој вођа
Ако би се у Панчеву, а и шире, којим случајем бирао најспособнији
директор неке од државних установа и ако би се тај избор правио ни
по бабу ни по стричевима, онда један човек тешко да би имао конкуренцију. Он се зове Овука. Доктор Слободан Овука.
Прошло је тек неких осам месеци откад се он с места директора
Дома здравља, који је доживео муњевит преображај набоље за његова мандата, „преместио” на руководећу функцију у Општој болници.
За то мало времена ова установа, која је годинама била на апаратима за одржавање у животу, пробудила се из коме. Њен опоравак све
је бржи. Једна од најзначајнијих операција, она на њеном срцу – Интерном одељењу, заказана је за крај маја. У међувремену се обављају
оне ситније, али једнако значајне, које болницу од бабе чија је једна
нога већ била у гробу, а и друга се опасно приближавала раци,
траснформишу у девојку спремну за удају. Метафора можда јесте
трагикомична, али све остало уопште није шега.
О томе шта је све урађено у болници од јула прошле године до данас, пишемо готово из броја у број, али вреди подсетити на неке детаље: заустављен енорман тренд задуживања, смањене листе чекања,
поправљени скенер и друга опрема, повећан број операција, уведене
нове процедуре у дијагностици и лечењу, окречено неколико одељења, реорганизована служба просектуре, покренут нови сајт... У овом
броју затећи ћете и вест да Урологија од пре неколико дана има свој
ултразвучни апарат. Иначе, на том одељењу сваки пацијент мора да
буде прегледан ултразвуком, а годишње Урологију „прележи” више
од две хиљаде људи. Притом то одељење никада није имало свој ултразвук. Замислите. Но ту није крај. Др Слободан Овука не само да
уме да сагледа потребе сваке болничке собе и предсобља већ и међу
запосленима лако уочава оне који се издвајају по карактеристикама
својственим и њему самом – по љубави према послу, жељи за усавршавањем, амбицији, посвећености. Он такве бира за вође.
И онда не чуди када видите радост на лицима једног др Предрага
Вујића, начелника Урологије, или његове колегинице др Слађане Ковачевић (коју је Овука непогрешиво „прогласио” и за пи-ара Болнице)
због набавке новог уређаја. Ти лекари, поред дежурстава, операција,
прегледа, консултација..., проналазе време и за додатну едукацију
како би тај уређај искористили да повећају списак болничких услуга. Тако је и са др Стеваном Михаиловићем, рецимо. Прочитаћете,
такође, у овом броју да се однедавно у болници користи још један савремени апарат, који омогућава примену ултразвучно вођене регионалне анестезије. Та процедура је у свету почела да се користи пре
неколико година, а у Србији је, осим болнице у Панчеву, не ради нико. Треба ли рећи да се и др Стеван Михаиловић за то најпре додатно едуковао?
И тако, оне прегледе које смо досад морали да радимо у Београду уз
много чекања, а неретко и кеша, сад радимо у панчевачкој болници.
Тако одједном. Досад није могло, сад може. Вероватно се питате где је
ту квака, какав је сад то ћирибу-ћириба. И зашто неко данас у бедној
Србији и у још беднијем здравству, с мизерном платом и гомилом посла на грбачи, жели да ради и учи више но што мора? Ма, то је сигурно
нека мућка, рећи ће неверне Томе. Предизборна кампања – повикаће
неки из масе. Ех, па не траје кампања пет година. А толико Овука ради свој директорски посао. И на невернике одмахује руком.
И не, није Овука једини. Нису једини ни лекари попут овде поменутих. Има таквих радника још и у болници и у свим другим фирмама, без обзира на занимање. Често их, нажалост, надгласају они што
су спремни да понизе друге да би себе издигли – лажу, подмећу ногу, врдају само да њихова инертност и лењост не дођу до изражаја.
Удруже се да мрачном сенком заклоне оне што светле и сметају, уздрмавају мирно море, џарају штапом по муљу. Али не брините. Закони природе прописали су да то не може тако занавек. Кад-тад дође
неки Овука да метлом растера чопоре неспособњаковића. Потражите
и ви свог. Ако не успете, опет постоји решење: пронађите Овуку у себи. Будите Овука, будите светлост. Будите вођа. О да, можете. Питање је само да ли хоћете.

УСПУТ ЗАБЕЛЕЖЕНО

Има ли правде?
На суђење Владици Рајковићу, двадесетосмогодишњаку који је прошле године шокирао целу Србију када је најпре силовао, а потом и задавио трогодишњу девојчицу с којом се играо,
привремено је стављена тачка.

У суду у Зајечару њему је изречена
казна од четрдесет година затвора,
највећа у српском правосуђу. Међутим, та пресуда још није правоснажна, јер адвокати овог убице могу да
се жале Апелационом суду.
С обзиром на то да су до сада у тој
највишој судској инстанци у Србији
многе првостепене пресуде убицама
и виновницима трагичних саобраћајних несрећа поништаване, а суђења поново враћана на почетак, може
се очекивати да ће се то поновити и
у овом случају. Због тога се намећу
нека питања.
Да ли је неко ко је био тако суров
и убио трогодишњу девојчицу заслужио нешто мање од смртне казне?
Може ли се занемарити то што
приликом изрицања пресуде није
показао ни трунку кајања, а одлуку о
висини казне која му је изречена
хладно је примио?
Такве особе не заслужују милост,
већ најстроже казне. Међутим, судије Апелационог суда, у коме ће бити
размотрена ова пресуда, последњих

недеља донеле су неке одлуке на
основу којих се може рећи да имају
превише толеранције.
На пример, једног човека који је
био оптужен за обљубу над дететом
осудили су само на пет, а другог који је починио исто кривично дело на
девет година затвора. У трећем случају изрекли су казну од осам година
затвора мушкарцу који је брутално, с
више удараца ножем, убио жену с
којом је дуго живео, а потом ју је полио бензином и запалио кревет на
којем је лежала да би прикрио трагове.
Такве казне и тако блага казнена
политика не могу да заплаше агресивне, нервно лабилне и криминогене особе и немају сврху превенције.
Осим тога, ако се узме у обзир да
осуђеници у Србији имају могућности да изађу из затвора раније, пре
истека казне, нема сумње да је наше
правосуђе још увек далеко од Европе, где се за најтежа кривична дела
изричу драконске казне.
М. Глигорић

ОРГАНИЗОВАНО РАСУЛО

Зоран Т. Поповић

• Шта ти је еволуција... Некада сам био млади јунац, а сад сам
матори јарац.

• Ишли смо главом кроз зид и прекомерна употреба силе нам се
обила о главу.

• Филм се често прекида рекламама да би радња добила
на динамици.

• Идем у соларијум. Да и мене једном огреје сунце!
• Код нас једино подземље ради рударски.
• Ако белцу жена роди црнче, значи да га је све време фарбала.
ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Тучак, прашник – цвет. Маслачак.
На градским травњацима, ових дана
Снимио Владимир Ђурђевић

МИСАО ЗА ОВУ НЕДЕЉУ

ЖЕНА МЕ НЕ КОНСТАТУЈЕ НИ ДВА ПОСТО.
НИКАКО ДА КОД ЊЕ ПРЕЂЕМ ЦЕНЗУС.
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АКТУЕЛНО

Петак, 7. април 2017.
pancevac@pancevac-online.rs

РЕКОНСТРУКЦИЈА ИНТЕРНОГ ОДЕЉЕЊА

ОСТВАРУЈЕ СЕ САН
САЊАН ТРИНАЕСТ ГОДИНА

НОВА УСЛУГА У ЗАВОДУ „ПАНЧЕВАЦ”

Суботом ултразвучни и
специјалистички прегледи

Новац обезбеђен,
уговор потписан
Чека се јавна набавка
Радови почињу у јуну
Нема више ни најмање сумње
да ће реконструкција Интерног одељења панчевачке Опште болнице почети већ у јуну. Најважнија ставка – новац,
а причамо о суми од 500 милиона динара, више није проблем, и то од петка, 31. марта.
Тог дана су уговор којим
Управа за капитална улагања
АП Војводине преноси Општој
болници средства намењена за
реконструкцију и адаптацију
Интернистичког блока потписали директори поменутих институција – Недељко Ковачевић и др Слободан Овука, а у
име локалне самоуправе свој
параф на документ ставио је и
градоначелник Саша Павлов.
Након овог, за панчевачку
болницу, али и за све грађане
Панчева и јужног Баната заиста свечаног чина, уприличеног у управној згради болнице,
Недељко Ковачевић је у пратњи осталих потписника уговора обишао Интерно одељење.

Новац више није проблем
месеци – истакао је Недељко
Ковачевић.
Он је најавио да ће Покрајинска влада преко Управе за
капитална улагања наставити
да улаже у здравствене установе на територији Војводине.
– Морам напоменути и то да
смо ми само преко два конкурса,

НА ХЕ МО ДИ ЈА ЛИ ЗУ У ДРУ ГЕ УСТА НО ВЕ
Један од већих проблема који се наметнуо због исељења Интернистичког блока тицао се око 150 пацијената који у тај
део болнице одлазе на хемодијализу.
Према речима др Слободана Овуке, с Министарством
здравља постигнут је договор да пацијенти из јужног Баната до завршетка радова буду преусмеравани ка болницама
у околним, њима најближим општинама – Вршцу и Зрењанину, а они из Панчева биће упућивани у Београд, и то у
КБЦ Звездара и Клинички центар.
– Још 2004. године било је
планирано да се овај пројекат реализује. Међутим, тек
по сле три на ест го ди на ми
смо успели да пређемо с речи на дела. Општа болница и
Град Панчево припремили су
сву неопходну документацију, израђен је пројекат и обезбеђене су грађевинске дозволе, тако да ће Управа за капитална улагања у најскорије
време расписати јавну набавку. Надамо се да ће конкурс
проћи брзо и квалитетно, да
неће бити жалби и да ће болница бити урађена у најкраћем могућем року. Предвиђено је да радови трају осам

који су били расписани у новембру и јануару, обезбедили
већ 238 милиона динара за медицинску опрему и за адаптацију објеката из домена медицинске заштите. Осим тога,
обезбедили смо и 150 милиона
за три ангиосале у Војводини.
У том маниру ћемо и наставити – додао је Ковачевић.
Директор панчевачке болнице др Слободан Овука нагласио је да инвестирање у
Интерно одељење и коначан
почетак радова на реконструкцији тог блока представљају
добар пример синергије између Републичке и Покрајинске
владе.

НЕДЕЉА, 9. АПРИЛ

Дан за фитнес
У недељу, 9. априла, Хала
спортова на Стрелишту биће
резервисана за фитнес. Наиме, од 12 до 17 сати биће одржан шести „Фитнес-дан”, а
програм манифестације осмишљен је тако да грађане Панчева

информише и да им омогући
да пробају најразличитије групне фитнес-вежбе које се примењују и популарне су у читавом свету. Програм је намењен свим грађанима који су
здравствено способни да се баве рекреацијом.

Циљ овог пројекта, чији је
покровитељ Град Панчево већ
пет година, јесте да промовише рекреацију као сегмент
здравог животног стила и њено усвајање као здраву навику.
У претходне четири године
„Фитнес-дан” је окупљао и до
1.000 рекреативаца који су
пробали најпопуларније групне фитнес-вежбе.
И овог пута осмишљен је
програм за све узрасте, који обухвата различите вежбе координације, брзине, снаге, издржљивости и флексибилности,
уз коришћење великог броја реквизита и уз најпопуларнију
музику и најеминентније инструкторе из Србије. На крају
манифестације спонзори ће наградити највредније вежбаче.
Организатори позивају грађанке и грађане Панчева да
им се прикључе.
А. Ж.

– Ми буквално пишемо нову
историју панчевачког здравства и то је доказ да су нам на
првом месту пацијенти и жеља
да им омогућимо да се лече у
нормалним условима. Нама
који смо запослени у овој
установи остала је обавеза да
се у периоду трајања радова,
иако ћемо функционисати у
максимално скученим условима, постарамо за то да никоме у наредним месецима ни
на који начин не буде умањен
ниво здравствене заштите на

који има право – нагласио је
Овука.
Планирано је да јавна набавка буде расписана средином априла, а она у идеалним
условима, то јест у случају да
нема жалби, траје најкраће 45
дана. То би значило да се први
радници у кругу болнице могу
очекивати почетком јуна. У
Интерно одељење, како је рекао Овука, у претходне четири
деценије није уложен ни један
једини динар.
Д. Кожан

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

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

САРАДЊА АУТО-ЦЕНТРА „ЗОКИ”
И „ГАСПЕТРОЛА”

Гориво јефтиније
и у априлу

ИМА ЛИ НА ДЕ ЗА ЗА ВОД?
Упитан да ли ће Управа за капитална улагања обезбедити и
средства за завршетак нове зграде Завода за јавно здравље, као што је то почетком године било најављено, директор Управе Недељко Ковачевић рекао је да ће то обећање
бити испуњено.
– Директорка Завода прим. др Љиљана Лазић обавестила нас је да је урађена ревизија пројекта и да је смањена
предрачунска вредност, те ћемо сачекати ребаланс буџета у
јуну, како бисмо определили и средства за реализацију тог
пројекта – рекао је Ковачевић.

УПИС ПРВАКА 2017/2018.

Пријављивање у току
Ове недеље, у понедељак, 3.
априла, почео је упис ђака у
први разред основне школе у
Војводини и он ће званично
трајати до 31. маја. Међутим,
школе ће и након тог рока моћи да уписују будуће прваке. У
складу с тим, Секретаријат за
јавне службе и социјална питања позвао је родитеље да
пријаве децу која наредне
школске године треба да пођу
у први разред. Школовање је
обавезно за све малишане рођене од 1. марта 2010. до краја фебруара 2011. У први разред основног образовања могу
се уписати и деца старија од
седам и по година која су због
болести или из других оправданих разлога била спречена у
томе.

Пријављивање деце обавља
се у образовним установама и
родитељи/старатељи треба да
доставе школама фотокопију
личне карте, потврду лекара
да је дете здравствено способно за полазак у школу, извод
из матичне књиге рођених,
пријаву стана (на увид) и уверење о завршеном припремном предшколском програму.
Испитивање детета обавиће
психолог и педагог школе. У
школе за образовање ученика
са сметњама у развоју ученик
се уписује на основу мишљења
Интерресорне комисије за
процену потребе за пружање
додатне образовне, здравствене или социјалне подршке, уз
сагласност родитеља односно
старатеља.
З. С.

АКЦИЈА У ЦЕНТРУ „НИКОДЕНТ МЕДИК"

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

Искористите ову прилику и закажите преглед
путем телефона 064/2175-056. Овај савремени
и модерно опремљени
центар налази се преко
пута старе робне куће, у
Улици Максима Горког
2, а у понуди има услуге
из свих области стоматологије.
Д. К.

Лепа вест за све возаче гласи
да ће и током априла све врсте горива бити јефтиније за
три динара по литру.

Уколико сте
регистровали возило
код „Зокија” у 2016.
години, потребно
је да лично одете
до Ауто-центра
и подигнете своју
лојалти картицу.
Међутим, ова информација важи само за оне који
„храну” за своја возила буду
пазарили на пумпи „Гаспетрола”. Да би вас гориво стајало повољније, потребна
вам је лојалти картица Ауто-центра „Зоки”, коју добијају
сви они који су регистровали

возила у том центру током
ове и прошле године.
Поред лојалти картице,
биће вам неопходан и купон
из броја „Панчевца” актуелног у свакој од четири недеље априла, колико акција
траје.
Дакле, од петка, 7. априла,
до четвртка, 13. априла, важиће купон број 6, који се
налази на овој страни „Панчевца”. Исеците га, понесите
лојалти картицу и свратите
до „Гаспетрола” најкасније
до наредног четвртка. Купон
се може искористити само
једном и потребно га је оставити радницима на пумпи,
тако да препоручујемо да наточите до врха, ради што веће уштеде. Наредне недеље
објавићемо купон број 7, који ће важити од петка, 14.
априла, до четвртка, 20.
априла.
Уживајте у добрим ценама
и пратите „Панчевац” како
бисте на време били информисани о наредним акцијама налик овој.
Д. К.
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ПОЛИТИКА
ПРЕДСТАВНИЦИ СТРАНАКА
И НЕЗАВИСНИ ПОСМАТРАЧИ

Поново избори у Глогоњу
Председник Републичке изборне комисије Владимир
Димитријевић изјавио је да је
у РИК пристигло 45 приговора, као и да је рок за њихово
подношење истекао 3. априла
у 20 сати. РИК је на седници
одржаној 5. априла одлучио
да се гласање поништи на
укупно шест места, међу којима су и одређена бирачка
места у Панчеву односно
Глогоњу. Избори ће на тим
бирачким местима бити поновљени 11. априла. На бирачком месту у Глогоњу избори су поништени јер је у
кутијама било више гласачких листића од броја бирача
који су изашли на изборе.
Члан панчевачког Радног
тела РИК-а Зденка Јокић
(СНС) каже да том телу нису
пријављене веће неправилности које би довеле до понављања избора на неком бирачком месту.
– Забележени су одређени
формални недостаци, попут
тога да је на записнику изостало у колико сати је гласање
завршено, или је фалио датум, али ништа озбиљније
нам није пријављено – рекла
је Јокићева.
Чланови бирачког одбора
из Покрета „Доста је било” са-

општили су да је на територији Панчева било нерегуларности, и то „скоро на сваком бирачком месту”.
– Пажњу привлачи то што
је на бирачком месту 71 у ОШ
„Братство–јединство” у Војловици изведен „бугарски воз”.
Током бројања листића то је
уочио и пријавио председник
бирачког места Жарко Јелисавчић, што је заведено у записник – изјавио је координатор ДЈБ Никола Полић.
Наиме, „бугарски воз” је,
објашњава он, изведен тако
што је једнојезички листић на
српском језику био убачен у
кутију са двојезичким листићима (мађарским и српским),
којима се и гласало на том бирачком месту.
И панчевачке демократе
помињу „бугарски воз”.
– Панчевци су сами камерама бележили велики број
неправилности које су се дешавале на бирачким местима, попут „бугарског воза”, а
примећени су и активисти
владајуће коалиције који су са
списковима бирача стајали
испред бирачких места... Беспредметно је разговарати о
фер и поштеним резултатима
ових избора – каже шеф панчевачких демократа др Душан Стојић.
И радикали тврде да су њихови контролори у Панчеву уочили неправилности, али су од-

мах на лицу места реаговали.
– Те примедбе су ушле у
записнике и пријављене су
РИК-у. Нисмо од оних који
оптужују и вређају народ
због тога како је гласао. Наша
највећа примедба је неравноправан приступ медијима
током кампање и изостанак
ТВ дуела председничких
кандидата. Др Војислав Шешељ је позвао Александра
Вучића, Сашу Јанковића и
Вука Јеремића на ТВ дуел,
али ниједан од њих није прихватио – каже у име СРС-а у
Панчеву Смиљана Гламочанин Варга.
Српски покрет Двери поручује да је неправилности било
и у кампањи и на дан гласања.
– Како неко да организује
изборе када ни државу не уме
да води!? Најочигледнији
притисак и неправилности на
дан избора које спроводи режим је звање телефоном и долазак са списковима на врата
грађана, а на крају и политичко агитовање испред бирачких места, где грађани морају
да прођу поред група СНС активиста, који бележе ко је дошао, а све то на десетак метара
од бирачког места, што није
по закону. Због тога је и позивана полиција с више места у

Глогоњу, Омољици, у Панчеву, а с бирачког места 42 је тек
након друге интервенције полиције група СНС активиста
отерана – саопштио је Милутин Илић из Двери.
Своје посматраче на територији нашег града имали су ЦЕСИД и организација ЦРТА.
Незванично смо сазнали да је
полиција реаговала и на бирачком месту 61 (зграда Савеза глувих), јер је бирач након
гласања с листићем желео да
напусти просторију за гласање.
Полиција је узела изјаве, али је
баш тада дошло до кршења изборног правила јер је то учињено на бирачком месту, након његовог затварања, што
није дозвољено – навели су, сазнајемо, независни посматрачи у извештају. Иначе, отварање баш тог бирачког места каснило је око тридесет минута.
Сазнајемо и да је независним посматрачима пријављено кршење изборне тишине у Глогоњу и Јабуци, јер су
током викенда качени политички плакати.
Када говоримо о овој теми,
највећу пажњу суграђана изазвало је то што су се на друштвеним мрежама појавили
снимци на којима се виде активисти који са списковима
стоје испред бирачког места
(код Гимназије), али приговори с доказима нису упућени
РИК-у.

ШТА ЈЕ „БУ ГАР СКИ ВОЗ”?
Реч је о политичком термину који представља посебан начин злоупотребе права гласа, како би одређена странка изменила изборне резултате у своју корист. За овај метод је
карактеристично то да једна особа гласа на више бирачких
места. Овај термин се обично користи међу балканским народима, а његов настанак је инспирисан недемократским
изборима у Бугарској крајем 20. века.
Локомотива (организатор), користећи своје место у организацији избора, узима празан гласачки листић и заокружује редни број жељене партије.

Петак, 7. април 2017.
pancevac@pancevac-online.rs

ИЗБОРИ ЗА ПРЕДСЕДНИКА СРБИЈЕ

ВУЧИЋЕВА ПОБЕДА У ПРВОМ КРУГУ
Чекају се коначни
резултати избора
за Србију и Панчево
Александар Вучић, председник Српске напредне странке
и кандидат коалиције коју је
чинило девет политичких партија, однео је победу 2. априла
у првом кругу избора за председника Србије и постаће нови
шеф државе.
Републичка изборна комисија (РИК) саопштила је 5.
априла прелиминарне резултате избора за председника
Републике Србије на до тада
обрађених 96,7 одсто бирачких места односно 96,6 одсто
бирачког тела. На овом проценту обрађеног бирачког тела
излазност износи 54,55 одсто,
док је проценат гласова које су
освојили кандидати следећи:
Саша Јанковић – 576.600
гласова или 16,36 одсто;
Вук Јеремић – 199.271 глас
или 5,65 одсто;
Мирослав Паровић – 11.173
гласа или 0,32 одсто;
Саша Радуловић – 49.886
гласова или 1,42 одсто;
Лука Максимовић – 332.231
глас или 9,43 одсто;
Александар Вучић – 1.938.854
гласа или 55,02 одсто;
Бошко Обрадовић – 80.784
гласа или 2,29 одсто;
Војислав Шешељ – 158.904
гласа или 4,51 одсто;
Александар Поповић –
36.881 глас или 1,05 одсто;
Милан Стаматовић – 41.462
гласа или 1,18 одсто;
Ненад Чанак – 39.670 гласова или 1,13 одсто.
Када је реч о резултатима за
Панчево, прецизне податке о
томе како су грађани Панчева и
околних села гласали, од координатора панчевачког Радног
тела РИК-а Милорада Милићевића нисмо успели да сазнамо,
јер су „сви записници и листићи само прослеђени РИК-у”.
– С обзиром на то да нису
одржани локални избори, нисмо

имали градску изборну комисију, већ је РИК формирао радно
тело за спровођење избора, у којем су били представници свих
партија и група грађана које су
имале кандидате на изборима и
они су сав материјал кроз статистику проследили Београду –
кратко је изјавио Милићевић.
У Београду односно Републичкој изборној комисији,

како су нам одговорили, тражене податке за Панчево ће доставити након што обраде свих
100 одсто гласова и објаве коначне резултате избора. Законски рок за објављивање коначних резултата избора је 96 сати
од затварања бирачких места,
што значи да ће РИК то морати
да учини најкасније до четвртка, 6. априла, у 20 сати.
Како су Панчевци гласали
На територији Панчева укупно
су била 74 бирачка места, од
чега 46 у граду, по четири у
Старчеву, Омољици, Качареву,
Банатском Новом Селу и Долову, три у Јабуци, по два у
Глогоњу и Банатском Брестовцу

и једно у Иванову. Број бирача
уписаних у бирачки списак је
86.104. Панчевци у Радном телу РИК-а ипак су располагали
некаквим подацима о изборима одржаним 2. априла, али не
потпуним. Милићевић нам је
доставио оне са обрађених
75,68% односно са 56 бирачких места. Број оних који су
изашли на изборе је 49.006,

што је 56,91 одсто. Неупотребљених гласачких листића је
било 37.038, а број примљених
листића 86.044. У гласачкој
кутији се нашло 48.959 односно 56,86 одсто. Неважећих
листића је било 840, то јест
1,72 одсто, а број важећих
48.119 или 98,28 одсто.
С таквим узорком резултати
гласања су следећи:
Саша Јанковић – 9.244 гласа или 18,88 одсто;
Вук Јеремић – 2.276 гласова
или 4,65 одсто;
Мирослав Паровић – 145
гласова или 0,30 одсто;
Саша Радуловић – 786 гласова или 1,61 одсто;

Лука Максимовић – Љубиша Прелетачевић Бели – 5.711
гласова или 11,66 одсто;
Александар Вучић – 25.003
гласа или 51,07 одсто;
Бошко Обрадовић – 1.327
гласова или 2,71 одсто;
Војислав Шешељ – 2.252
гласа или 4,60 одсто;
Александар Поповић – 346
гласова или 0,71 одсто;
Милан Стаматовић – 235
гласова или 0,48 одсто;
Ненад Чанак – 794 гласа или
1,62 одсто.
А шта кажу други извори?
На бирачким местима политичке партије су имале своје
представнике у бирачким одборима који су пратили изборни процес и учествовали у
бројању гласова и састављању
записника. Штаб Саше Јанковића први је објавио, у процентима, резултате на основу
100 одсто обрађених гласова
за територију Панчева. Излазност је 56,96 одсто, а резултати су следећи:
Саша Јанковић – 19,48%;
Вук Јеремић – 4,72%;
Мирослав Паровић – 0,30%;
Саша Радуловић – 1,68%;
Лука Максимовић – 11,74%;
Александар Вучић – 49,97%;
Бошко Обрадовић – 2,67%;
Војислав Шешељ – 4,57%;
Александар Поповић – 0,75%;
Милан Стаматовић – 0,48%;
Ненад Чанак – 1,65%.
Ако ове резултате упоредимо
с подацима панчевачког Радног
тела РИК-а (који су с мањег узорка), видимо да је највеће одступање код кандидата Александра
Вучића, за 1,10 одсто, и код Саше Јанковића, за 0,60 одсто. Тек
када РИК саопшти коначне резултате за Србију, па и Панчево,
моћи ћемо и да видимо како се
гласало у Панчеву и у селима.
Али оно што је сигурно и што ти
резултати неће променити, јесте
то да ће нови председник Србије бити Александар Вучић, с
мандатом од пет година.

КАКО СТРАНКЕ ОЦЕЊУЈУ РЕЗУЛТАТЕ ИЗБОРА

Скоро сви задовољни
Иако је лидер Српске напредне странке Александар Вучић
победио, и то у првом кругу
избора за председника државе, панчевачки напредњаци се
после победе нису оглашавали, нити су одговорили на наша питања. Неуобичајено за
странку чији је лидер изабран
за шефа државе.
С друге стране, панчевачке
демократе изразиле су задовољство што је кандидат кога
је подржала Демократска
странка, Саша Јанковић, у
Панчеву остварио резултат од
близу 20 одсто гласова. Оценили су да је излазност била
незадовољавајућа и да је она
показала шта Панчевци мисле
о политици коју води локална
власт, али и да гласови дати
Јанковићу показују ипак позитивну енергију која се враћа у
Панчево.
– Чињеница да је председнички кандидат Саша Јанковић освојио у Панчеву близу
20% гласова, говори да су
Панчевци видели да постоји
алтернатива садашњој власти
и да су спремни да се боре за
пристојну и уређену Србију и
за свој град – изјавио је др Душан Стојић, председник Градског одбора ДС-а.
Резултати избора су, сматра
Српски покрет Двери, последица целокупног стања у друштву. Након што су грађани
изгубили социјалну, правну,
здравствену и економску сигурност, власт, уз помоћ медија, сада лако манипулише

бирачима, уз условљавање
радним местима.
– Било је ту и позивања телефоном, и долазака на врата
грађана, и других захтева, али
с позиције власти, број гласова за Вучића је мали. Не заборавимо да су га из личних
ин те ре са по др жа ли Ља јић,
Зукорлић, Карић, ПУПС,
СПС… Грађани су у страху дали

Покрет „Доста је било” – чија
се одлука о томе да ли ће подржати неког од кандидатa или ће
изаћи са својим, што се и догодило, најдуже чекала – сматра
да су на овим изборима једини
победници: купљени гласови,
страх и нерегуларнoст. Градски
координатор ДЈБ Никола Полић изјавио је да ће након избора фокус бити на апстинентима.

подршку оном ко то злоупотребљава, али ми не кривимо
наш народ. Криви смо ми, јер
не успевамо да нађемо пут и
отклонимо страх у људима –
каже Милутин Илић из Двери.
Када је реч о даљим плановима, Илић каже да сваки изборни циклус и рад у политици виде као припрему за будуће дане,
од којих очекују буђење народа
и скидање овог режима с власти. Каже да ће Двери наставити да буду глас моралне, храбре
и слободарске Србије.

– Радићемо на томе да убедимо грађане који не излазе
на изборе да нисмо сви исти и
да се све може променити.
Промена мора доћи оловком,
а Вучићева популарност пада.
Ми не одустајемо, на крају ћемо победити, јер пораз није
алтернатива – изјавио је он.
Српски радикали након
ових избора баве се собом. Не
крију да нису задовољни постигнутим резултатом, а резултате других нису коментарисали.

– Радимо озбиљну и темељну анализу да бисмо утврдили
разлоге који су нас довели до
овог резултата. Објективно,
СРС је имао најскромнију
кампању, јер не користимо ни
државне ресурсе, а не плаћају
нас ни стране службе, ни домаћи тајкуни. Наша поштена
политичка борба не стаје и ми
ћемо се, као и до сада, борити
демократским и институционим средствима – изјавила је
Смиљана Гламочанин Варга,
председница Oкружног одбора СРС-а.
Из Тима Вука Јеремића у
Панчеву кратко су саопштили
да је њихов председнички кандидат у нашем граду на четвртом месту по броју освојених
гласова, а о даљим активностима „јавност ће бити благовремено обавештена”.
Сви панчевачки политичари с којима смо разговарали
сложни су у оцени да резултати ових избора неће много
утицати на састав ло калне
политичке сцене или одборничких група у Скупштини
града. А да ли ће до неких
промена у самим одборима
странака доћи – то је већ могуће, али је то њихово унутарстраначко питање.

Страну припремила

Марина
Димитрић
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НА СЕДНИЦАМА ГРАДСКОГ ВЕЋА

НОВИНАРИ ПОМАЖУ ЛОКАЛНОЈ АДМИНИСТРАЦИЈИ

У ПРВОМ ПЛАНУ ПРОЈЕКТИ
ЗА ПОКРАЈИНСКЕ КОНКУРСЕ

Другачије од других

За радове на уређењу
каналске мреже
66.666.666,66 динара
Уклањање дивљих депонија
с пољопривредног
земљишта
Градски већници с градоначелником
на челу донели су 30. марта три закључка. Првим од њих дали су сагласност да Град Панчево учествује на
Конкурсу за доделу подстицајних
средстава за реализацију радова на
уређењу каналске мреже у функцији
одводњавања пољопривредног земљишта у 2017. Пратећи елаборат
сачинило је ЈВП „Воде Војводине” из
Новог Сада.
Укупна
вредност
радова
је
66.666.666,66 динара; Град партиципира с тридесет милиона динара, док
ће се код Покрајинског секретаријата
за пољопривреду, водопривреду и шумарство конкурисати за остатак новца.
Предмет другог закључка је други
циклус избора пројеката обнове објеката јавне намене у јавној својини.
Канцеларија за управљање јавним
улагањима Владе Републике Србије
тражила је од локалних самоуправа
да доставе предлоге за улагање у области образовања, здравства и социјалне
заштите. Већници су, после консултација представника ЈП Дирекције и
ових трију сектора, одобрили пријаву
Града из области образовања: могућа
је адаптација објеката ОШ „Свети Сава” и Машинске школе Панчево.

У оквиру програма „Подршка локалним самоуправама у Србији на путу
ка ЕУ – друга фаза”, који финансира
Краљевина Шведска, Стална конференција градова и општина – Савез
градова и општина Србије (СКГО)
расписала је конкурс за најбоље медијске прилоге о пракси у локалној
самоуправи под називом „Другачије
од других”.
Конкурс чије су теме ЕУ интеграције, заштита животне средине, унапређење пословне климе, превенција
и управљање ванредним ситуацијама, као и родна равноправност и
људска права на локалном нивоу, за
новинаре локалних, регионалних и

Новинарске радове треба слати
Служби за информисање СКГО-а, а
оцењиваће их независни жири који
чине искусни уредници: Нада Гогић,
Сузана Трнинић, Зоран Баранац, Веселин Симоновић, Иван Цвејић и Зоран
Секулић. На меморандуму СКГО-а, у
самом врху, стоји суштина, оно чиме
новинари треба да се руководе приликом стварања прилога: другачији
приступ, извештавање које се истиче,
истраживачко и аналитичко новинарство.
На првом конкурсу СКГО-а, под називом „Избор за најбољи медијски истраживачки прилог у области локалне
самоуправе 2009. године”, један од

националних медија отворен је од 1.
априла до 15. октобра 2017. Побољшање квалитета услуга које грађанима пружа локална власт било је повод за расписивање конкурса, па је
једноставно извести закључак да на
овај начин новинари помажу администрацији. Биће додељено пет награда, а аутори најбољих прилога добиће лаптоп рачунаре.

лауреата био је новинар нашег листа
Зоран Станижан. Он је аплицирао
текстом „Лепота најробијске мисли”,
који смо објавили на насловној страни 20. фебруара 2009. У њему је, на
веома духовит начин, описана
озбиљна контрадикторност између
речи и дела тадашњег министра заштите животне средине у Влади Републике Србије.
С. Т.

Ускоро треба да буде адаптирана
Машинска школа Панчево
У оквиру треће тачке дневног реда
Градско веће је прихватило текст Одлуке о спровођењу поступка јавне набавке од стране више наручилаца,
коју су потписали градоначелник Саша Павлов и в. д. директора ЈП Дирекције Маја Витман.
Прошле недеље, на седници која је
претходила гореописаној, обрађиване су две теме о којима у „Панчевцу”
није било речи, а у вези су, као и када се ради о две тачке последњег заседања, с конкурсима.
Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство расписао је Конкурс за доделу
подстицајних средстава за уклањање дивљих депонија с пољопривредног земљишта, односно привођење
намени пољопривредног земљишта
на територији АП Војводине у 2017.

ШТА СЕ ГРАДИ У ЧУМИЋЕВОЈ УЛИЦИ

Ниче зграда
за социјално становање

години. Ко ми си ји за вред но ва ње
пројектних идеја у вези са припремом предлога интерсекторских пројеката са којима се аплицира на
конкурсе домаћих и страних извора
финансирања обратио се панчевачки Секретаријат за пољопривреду,
село и рурални развој с предлогом
пројекта „Уклањање дивљих депонија с пољопривредног земљишта,
односно привођење намени пољопривредног земљишта на територији града Панчева у 2017. години”, а
она је дала позитивно мишљење.
Укупна вредност пројекта је
21.428.572 динара с ПДВ-ом. Град ће
код овог покрајинског секретаријата
конкурисати за петнаест милиона
динара, а уколико пројекат буде био
одобрен, преостали износ од
6.428.572 динара биће обезбеђен из
градског буџета за 2017.
Исти покрајински орган власти
отворио је и Конкурс за суфинансирање уређења атарских путева и
отресишта у 2017. Поменути локални секретаријат је предложио пројекат „Периодично одржавање путева,
атарских путева са отресиштем и
отресишта на територији града Панчева”. Наведено је и шест конкретних катастарских парцела, по три у
Старчеву и Иванову, у укупној дужини од око шест и по километара.
Вредност радова је педесет седам
милиона динара с ПДВ-ом, а Град ће
конкурисати за двадесет милиона
динара.
С. Трајковић

НАША АНКЕТА
ДА ЛИ СТЕ ПОД СТРЕСОМ?

Шетњом сузбити нервозу
Многи наши суграђани пронаћи ће
се у следећем опису: немате своју
имовину, а имате редовна примања,
али она нису довољна да бисте могли
да изнајмите, а камоли купите свој
стан, платите комуналије и преживите месец. Ако „одговарате опису”,
можда у Чумићевој 52 полако расте
решење баш вашег проблема.
Наиме, на тој адреси су у четвртак,
30. марта, званично почели радови на
изградњи зграде социјалног становања, намењене управо гореописаној категорији становништва. Наравно, набројани критеријуми нису једини који
ће се вредновати онда када конкурс за
изнајмљивање станова буде био расписан. Пре свега тога зграда треба да
буде изграђена, а рок за завршетак радова је 180 дана. Према речима градоначелника Саше Павлова, ова инвестиција је вредна 27 милиона динара,
од чега је две трећине обезбедио Град,
а преосталих девет милиона стигло је
из Министарства за саобраћај и инфраструктуру. Павлов је изразио наду
да ће се већ крајем ове године први
станари уселити у осам стамбених јединица, колико ће их у згради бити.
Директорка Градске стамбене агенције (ГСА) Зденка Јокић нагласила је
да ови станови неће бити предмет откупа или куповине, већ ће се искључиво давати у закуп.

– Расписаћемо конкурс и станове
ће добити наши суграђани који испуњавају одређене критеријуме, а висина закупнине ће бити нижа у односу
на цене на тржишту. Први уговор се
увек закључује на одређено време –
до пет година, након чега, уколико су
држаоци станова савесни, односно
ако измирују своје обавезе, уговори
им се продужавају. Поред осталих
критеријума, основни је тај да породица мора имати минимална средства да би покрила трошкове рачуна
и да би имала остатак новца за живот, с обзиром на то да се закупнине,
комунални и сви други трошкови
плаћају – истакла је Зденка Јокић.
Она је додала и то да ће цена закупа бити позната тек када зграда буде
завршена, али да ће она сигурно бити нижа за 40–50% у односу на „регуларне” цене најма. Зграде овог типа
су од 2005. године, захваљујући махом иностраним донацијама, грађене на Стрелишту, а у последњих неколико година никле су још две.
Зденка Јокић је открила и то да је
Град обезбедио део средстава за нову
сличну инвестицију, па се тако у наредном периоду очекује изградња
још једног објекта овог типа у Улици
Светозара Милетића.
Д. К.

М. ЈЕРЕМИЋ

А. СПАСИЋ

М. ФРИК

И. ЈОРДАНОВСКИ

Брз живот, ниске плате, проблеми у
породици и негативно окружење готово да су постали свакодневица.
Питали смо пролазнике да ли су под
стресом и како се боре с њим.

МИЛЕНА ФРИК, пензионерка:
– Идем на игранке, дружим се,
имам дечка... Стрес који сам имала
„отишао” је, а сада ми је супер и фино.
Не обраћам пажњу на проблеме.

МИЛИЦА ЈЕРЕМИЋ,
студенткиња биологије:
– Под стресом сам константно.
Највише ми стрес изазива ситуација
у држави, то што данашња власт
прича једно, а ради друго, као и испити на факултету. Стреса се ослобађам фитнесом, шетњом, читањем
књиге и дружењем с пријатељима.

ИВКО ЈОРДАНОВСКИ, пензионер:
– Човек у старим годинама боље
да има с ким да се дружи, а не да је
сам. Упознали смо се, дружимо се и
посећујемо. Нема стреса. Имам синове, ја имам своју кућу, они своје,
тако да је све добро. Једем лепо, спавам, засад је супер. Ни здравље није
лоше.

АНЂЕЛКА СПАСИЋ, спремачица:
– Јесам под стресом. Великим. А
највећи узроци су посао и плата. Ни сама не знам како да се изборим са стресом. Одмарам се у природи на ваздуху,
шетам, прочитам неку књигу, уз децу...
Трудим се да превазиђем те проблеме.
Јако се тешко живи. Кад радите, а не
добијете ништа – то је велики стрес.

МИЛАН КРСТИЋ,
правосудни стражар:
– Наравно да сам под стресом, ко
није? Криминал ми изазива стрес,
бахатост у Панчеву као и оних који
долазе тамо. Знам доста тих ствари.
И чујем и видим. Свако од нас на
послу сваки дан доживи нешто што
је лоше. Једном дневно ако вам не-

М. КРСТИЋ

С. РАЈКОВ

ко нешто каже, па вам је лоше, а не
сваки дан да нешто доживљавате.
На другом месту је плата, која је
мизерна и понижавајућа. Чак сам се
био пријавио за разговор с Вучићем.
До данас нисам добио одговор, а
хтео сам да идем код њега само с
једним захтевом. Основно што бих
му рекао јесте да нам врати достојанство – нама, полицији и затворским чуварима. Против стреса се
борим уз ћеркицу, шетамо се и проводимо време заједно.
СРЕТЕН РАЈКОВ, незапослен:
– Углавном сам под стресом због
међуљудских односа, али некако
увек дође све на своје. Често неко неслагање у мишљењу доводи до конфликта, па то може да ескалира. Пошто се бавим борилачким вештинама, у оквиру тренинга радимо и неку
врсту медитације, па ми то помаже
да се изборим са стресом.
Анкетирала: Милица Манић
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ЕКОНОМИЈА

Почео сам да систематизујем проблеме с
којима сам се лично сусретао и нудио нека
могућа решења.

Петак, 7. април 2017.
pancevac@pancevac-online.rs

Драгомир Ивановић, произвођач
најукуснијих дарова природе

ЗАПИСИ О ОДРЖИВОМ РАЗВОЈУ

ВОЋАРСТВО: ИСПЛАТИВА И ЗДРАВА ГРАНА ПОЉОПРИВРЕДЕ

ГРАДСКИ БАШТОВАН
Драгомир Ивановић,
сам свој воћар
Писање о
примењивом знању
Пронаћи органске
системе заштите

Др Владан Угреновић

Др Владимир Филиповић

Медоносно биље
Наша земља је изузетно богата медоносним биљем,
али је оно неравномерно
распоређено. Низијски делови као што су Војводина,
Шумадија, Стиг и други
крајеви, због интензивне
обраде, изгубили су ону
вредност коју су као пчелиња паша имали док су били
обрађивани екстензивно.
На тим просторима, и поред добрих паша на уљаној
репици и сунцокрету, све
више нестају биљке које
пчелама омогућују развојну пашу с вишковима меда.
Зато су пчелари приморани да непрестано селе кошнице. С друге стране, у
брдско-планинском делу
има много разноврсног медоносног биља, одличног за
развојну, али и главну пашу, на којој пчеле сакупе
доста меда. Међутим, најмедоносније биљке су мало
заступљене, па не могу дати веће приносе меда и
осталих производа. Због
тога је потребно уводити
што већи број гајених биљних врста, чија је технологија производње већ дефинисана, и самониклих, на
чијој технологији треба радити. Оваквим приступом
„покривају се” беспашни
периоди, смањују трошкови
који настају при селидби,
смањује се стрес и јача имунитет пчелињег друштава.
Шта и како гајити у појединим ситуацијама, више
је него тешка одлука. Избор је велики, а првенствено треба мислити на оне
медоносне врсте које у неком крају недостају, али
могу се успешно гајити. Из
мноштва различитог медоносног биља издвајамо само неке лековито-медоносне врсте, оне које пчелама
могу обезбедити богату пашу од средине фебруара до

краја септембра. У нашој
земљи постоји дефицит семенског и садног материјала медоносног биља, недовољно је рађено на селекцији и агротехници, а за
поједине врсте пчелари и
не знају. Стога је потребно
заснивање нових плантажа.
Медоносне биљке се разликују и по томе да ли су
гајене или самоникле, зељасте, жбунасте или дрвенасте, једногодишње, двогодишње или вишегодишње. При избору медоносног биља пчелари треба да
знају да морају бити испуњена два основна услова: да
му је пашни капацитет најмање 400 килограма меда
по хектару и да цвета током
јуна и јула. Тада су дуги и
топли дани, па ће их пчеле
добро искористити. На
основу ових критеријума
дошло се до сазнања да се у
нашем агроклимату могу
гајити мађарски багрем,
фацелија, коријандер, бели
и жути кокотац, еводија,
милодух (изоп) и мртва коприва. Уз наведене, могу се
гајити и неке од мање медоносних, као што су хељда,
жалфија, чубар, вресак, тимијан и друге. Поред високомедоносних мађарског
багрема и еводије, гајењем
фацелије може се сакупити
и више од хиљаду килограма меда годишње. Иста количина се може добити и од
милодуха. Коријандер по
хектару даје око 500 килограма меда, а мртва коприва око 400 килограма. Најдужи период цветања имају
фацелија и мртва коприва –
од маја до септембра/октобра, а коријандер и милодух цветају од јуна до јула
(милодух до септембра).
У наредном броју биће
речи о значају пчеле и пчелиње паше.

АГРАРНА ПОЛИТИКА

Непрерађени
производи пуне буџет
Српски аграр приходовао је
укупно 2,9 милијарди евра од
извозних послова у протеклој
години, а остварени суфицит
износи 1,6 милијарди – саопштио је директор сектора за
пољопривреду Привредне коморе Србије Жарко Галетин.
Он је навео да је извоз у прошлој години већи за 11 одсто
у односу на просечну вредност петогодишњег извоза и
да је присутан стални узлазни
тренд. Најзначајнији извозни
производ је, како је напоменуо, и даље роба из сектора
примарног аграра, дакле производи мале додатне вредности. Основни задатак аграрне
политике Србије, према његовим речима, треба да буде
промена структуре пољопривредне производње.
„Нерационално је да у
структури укупне пољопривредне производње биљна производња учествује са две тре-

ћине, а сточарство са 30 одсто.
Зато је одлучено да се мења буџет у корист веће стимулације
сточарске производње, као и
путем суфинансирања пројеката који се односе на прераду
производа” – навео је он.
Галетин каже да су непрерађени производи и даље
основни учесници у пуњењу
буџета. Реч је о кукурузу,
пшеници, малинама и јабукама, а потом следи прерађивачка индустрија.
Према подацима Привредне коморе Србије, вредност
извоза кукуруза протекле године била је 336,6 милиона
евра, малине 223,9 милиона,
пшеница 131,8, а јабуке 113,9
милиона евра, док су на петом и шестом месту по вредности били производи више
фазе прераде, попут шећера и
сунцокретовог уља, са 112,8
милиона односно 62,2 милиона евра.
М. Д.

Тема градског баштованства
веома је актуелна у свету, а и
код нас је у порасту интересовање за ову активност, која
може бити извор здравије хране, допуна кућног буџета, рекреација... Наш суграђанин
Драгомир Ивановић годину
дана пише књигу на ову тему,
јер поред искустава пољопривредника из Банатског Брестовца и Омољице која сакупља и систематизује, и он сам
је стекао многа знања на сопственом пољопривредном газдинству.
Аутор је трију књига објављених у едицији „Сам свој
воћар”: „Приручник за воћаре
почетнике”, „Трешња” и „Јагодасто воће”.
– Слике из детињства остају
у сећању, а рођен сам у малом
месту где су се сви бавили баштом и воћем. Како долази
старост, сви почињемо да размишљамо о некој тихој оази,

кућици у цвећу. Пре десетак
година, као менаџер једне
фирме у Београду, осетио сам
засићење великим градом.
Кренуо сам по селима и када
сам стигао у Банатски Брестовац – заљубио сам се! Парк природе Поњавица је невиђено богатство. Купио сам плац с воћњаком 2008. године – почиње
своју причу Драгомир.
Од хобија до занимања
Каже да су тада кренуле муке:
није ништа знао о заливању,
орезивању, ђубрењу воћки, као
ни о обрађивању земље. Тражио је информације на интернету, ишао по сајмовима и институтима. За неколико година много је научио, па је купио
још два плаца. Подигао је 150
стабала трешње, која сада улазе у род.
– Леп хоби сам претворио у
озбиљно занимање и добар извор прихода. Путовао сам по
Медитерану и северној Африци, па сам много тога пробао
да садим; шпарглу, рецимо,
или зачинско ароматично биље. Где год имам празно место, убодем неку семенку, неку биљчицу – додаје наш саговорник.
Објашњава да га је научни
начин размишљања повео ка
идеји да систематизује своја
знања и преточи их у књиге.
– Зими сам два-три месеца
на интернету и читам. Проучио сам сву литературу о воћарству и повртарству коју
сам могао да купим код нас,
али нажалост постоји проблем: информације су оскудне, и то у оном смислу да када
доктор наука обрађује неку тему, то чини књишки. На пример, фомологија биљака јесте
важна, али човеку који почиње

да подиже башту неупоредиво
је важније да направи план баште. Када научник говори о
трешњама, он прича о десет
хектара, а не о три стабла која
неко хоће да посади. Посебан
случај су расадничари: они ће
вам, када купујете, све најлепше рећи о садницама воћа, а
ви ћете тек после три године
схватити да нисте купили оно
што су вам продали. Све време
сам тражио примењиво знање
и нисам га нашао – јасан је
Ивановић.
Проблем постоји и са опрашивањем, а продавци на пијаци или у пољопривредној апотеци то купцу неће рећи јер,
углавном, то и не знају.
– Трешња мора да има адекватног опрашивача. У супротном, дешава се да цвета,
али не рађа. У „Приручнику за
воћаре почетнике” почео сам
да систематизујем проблеме с
којима сам се лично сусретао
и нудио нека могућа решења.
Нико вам неће рећи да у Панчеву и околини не треба садити кајсију. Због мразева је постало правило да се овде она
после осам до десет година
осуши. Даље, код избора садница се мора пазити. Овде се
највише продају оне из околине Крушевца, а то је потпуно

завају. Следеће питање на које
се мора на прави начин одговорити, јесте избор баштованског алата. Нуде све и свашта
и ако кренете у куповину неплански, видите да вам се буџет тањи а да много тога нисте
решили. Затим, ту је и техника
гајења воћа: како засадити
садницу? Треба умети однеговати садницу у прве две-три

другачије поднебље, не могу
се адаптирати у Панчеву. По
мом мишљењу, треба узимати
мађарске или новосадске сорте – објашњава Драгомир.
Економска страна приче
Важна је и позиција баште и
воћњака: изложеност сунцу и
број сунчаних дана, највише и
најниже температуре...
– Смокве, по правилу, на
сваких четири-пет година смр-

јабука и јагода пуне пестицида. Потрудио сам се да нађем
органске системе заштите:
биљка саму себе може да штити и тако настају аутохтоне
сорте, које су отпорне на многе болести. Питања чувања,
складиштења, сушења и транспортовања такође су веома
значајна. Све то сам у првој
књизи пробао да на општеприхватљив и једноставан начин
прикажем читаоцу – прича
Ивановић.
После почетног ентузијазма
да има своју јабуку, крушку,
вишњу, шљиву, почео је да
размишља о економској страни целе приче. Схватио је да
трешња увек може да се прода
за 180 до 250 динара, колико
год да их неко има.
– У овом поднебљу има толико неискориштених шанси
да је то зачуђујуће. Хектар засада трешње у десетој години
може да донесе од петнаест до
двадесет хиљада евра прихода.

године, које су за воћке критичне. И резидба је проблем
којим се не бави много људи.
Основне принципе могу да науче сви, али неке сложеније
знају само професионални резачи. Заштита? Општа је прича, а нажалост и тачна, да су

Треба сачекати, али исплати
се. Уложио сам нешто средстава и купио 200 садница.
Али огроман проблем, због којег многи произвођачи одустају од рада, јесте крађа садница. Мени су прве ноћи пошто
сам их посадио, из земље извукли 35 садница! Сада је трешња почела лепо да рађа; никада нећу некоме ко ме пита
забранити да набере две киле
и понесе их деци, али има људи који долазе ноћу комбијима и оберу цео род. То се дешава и паприкарима у Брестовцу – каже Драгомир.
Кондиција, одбрана од штеточина
Трешња је благородна воћка
која тражи негу у прве три године: уме да буде пресудно добро формирање крошње и круне. Ивановић додаје:
– После тог периода она све
мање тражи, не треба јој много
хемије. Неке општеприхваћене
препарате не користим, а за неке од њих сам сигуран да ће бити и забрањени. У другој књизи
сам пробао да систематизујем
све што знам о трешњи: од избора сорти, међусобног опрашивања, позиције на којој је
треба гајити, типова крошњи,
начина резидбе и заштите до,
након тога, бербе, продаје... Позабавио сам се и нашом законском регулативом у вези с трешњом; она би могла боље да се
усклади са европском.
Решио је да се бави производњом природне хране, воћа
и поврћа, како би својој породици и пријатељима могао
увек да понуди нешто што је
проверено здраво.
– Воће мора да буде у таквом здравственом стању, у
таквој кондицији да може да
се одбрани од штеточина. На
једном плацу у Брестовцу, у
дебелом хладу старог ораха,
гајим шумске јагоде. Имам и
алпске јагоде, сталнорађајуће.
Аронију сам посадио у плодну
војвођанску земљу и фантастично успева. Јагодасто воће
сам осетио као нешто врло интересантно из више аспеката.
Укусно је – волим рибизлу, боровницу, огрозд, малину, купину... Здраво је, посебно за
срце – препоручује Ивановић.
Драгомир жели да охрабри
што више људи да се баве воћарством.
– У ово време, које називају
кризом или транзицијом, најлепше радно место је оно на
селу! Ту си господар и свог
времена и свог здравља, а радиш онолико колико можеш и
на начин на који хоћеш. Тврдим да од хектара трешње једна породица може сасвим лепо да живи, а не мора се одмах купити све, могуће је сваке године имати десетак нових садница. Профитабилно
је – поентира Драгомир.
Треба учити од паметнијих
и искуснијих од себе.
С. Трајковић
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ТРЕЋА ГОДИНА ГРАДСКЕ КАМПАЊЕ „САКУПИ И УШТЕДИ, ВИДЕЋЕШ ДА ВРЕДИ”

АКТИВНОСТ „БРАНКОВЕ ШКОЛЕ”

ВРЕДНЕ НАГРАДЕ ЗА НАЈУПОРНИЈЕ
И НАЈАНГАЖОВАНИЈЕ

Петнаестоминутне вежбе

Јачање еколошке
свести грађана
о потреби очувања
природних ресурса
Школе с већим
бројем ученика више
нису у предности
Организатори акције прикупљања амбалажног отпада
„Сакупи и уштеди, видећеш да
вреди”, која траје већ три године, на иницијативу Секретаријата за заштиту животне
средине ГУ Панчево и ЈKП-а
„Хигијена”, а уз подршку ЈКПа „Зеленило”, позивају грађане
Панчева да се масовно прикључе. Корист од ове градске
еколошке кампање је вишеструка, а њеном реализацијом
стање у нашој животној средини умногоме ће се унапредити. Поред тога што афирмише
селекцију амбалажног отпада
и развија корисне еколошке
навике код ученичке популације, она уједно помаже заједници да се ослободи лоших
навика бацања рециклабилног
отпада и доприноси развијању
свести о потреби штедње природних ресурса.
Прва оваква кампања реализована
је
школске
2014/2015. године и у њој су
учествовали ученици и наставници из 26 основних и
средњих школа у Панчеву и насељеним местима. Пре две године сакупљено је укупно 19 тона рециклабилног материјала

односно амбалажног отпада.
Прошле године, у другој кампањи акције „Сакупи и уштеди, видећеш да вреди”, учествовале су 23 школе, а сакупљено је укупно 18 тона. Две
године заредом победници су
били ђаци и запослени из качаревачке школе „Жарко Зрењанин”. Основци су уз помоћ
наставника, родитеља, рођака,
комшија и сусељана сакупили
више од свих осталих школа
заједно, тачније 11.341,40 килограма.
Равноправнији однос
Tрећи циклус акције „Сакупи
и уштеди, видећеш да вреди”,
који је отпочео са школском
2016/2017. годином, претрпео
је одређене промене, тј. унапређен је систем награђивања
школа и ученика. Награда се

до сада додељивала школи која сакупи највеће количине отпада, aли су на тај начин у неравноправну позицију биле
доведене образовне установе
које имају мали број ђака, а
које су уложиле много труда и
енергије да сакупе амбалажни
отпад.
Од ове године количине
прикупљеног отпада једне
школе поделиће се на број ђака, тако да неће бити фаворизоване школе с великим бројем ученика, већ оне с највреднијим ученицима. Друга новина акције „Сакупи и уштеди,
видећеш да вреди” односи се
на саму награду. Победничка
школа ће на крају ове акције,
на име освојеног првог места и
највише сакупљеног рециклабилног отпада, од Градске

управе добити 150.000 динара, износ у вредности досадашње наградне једнодневнe екскурзијe. O томе како ће бити
утрошен новац добијен на
основу најбољих резултата у
прикупљању амбалажног отпада – одлучиваће ђачки парламенти у свакој школи, у сарадњи с директором школе и
уз сагласност Секретаријата за
заштиту животне средине.
Вредне и еколошки одговорне ђаке ове године ће лоптама за наставу физичког
образовања наградити Српска
фабрика за рециклажу стакла
и прераду секундарних сировина „Грејач” из Алексинца.
Развијање навика
Да би се акција унапредила на
свим нивоима, да би била још
едукативнија, да би се прикупиле још веће количине амбалажног отпада, да би се развијање корисних навика проширило на већи број циљних група (не само деца и млади већ и
одрасли), да би се више штедело и уштедело природних ресурса и да би се више рециклирало – организатори акције су
проширили листу могућих
учесника. То могу бити појединци, али и цивилни сектор,
невладине организације, удружења грађана, месне заједнице, банке, предузећа и други.
Као и претходних година,
акција се завршава крајем маја ове године, а победници ће
бити награђени 5. јуна 2017,
поводом Светског дана заштите животне средине.

ШКОЛА „ЂУРА ЈАКШИЋ” ПРИРЕДИЛА ХУМАНИТАРНИ КОНЦЕРТ

Помажу свима када је неопходно
Културни центар Панчева био
је исувише мали да прими све
посетиоце који су у среду, 29.
марта, желели да присуствују
хуманитарном концерту који
су заједничким снагама организовали запослени и ученици Основне школе „Ђура Јакшић”. Повод за организовање
овог догађаја био је прикупљање симболичне, али неопходне материјалне помоћи за лечење једне ученице те школе,
као и за допринос у набавци
4Д ултразвучног апарата за
панчевачко породилиште.
Организовањем оваквих догађаја школе попримају другачија обличја, па од стерилних
учионица у којима се учи теорија, постају школе с душом.
Ова школа већ скоро две деценије приређује манифестације
оваквог карактера. На њима су
прикупљана средства за обнову манастира Хиландара и лечење деце из других школа и

из других градова, а школа је
била веома ангажована и упорна током националне кампање за пружање помоћи људима
из подручја угрожених поплавама. Прошле године у Културном центру је одржана манифестација сличног типа, када

што су се одазвали и дошли на
концерт.
– Постала нам је традиција
да сваке године отприлике у
ово време направимо по један
хуманитарни концерт, а да
средства која сте донирали
усмеримо тамо где су неоп-

су прикупљана средства за помоћ социјално угроженим ученицима.
На почетку дружења окупљене родитеље, ученике и
пријатеље ове угледне образовне установе поздравио је
директор школе Раде Барјактаровић, захваливши свима

ходна. Ове године прикупљена
средства биће намењена за лечење наше ученице, а део
средстава усмерићемо за набавку неопходне медицинске
опреме за нашу болницу. Знам
колико сте ви хумани и без
концерта, то сте више пута и
показали, али је мени некако

најлепше када смо сви заједно
на једном месту и када можемо да вам се бар мало одужимо лепим концертом који приређују наши ученици – рекао
је директор школе „Ђура Јакшић” и захвалио свима који су
помогли да се концерт организује, а бина опреми.
Ђаци су у сарадњи с наставницима и учитељима припремили богат и разноврстан
културно-уметнички програм.
Специјалан гост на концерту
био је познати водитељ, глумац и дечји аниматор Бојан
Ивковић.
Распевано, разиграно, с пуно енергије, смењивале су се
музичко-сценске тачке: од традиционалних звукова и ритмова до перформанса савремене
игре. Гости су имали прилику
да уживају у вокално-инструменталним изведбама ексјугословенских поп и рок хитова и
у етно-звуцима.

Ђаци и учитељи ОШ „Бранко Радичевић” прикључили
су се пројекту „Покренимо
нашу децу”, који се реализује уз подршку Министарства
просвете, науке и технолошког развоја. Циљ ове активности је да ђаци нижих разреда, током боравка у школи,
сваког дана вежбају по петнаест минута како би се побољшале њихове физичке и
психичке способности, али и
да предахну од школских
обавеза.
Програм „Покренимо нашу
децу” спроводи Министарство просвете, науке и технолошког развоја у сарадњи са
Српским савезом професора
физичког васпитања и спорта, са идејом да ученици од
првог до четвртог разреда буду физички активнији. Према
речима организатора, живимо у ери бројних технолошких направа и деца су изложена њиховим негативним
утицајима, што оставља видљиве последице. Ђаци су

физички веома неактивни, па
не треба да чуди што имају
лоше држање тела и што су
гојазни у раном узрасту.
Вежбе су осмишљене тако
да буду привлачне и занимљиве, а с друге стране веома су корисне. Разлози за покретање овог пројекта леже у
статистици која каже да је
свако четврто дете у Србији
гојазно, свако пето има лоше
држање, а 70 одсто основаца
је недовољно физички активно.
Пројектом је обухваћена
цела територија Србије. У
првој фази организована је
обука учитеља из области
физичког васпитања, који ће
потом бити задужени за реализацију ове активности у
школама. Обуку је прошао
по један запослени из сваке
школе, који је након тога
стечено знање пренео колегама. Координатор овог пројекта у ОШ „Бранко Радичевић” јесте учитељица Драгица
Родић.

УСПЕХ ПАНЧЕВАЧКИХ НАДА

Физичари грабе даље
Успех панчевачких физичара се наставља. Овог пута заблистали су физичари на 55.
државном првенству, одржаном прошлог викенда у Кладову. Габријел Едвард Етински и Душан Цвијетић, ученици панчевачке гимназије
„Урош Предић”, освојили су
бронзано односно сребрно
одличје у категорији ученика првог и другог разреда.
Њихови другари из школе
Андреј Танко и Марта Бошњак били су други међу
најталентованијим физичарима матурантима. Медаље
су освојили и стари знанци –
Панчевци који похађају
угледну Математичку гимназију. Марко Шушњар био
је први, сребрну медаљу освојили су Даница Зечевић и Огњен Тошић, а Александар
Милошевић био је трећи у
категорији ученика завршних
разреда средњих школа.
Последњих неколико година наш град је препознатљив као средина у којој се
развија и расте једна веома
успешна генерација младих
физичара, математичара и

програмера. То није случајност, јер је велики број ових
талентованих основаца и
средњошколаца укључен у
систем рада Регионалног
центра за таленте „Михајло
Пупин” из Панчева, што
опет непобитно указује на то
да су за сваки успех неопходни стручност, јасна стратегија и мукотрпан рад. Поред
тога, нико не треба да сметне
с ума да су професори и наставници из њихових основних и средњих школа, као и
сами родитељи, такође део
једног великог образовно-педагошког панчевачког тима који улаже велики напор
и труд како би ова талентована деца могла да се препусте чарима научноистраживачког рада.
Захваљујући врхунским
резултатима наших суграђана наш град ће на овогодишњој Физичкој олимпијади
Србије имати четири представника. Право учешћа на
овом престижном такмичењу
стекли су Марко Шушњар,
Даница Зечевић, Огњен Тошић и Андреј Танко.

САРАДЊА НИС-а С ФАКУЛТЕТИМА БЕОГРАДСКОГ И НОВОСАДСКОГ УНИВЕРЗИТЕТА

Није све у теорији, има нечег и у пракси
НИС и Економски факултет
Универзитета у Београду успешно сарађују у оквиру потписаног меморандума о сарадњи,
којим је предвиђена реализација заједничких научноистраживачких пројеката, студентскe праксe у компанији НИС,
као и размена знања и искустава. Протокол предвиђа и организовање гостујућих предавања НИС-ових стручњака и про-

Страну припремиo

Зоран
Станижан

фесора споменутог факултета,
као и помоћ при изради истраживачких и дипломских радова, тренинг програма и заједничких пројекта. Партнерство
са образовним институцијама
НИС развија у оквиру програма „Енергија знања”, чији је
циљ да повеже научне и образовне институције и да студијске програме прилагоди потребама тржишта.
Андреј Шибанов, заменик
генералног директора НИС-а
и директор Функције за организациона питања, сматра да
је сарадња Економског факултета и НИС-а веома значајна.

– Стратешко опредељење
наше компаније је улагање у
младе, њихово образовање и
даљи напредак. Веома је битно то да је задовољство поводом сарадње са Економским
факултетом обострано и да
младим студентима дамо шансу да кроз квалитетну праксу у
НИС-у стекну драгоцено почетно искуство, које ће унапредити њихово знање – рекао
је Шибанов.
С друге стране, декан Економског факултета Бранислав
Боричић истакао је да је веома задовољан што се НИС
прикључио групи од 220 компанија с којима Економски

факултет Универзитета у Београду има потписане споразуме о сарадњи, који предвиђају
студентске и стручне праксе,
теренску наставу, стипендирање студената и тренинг програме.
Да подсетимо, НИС је до сада потписао 46 споразума о сарадњи с домаћим и међународним научним и образовним
установама. Због доприноса
унапређењу услова образовања
у Србији, НИС је прва компанија која је добила престижну
„Светосавску награду” коју додељује Министарство просвете, науке и технолошког развоја Владе Републике Србије.

Сту ден ти Фа кул те та тех нич ких на у ка Но во сад ског
универзитета прошле недеље
су посетили Музеј НИС-а у
Пословном центру у Новом
Саду и том приликом се упознали с богатом историјом
компаније, организацијом рада, процесима, кључним
правцима развоја и најважнијим догађајима који су обележили њен развојни пут. Гости
НИС-а били су студенти прве
године Факултета техничких
наука, са смера за индустријско инжењерство и менаџмент. Музеј НИС-а у Новом
Саду налази се у склопу Пословног центра компаније, а

тема сталне поставке је „Будућност на делу”. У музеју су
изложени експонати велике
вредности, који свим посетиоцима омогућавају да сазнају
више о првим бушотинама, о
по чецима истраживања и
производње нафте и гаса, као
и о њиховој преради. Представљен је и историјат развоја
бензинских станица на овим
просторима, а музејска поставка доноси причу о развоју
послератне Југославије и једне од најважнијих привредних грана у нашој земљи –
енергетике. Поред Новог Сада, Музеј НИС-а постоји и у
Кикинди.
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ХРОНИКА

Циљ нам је да оформимо сервис за акутну
терапију бола, који би покрио сва хируршка
одељења у болници.

Петак, 7. април 2017.
pancevac@pancevac-online.rs

Др Стеван Михаиловић, анестезиолог

Х ИТ НА ПО МО Ћ

Симптоми зла

Пише:
др Мирослав Тепшић
Сунчани и топли дани донели су неуобичајен број пацијената са срчаном слабошћу, инфарктима и епилептичним нападима. Рекло би
се да још увек нисмо довољно припремљени за активности напољу и физичке напоре који постају интензивнији с доласком пролећа.
Вируси и алергени овог пута
су много више засметали
малишанима.
Постоје, међутим, болести
и стања који се не обазиру на
годишња доба или временске прилике. Још мање их
ремете социјални фактори и
достигнут ниво развоја неке
земље. Штавише, наркоманија као болест зависности
иде руку подруку с бестидним „бизнисом” присутним
у сваком кутку планете, а
економске и друштвене кризе дају прави ветар у леђа тој
прљавој работи. Психолози
ће рећи да је у борби против
ове пошасти веома важна
топлина и добра комуникација између родитеља и деце. Готово је једнако битно
постављање јасних правила
понашања како би се умањили негативни утицаји средине. Ипак, тешко је изборити
се с проблемом ако је он
сврстан у категорију пожељног животног стила. Шансе
су нам још мање уколико одрастамо у времену у ком се
губи граница између доброг

и лошег, исправног и погрешног.
Родитеље, природно, интересују знаци који ће скренути
пажњу на то да дете има проблем. Фазе експериментисања и коришћења наркотика у
слободно време могу дуго
остати непримећене. Злоупотреба супстанци постаје видљивија када се понашање и
стил живота њој прилагођавају. Другим речима, развија
се психичка зависност, која с
временом прелази у физичку. Тада су највидљивији знаци: трансформација личности, промена карактера, телесно и психичко пропадање,
занемаривање обавеза, агресивно и делинквентно понашање. Често се запажају психичка успореност и поспаност, неразговетан говор, уске
зенице, црвенило вежњача,
бледило лица, трагови убода
иглом, мирис упаљене конопље... Апстиненцијална криза
се манифестује узнемиреношћу, боловима, презнојавањем, дрхтавицом, мучнином
и проливима.
Психоактивне супстанце
се по свом дејству деле у три
велике групе: депресори,
стимуланси и халуциногени. Док једне успоравају
психомоторну активност,
друге је стимулишу, а треће
доводе до стања измењеног
понашања с појавом халуцинација. Ове специфичности
се умањују са све присутнијим комбиновањем више
психоактивних супстанци и
узимањем такозваних „уличних паковања дроге”. Тада је
симптоматологија различита и компликује дијагностику и лечење. Најтеже последице акутне интоксикације
наркотицима јесу животно
угрожавајуће аритмије, прекид дисања и изненадни срчани застој. Уколико тада
изостане лекарска интервенција, смртни исход је неминован.

КОЗМЕТИЧАРСКО ЋОШЕ

Бронзани тен

Пише: Бојана Ћорлука,
козметичар
С доласком лепих сунчаних
дана пожелимо да имамо
препланули тен. Тада, не размишљајући о последицама,
посежемо за претераним коришћењем соларијума. Aко
ипак одлучите да одете у студио за сунчање, важно је да га
користите умерено и опрезно.
Соларијум је забрањен за
особе млађе од осамнаест
година, а не смеју га користити ни особе са фототи-

пом коже 1 (јако светле пути). Kлијент треба да потпише образац да се сунча на
своју одговорност, a размак
између сунчања мора бити
бар 48 сати. У соларијум не
треба ићи више од три пута

недељно. Имајте у виду то да
су, када је реч о меланому
коже, статистички подаци
поражавајући. У Србији се
сваке године забележи око
650 случајева новооболелих,
а њихова просечна старост је
55 година. Главни узрок меланома је управо УВ радијација. Ако ипак не можете
одолети препланулом тену,
безбедно решење постоји.
Реч је о апарату airbrash намењеном за потамњивање.
Апликован на кожу, хемијски реагује с протеинима, а
продукти реакције мењају
боју коже. Настала боја не
може се одстранити прањем
и чишћењем коже, већ постепено нестаје природним
процесом десквамације (љуштењем). За овај вид потамњивања потребно је припремити кожу тако што ћете
код куће урадити пилинг и
након сат-два отићи у специјализовани салон на третман. Наравно – без шминке
и млека за тело.
Процес бојења траје десетак минута. Након тога се кожа осуши и не сме се квасити
током наредна четири сата.
Потом се треба истуширати
и нанети млеко за тело, како
би боја што дуже трајала.
Прави морски тен задржаћете у просеку од седам до десет дана. Предност овог поступка је у томе што није
токсичан и што је толико
безбедан да га могу користити и тинејџери и труднице.

ОПШТА БОЛНИЦА ДОБИЛА НОВУ ОПРЕМУ

УПУТ ЗА БЕОГРАД (ВИШЕ) НИЈЕ ПОТРЕБАН
За четири месеца
три ултразвука
Помогла друштвено
одговорна предузећа
Захваљујући донацијама спонзора – Поштанске штедионице,
Удружења осигуравача Србије,
„Телекома” и предузећа „Фармапром” и „British Motors” –
Општа болница је недавно добила два нова ултразвучна апарата: један за Уролошко одељење и један за операциону салу.
Ови модерни уређаји доносе у Панчево не само бољу дијагностику већ и неке нове
процедуре, које до сада у болници није технички било могуће спроводити.
Боља дијагностика
Како је подсетио др Слободан
Овука, директор Опште болнице, та установа је, захваљујући средствима Покрајинског
секретаријата за здравство,
пре четири месеца добила и
још један ултразвук за Дечје
интерно одељење.
– Изузетно нам значи подршка како Покрајине, тако и
компанија које су показале социјалну одговорност и помогле нашој установи у овим незавидним временима. Нови
уређаји допринеће повећању
ефикасности и тачности дијагностике, бољем и квалитетнијем лечењу, као и скраћењу
времена чекања на прегледе –
истакао је Овука.
Иако кроз Уролошко одељење годишње прође око 2.500
пацијената, а сваки од њих се
најмање једном мора прегледати ултразвуком, Урологија
до сада није располагала таквим уређајем. Према речима
начелника, др Предрага Вујића, апарат ће, уз квалитетнију

Ово је заједничко развијеном Западу и Панчеву
дијагностику, омогућити и
примену одређених интервентних процедура.
– Колегиница др Слађана
Ковачевић је већ кренула на
едукацију о пласирању перкутане нефростоме. Реч је о процедури која обезбеђује деривацију мокраће у случају да она
не може да иде природним путем кроз мокраћне канале. По
завршетку обуке моћи ћемо да
третирамо и друге сличне патолошке процесе: да дренирамо апсцесе око бубрега или велике цисте на бубрезима. До
сада су се пацијенти ради таквих интервенција упућивали
у Београд. У плану је и увођење биопсија простате, а наставићемо и да радимо операције
канцера простате, што је такође једна од скорашњих новина
– рекао је Вујић.
Чудесна анестезија
Дру ги ул тра звуч ни апа рат,
који се налази у операционом

блоку, пацијентима ће донети велико олакшање, јер се
захваљујући њему у случају
ор то пед ских и тра у ма то ло шких операција сада примењује другачија врста анестезије. Реч је о ултразвучно вођеној регионалној анестезији,
методи која се на Западу користи тек нешто мање од десет година, а у Србији се засад ра ди са мо у Пан че ву.
Обуку за примену те методе
прошао је др Стеван Михаило вић, као је дан од де сет
младих анестезиолога који су
добили стипендију Европског
удру же ња ане сте зи о ло га за
тромесечни студијски боравак на Универзитетској клиници у Дрездену.
– Ултразвучно вођена регионална анестезија првенствено се користи за периоперативну терапију бола. Служи за
супериорно обезбољавање пацијената, а нарочито је битна у
непосредном постоперативном току, када помаже рану

рехабилитацију, бржи опоравак пацијената и раније отпуштање из болнице. Активно
користимо ову методу већ нешто више од месец дана и
применили смо је на преко педесет болесника. До сада су
пацијенти приликом операција морали да добијају интравенске анестетике, који су доводили до споријег и отежаног
постоперативног тока, док се
сада неке операције могу чак
обављати у амбулантним условима, а пацијенти одлазе кући
већ истог дана. Стога је ова нова метода апсолутно супериорна у односу на општу, спиналну или тоталну анестезију
– објаснио је Михаиловић.
Овај лекар почео је да оспособљава и друге колеге за примену нове врсте анестезије,
вођен идејом да се оформи,
како је рекао, сервис за акутну
терапију бола који би покрио
не само Ортопедију и Трауматологију већ и сва хируршка
одељења у оквиру болнице.

ПРЕДАВАЊЕ У ГРАДСКОЈ БИБЛИОТЕЦИ

Упознавање са страхом
О томе какве су трагове минула времена исцртала на нама,
али и какве нам „дарове” доноси свакодневица, можда
најбоље сведочи број присутних на предавању под називом
„Анксиозност и панични напади”, које је у суботу, 1. априла, у читаоници Градске библиотеке одржао др Жељко
Родић, неуропсихијатар.
Више од седамдесеторо људи окупило се на овој едукативној вечери, па су неки, у
недостатку столица, морали
да се послуже степеништем, а
било је и оних који су остали

на ногама до краја скупа. Ово
је, иначе, било десето предавање које је у последњих седам месеци реализовало удружење „Направи корак”.
– Анксиозност у буквалном
смислу преводимо као нелагодност, тескобу, напетост, стрепњу, забринутост, док панични
напад представља емоционални

Страну
припремила
Драгана

Кожан

доживљај стања патолошког
страха са очекивањем потенцијално опасне ситуације, која је
по правилу нелогична, нејасна
и не може се објективизирати –
објаснио је Родић.
Он је говорио и о уверењима
особа које пате од оваквих нелагодности, као и о телесним
симптомима по којима су анксиозност и напади панике
препознатљиви. Свакако, било
је речи и о томе како те проблеме превазићи и предупредити.
– Панчево се високо котира
по броју особа с психосоцијалним блокадама и сличним тегобама. То смо и потврдили
током нашег пројекта завршеног крајем јануара, у оквиру
којег је суграђанима, између
осталог, пружена могућност
да о својим проблемима поразговарају са стручњацима у
бесплатном психолошком саветовалишту. Ми ћемо, као и
до сада, деловати превентивно
на психофизичко и социјално
здравље људи и наставићемо
да се залажемо за деинституционализацију и инклузију
особа са психосоцијалним тегобама – рекла је Сандра Станојевић, председница удружења „Направи корак”.
Један од начина на које ово
удружење спроводи поменуте
циљеве јесте организовање радионица културно-креативног
карактера, као што су бесплатне
радионице плеса и декупажа,
које су управо у току. У припреми су и песничке вечери, вајарске и групне психолошке радионице. Све информације о актуелним и свим наредним активностима у удружењу „Направи
корак” могу се добити путем телефона 069/335-36-88.

ЗДРАВА ИСХРАНА
Пише: Драгана Јоцовић

Куглице са смоквама

Смокве се помињу у Библији и другим старим списима. Верује се да потичу
из Египта, одакле су стигле
у стару Грчку, а затим се
прошириле по Медитерану.
Стари Грци су изузетно ценили лековита и нутритивна
својства смокава, толико да
су их делили олимпијским
победницима као награду. У
Риму су смокве сматрали
светим воћем, а у легенди о

Ромулу и Рему спомиње се
да се вучица одмарала управо испод смоквиног дрвета.
Говори се и да су биле омиљено јело египатске краљице
Клеопатре. Па зашто их онда
не бисмо јели и ми? Овај постан и здрав слаткиш направићете брзо и без муке. Укус
је сјајан, а лепо делује на тањиру уз друге ситне колаче.
Ето још једне идеје за ускршњу слатку трпезу.

Састојци: 180 г сувих смокава, 150 г ораха (плус мало за декорацију),
један лимун, једна супена кашика цимета и две супене кашике меда.
Припрема: Суве смокве потопите у воду и оставите их да омекшају,
најбоље преко ноћи. Самељите 150 г ораха, а остатак за декорацију насецкајте. Процедите смокве, па их самељите у сецку. У то додајте орахе, нарендану корицу лимуна, цимет и мед. Наставите мешање у сецку док се не добије компактна маса. Направите куглице,
ставите их у папирне корпице и поспите сецканим орасима.
Овај рецепт и многе друге можете пронаћи на блогу www.brzoilako.com.

9

Петак, 7. април 2017.
pancevac@pancevac-online.rs

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

РАДНО ВРЕМЕ: 7–14, СУБОТОМ 7–12
ПРЕВЕНТИВНИ, СИСТЕМАТСКИ
И ЦИЉАНИ ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕДИ

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

ИЗДАВАЊЕ ЛЕКАРСКИХ УВЕРЕЊА
ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!

АКЦИЈЕ
ПАКЕТ 1
• АНАЛИЗА КРВНЕ СЛИКЕ И ГВОЖЂА
Цена: 350 динара
ПАКЕТ 2
• АНАЛИЗЕ СВАРЉИВОСТИ ПРОТЕИНА, МАСТИ
И СКРОБА У ФЕЦЕСУ
Цена: 600 динара
ПАКЕТ 3
• АНАЛИЗЕ УРЕЕ И КРЕАТИНИНА
Цена: 200 динара
ПАКЕТ 4
• МОКРАЋНА КИСЕЛИНА ЗА ДИЈАГНОСТИКУ
БУБРЕЖНИХ И РЕУМАТСКИХ ОБОЉЕЊА
Цена: 100 динара
ПАКЕТ 5
• ТУМОР-МАРКЕР PSA
Цена: 650 динара
• ТУМОР-МАРКЕР fPSA
Цена: 750 динара

НОВО

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

•

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

СТАЛНА АКЦИЈА
ЛЕКАРСКО УВЕРЕЊЕ ЗА ТАКСИСТЕ 2.500 динара

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

МОГУ ТАМО ПРЕУЗЕТИ СВОЈЕ ЛОЈАЛТИ КАРТИЦЕ

и остварити попусте за услуге:

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

НАЈСАВРЕМЕНИЈА ОПРЕМА ,
НАЈСТРУЧНИЈИ КАДАР, НАЈБОЉА УСЛУГА
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КУЛТУРА
Културни телекс

Музика
Понедељак, 10. април, 18.30, сала Музичке школе „Јован
Бандур”: концерт ученика саксофона из класе проф. Дарка
Арменског. На програму ће бити композиције Р. Шумана, В.
Монтија, П. Итуралдеа, Х. Манчинија, Џ. Ленона и других.
Среда, 12. април, 19 сати, сцена Културног центра: Градска
смотра музичко-фолклорног стваралаштва деце.
Среда, 12. април, 19 сати, читаоница Градске библиотеке:
промоција музичког албума „Све ће тек да буде – избор популарних руских песама” Елене Станисављевић. Са ауторком ће разговарати преводилац проф. Миливој Баћовић.
Четвртак, 13. април, 19 сати, сцена Културног центра: ускршњи концерт који ће одржати пијаниста Иван Динић. На
програму ће бити дела Баха и Мусоргског.

Изложбе
Четвртак, 6. април, 17 сати, Народни музеј: отварање гостујуће изложбе галерије „Kаrpаt-haza”, под називом „Богородица”.
Среда, 12. април, 19 сати, фоаје Културног центра: отварање изложбе графика „Енергетске структуре” Милана Булатовића и Александра Лазара.

Књижевност
Уторак, 11. април, 19 сати, читаоница Градске библиотеке:
промоција романа „Опет сам те сањао” Љиљане Шарац.

Представе
Уторак, 11. април, 19.30, дворана Културног центра: позоришна представа „Трансилванија” Драгана Николића.

Тематски програм
Понедељак, 10. април, 12.45, сала Музичке школе „Јован
Бандур”: школско такмичење виолиниста. Представиће се
ученици гудачког одсека основне школе, њих тридесет шесторо, а оцењиваће их професори Санела Благојевић, Борјана Стражмештеров, Хелена Маринц, Јожеф Варга, Војкан
Поповић и Милена Милошевић.

Петак, 7. април 2017.
pancevac@pancevac-online.rs

КОНЦЕРТ „СЕНСАРТИКА ТРИЈА”

ТРИ МУЗИЧАРА, ОСАМ ИНСТРУМЕНАТА
У припреми је нови
програм, који ће
донети мирис
Медитерана
Концерт „Fauna sacra” групе
„Сенсартика трио”, чији програм афирмише идеје поштовања и очувања животињског
света, одржан је у четвртак,
30. марта, на малој сцени Културног центра. Композиције
Чајковског, Корсакова, Марића и Скота, као и традиционалне мелодије Ирске, Шкотске и Кине, трио је дочаравао
виолином, кастањетама, тестером, гитаром, кларинетом,
саксофоном, гајдама и кавалом.
Од њиховог претходног наступа у нашем граду прошле
су скоро три године. Као и пре
неколико година, тражило се
место више. За то време променили су се и постава и програм. Трио чине Соња Калајић, Милош Марић и Дарко
Арменски.
Они свирају класичну и традиционалну музику, а раније
су више неговали наш фолклор. Овог пута су се определили за аранжерско-експериментални звук који спаја природу и музику и најлепше и
најсликовитије приказује животињски свет.

– У овом моменту нам је та
тема добро легла, јер смо све
троје љубитељи животиња.
Приметили смо да велики број
композитора има композиције
које су инспирисане животињама. Не знамо да је, барем у
Србији, одржан неки запаженији концерт с том темом.
Сматрали смо да је можда ово
прави моменат да се уједно донесе нешто актуелно, а ново,
што ће пријати нашем темпераменту и тренутном расположењу. Овог пута није био акценат на нашој традицији, већ на
одабиру композиција које најлепше и најсликовитије при-

казују животиње – објашњава
Соња Калајић.
Захваљујући овом саставу
публика у Србији је навикла на
несвакидашње инструменте.
Посебно је занимљива тестера,
која пружа чаробан, али и квалитетан звук. Није мање атрактивно ни свирање класичне
музике на гајдама, кавалу...
Соња Калајић, виртуоз на тестери, истиче да је тешко наћи
занимљиве инструменте који
се ретко виђају на сцени, а да
служе и „озбиљном свирању”.
– Јапанци су недавно направили велики продор свирањем
на воћу и поврћу и они праве

различите дувачке и ударачке
инструменте од њих. То је далеко више атракција него што је
звучни квалитет, ако могу тако
да кажем. Мислим да тестера,
која је такође атрактивна по себи због чињенице да је у питању
алат, има далеко веће извођачке
могућности него, рецимо, воће
и поврће. Она заиста има посебан звук, који не може да опонаша ниједан други инструмент.
Али ко зна... Можда ће се отворити још неке идеје – прича она.
Нови програм на коме раде
инспирисан је музиком земаља Медитерана и биће спреман до лета.
– У питању је музика која
окупља ауторе из медитеранских земаља, махом ствараоце
националних школа који су
инспирисани фолклором својих држава и који самим тим
својим духом некако више
одишу мирисом Медитерана.
Довољно је само да кажем да
је Италија медитеранска земља, земља која је изродила
највеће композиторе, од оних
раних барокних аутора, попут
Вивалдија и Корелија, па све
до врхунских, атрактивних и
виртуозних композитора као
што су Паганини, Бацини... –
истиче Соња Калајић.
Наредног месеца ови музичари почеће да снимају композиције за нови албум.

Програм за децу
Субота, 8. април, 12 сати, дворана Културног центра: представа за децу „Храбри кројач” позоришта „Максимус арт” из
Београда. Текст и режију потписује Жељко Алексић, а поред
њега, у представи игра и Милена Мартић.
Среда, 12. април, 19 сати, Културни центар: 56. Градска
смотра музичко-фолклорног стваралаштва деце Панчева
Четвртак, 13. април, 12 сати, дворана „Аполо” Дома омладине: представа за децу „Кловн и Јана”.

избор

МОЈ
МОЈ
Инспирација су људи
Јована Илкић, студенткиња
Фармацеутског факултета
СЛИКАРСТВО: Јајои Кусама вечита је краљица тачкица. Она је савремена уметница вивидног спектра области у којима се истиче. Као
прекурсор поп-арта, минимализма, надреалистичких
и феминистичких уметничких покрета, њен карактеристичан приступ стварности
представља кроз књижевност, колаже, различите
конструкције, перформансе
и инсталације, али оно што
најинтензивније покреће
моје размишљање и расположење, управо су њене слике. Њен авангардни потписни стил сажет у јарке боје и
тачкице, који проистиче из
потребе да се „завири у бесконачност”, неоспорно изискује пажњу, и то у експоненцијалном порасту с временом, јер њене су слике
најближе неограниченом у
ограниченом свету.
МУЗИКА: Рјуичи Сакомото
приближава савршенство
свету обичног. Он је музичар, композитор, продуцент, активиста, писац, глумац и свежина сцене још од
седамдесетих. Иако богатог
и варијететског стваралаштва, звук који производи
додиром дирки клавира
ствара осећај да неко додирује душу слушаоца тако нежно као да и не додирује,
али је близу, толико близу
да се неизвесност пројектује
на стварност. Посебност његовог звука лагана је и осетљива, са идеалном дозом

ИЗЛАЖЕ ДОРУ БОСИОК

Могуће немогуће
После готово три деценије
панчевачка ликовна публика
је у прилици да поново види
радове графичара и дизајнера
Доруа Босиока. У Галерији савремене уметности у понедељак, 3. aприла, отворена је његова ретроспективна изложба
„Могуће немогуће”.
Бивши матурант панчевачке гимназије каже да је све потекло из Панчева.
– Овде сам имао прве изложбе, добио прве награде...
Вратио сам се после двадесет
осам година с новом поставком: малом ретроспективом

која садржи радове из разних
периода – каже уметник.

Представљени су радови из
ранијих пројеката „Само за

твоје очи”, „Курварице”, „Могуће немогуће”... На овој поставци први пут је изложен
део серије радова „Баркодома ни ја”, ин спи ри са не бар-кодовима.
Дору Босиок је дипломирао
на графичком одсеку Академије лепих уметности у Букурешту 1973. године. Живи у
Новом Саду и бави се дизајном, графиком, цртежом, колажем и илустрацијом. Имао
је више од двадесет самосталних и стотинак колективних
изложби, а за свој рад је добио
већи број награда и признања.

„BLAZIN’ QUARTET” СРЂАНА ИВАНОВИЋА

ИЗЛОЖБА РАДОВА НЕБОЈШЕ НАДРЉАНСКОГ

Џез с мелодијама
Балкана и Грчке

Старе приче

меланхолије провученом
тако да рађа потребу за обгрљивањем и неговањем неухватљиве
апстракције
истог. Да љубав има форму,
била би то његова музика.
ФОТОГРАФИЈА: Уметност
Тијане Михајловић је време
које долази. Тијана Михајловић, наша млада суграђанка, на почетку је своје
фотографске каријере. Несумњива је комплексност и
захтевност процеса налажења места у овој сфери, али
Тијана надахњујуће одолева
поклецавању пред препрекама. Она се активно и професионално бави фотографијом од 2014. године, с
фокусом на креативној композицији и портретима. Инспирацију црпи из људи, излажући сирове емоције кроз
њихова тела, лица или детаље, и беспрекорно преносећи то на очи посматрача.
Питање је времена када ће
њен рад и таленат наићи на
адекватну рекогницију, али
када дође, биће то велики
дар за овај град.

Концерт џез састава „Blazin’
Quartet” Срђана Ивановића
одржан је у понедељак, 3.
априла, на малој сцени Културног центра Панчева. Џезери
су се публици представили нумерама са албума „Море, камен, земља, птица”, који ће на
тржишту бити за месец дана.
Како Ивановић каже, нове
композиције су „питкије и
мекше” од претходних.
– Мелодије су мешавина мојих идеја о музици – ту има
електронске музике, Балкана,
Грчке, у којој сам одрастао... Џез
је погодан за импровизацију и

слободу да одемо у правцу који нисмо замислили и утолико
је музика коју свирамо и начин на који је изводимо производ нашег карактера и наше
позадине – објашњава он.
„Blazin’ Quartet” је настао у
Амстердаму, а сада ствара у
Паризу. Добитник је бројних
награда у Холандији, наступао је у Кини и Бразилу, свирао на фестивалима као што
је „North Sea Jazz”. До сада је
издао два албума: „Finding a
Way” и „Jalkan Bazz”, који је
продуцирао уметник Рамбо
Амадеус.

Прва самостална изложба фотографија Небојше Надрљанског,
под називом „Старе приче”,
отворена је у четвртак, 30. марта, у фоајеу Културног центра.
Поставку чине радови настали пре неколико година, када
је Надрљански и почео да се
бави фотографисањем. Они су
документарни, уметнички, на
некима су животиње и природа... Уметник каже да ова изложба за њега представља велики
излазак из зоне комфора, па ју
је зато толико дуго одлагао.
– Све ове фотографије повезује љубав према почецима,
према фотографији. Експериментисао сам бојама, постпродукцијом, заправо обрадом фотографије. Мотиви су разноразни. Ни дан-данас не мислим
да сам фотограф, нити да сам
уметник, само сам креативан.

Инспирацију црпим из самог
живота и хватања садашњег
тренутка – искрен је Надрљански.
Небојша Надрљански добио
је похвалу од Фото-савеза Србије. Више пута је излагао на
локалним конкурсима и заједничким изложбама. Добитник
је треће награде на фотографском конкурсу „Експозиција
карактера” поводом Дана града Панчева 2010. године. За
модну кућу „Пасаж” радио је
као модни фотограф 2012. године. Један је од оснивача дигиталног магазина „Планета
радости”.

Страну припремила

Милица
Манић
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ФОТО-САФАРИ И САЛОН УМЕТНИЧКЕ ФОТОГРАФИЈЕ

ИВАНОВО КАО ИНСПИРАЦИЈА
Више стотина
фотографа на радном
задатку
Промоција
фото-монографије
„Такав живот”
Мирослава
Предојевића
Јубиларно, десето фотографско
дружење „Фото-сафари Иваново” и десети Салон уметничке
фотографије „Иваново у фокусу” биће одржани у недељу, 9.
априла, у том панчевачком селу.
Иваново сваке године, почетком априла, постаје мека
за фотографе из свих крајева
света који инспирацију проналазе не само у целом селу, у
његовим улицама, каналима,
Дунаву и приобаљу, већ и у домовима и самим мештанима.
Прошле године је ова уметничка манифестација окупила
око 300 заљубљеника у фотографију, па је, оценили су организатори, реч о једном од
најмасовнијих и највећих фото-сафарија у Европи.
Десети пут Ивановчани ће
бити сјајни домаћини (а и модели), па ће тако уметницима
бити на располагању три чамца из којих ће моћи да фотографишу Дунав, канале и приобаље, али и трактор с приколицом који ће проћи насипом,
како би фотографи имали село (које је у подножју) као на
длану. У три етно-куће домаћини ће их дочекати у традиционалним ношњама.

– Фотографима ће на располагању бити цело село, а ове године моћи ће да фотографишу
и почетак мисе у цркви – рекао
је проф. Золтан Бисак, председник Фото-клуба „Дунавац”.
Отварање ретроспективне изложбе „Иваново у фокусу” планирано је за 13 сати, у Дому
културе. Биће приказане све до
сада награђене фотографије, а
промоција фото-монографије
„Такав живот” Мирослава Предојевића почеће у 14.30. Овај
мајстор фотографије, који је и
секретар Фото-савеза Србије,
на фото-монографији је предано радио пуних десет година.
– Иваново је пружило свима
нама много, када имамо у виду

сјајне амбијенте које смо открили, али и сјајне људе који
нису бежали од фотографа. Фото-монографија на одређени
начин приказује малог обичног
човека у Србији и његов мали
обични живот, његове радости и
туге... Специфичност ове фото-монографије је и у томе што
сваку фотографију прати текст,
а то сам пронашао у богатој литератури наших писаца – рекао
је Предојевић.
Директор Дома културе у
Иванову Марко Гуран с поносом је подсетио да су многе
фотографије настале баш на
фото-сафарију обишле свет.
– На десетом Салону уметничке фотографије „Иваново у

фокусу” посетиоци ће видети
сва до сада награђене дела. Оно
што је нама интересантно, јесте
и да ће на изложби моћи да се
види и како се само село мењало, ово је и документ једног
времена – рекао је Гуран.
Традиционалан ручак, постан и мрсан пасуљ и рибља
чорба, већ је неизоставни део
фото-сафарија, као и промоција фото-апарата и портретне опреме и расвете.
Организатори позивају грађане да 9. априла посете Иваново, које је посебно лепо на почетку пролећа, када природа
креће да буја, а и све то може
бити забележено објективом.
М. Димитрић

ДОПРИНОС РУМУНСКОЈ КЊИЖЕВНОСТИ КОД НАС

Критички осврти Марине Анкајцан
С доласком пролећа, у марту,
светлост дана угледала је књига „Alte rostiri continue” („Друга непрекидна казивања”) ауторке Марине Анкајцан из Банатског Новог Села, која ради
као лекторка и новинарка у
НИУ „Либертатеа” у Панчеву.
У питању је збирка критичких
приказа књига белетристике,
али и монографија, речника и
језичких студија аутора из Србије који пишу на румунском
језику.
Поменути прикази су од
2013. до 2016. године објављивани у недељнику „Либертатеа” и часопису за књижевност
и културу „Лумина”, а сада се,
у овом издању, могу наћи на
једном месту.
– Радећи на овим приказима, хтела сам да одређеној
књизи нађем место у целокупном стваралаштву писца, али
и да је приближим читаоцу.
Мислим да књижевност на румунском језику треба да има
константну и објективну критику, да тако истакне оно што
вреди, а све с циљем привла-

чења читалаца. То би аутоматски омогућило даљи „живот”
књизи. Захваљујући аргументованим критикама књижевност у
Србији ће опстати. Младе наде

то потврђују – рекла је Марина
Анкајцан.
Књига је изашла у издању
НИУ „Либертатеа” баш у години када та установа обележава

седамдесет година од првог објављивања књиге белетристике.
Подељена је на три сегмента,
од којих је први посвећен збиркама поезије, други прозним
издањима, а трећи монографијама и студијама о језику, музици, образовању... То су дела познатих аутора из румунског
књижевног миљеа, као што су
Славко Алмажан, Нику Чобану, Павел Гатајанц, Фелићија
Марина Мунтеану, Еуђенија
Балтеану, Мариоара Стојановић, Маријана Стратулат, Еуфрозина Греоњанц, Романца
Јовановић, Родика Урсулеску
Миличић, али и дебитанти
Александра Гојка и Ања Арсић.
После прве књиге критичких
приказа белетристике, која је
изашла 2012. године, Марина
Анкајцан је уз подршку колега
Никуа Чобануа, Васе Барбуа и
Симе Лазарјануа наставила да
се усавршава на пољу критике,
што доказују њена „Друга непрекидна казивања”, до којих
се може доћи у седишту НИУ
„Либертатеа” у Панчеву.
М. Ј.

НЕШТО НОВО У ДОЛОВУ

Основан мешовити црквени хор
Доловци су недавно основали
свој први мешовити црквени
хор, а иза ове идеје стоје сва
три доловачка православна
храма – Велика и Мала српска
црква, као и румунска православна црква.
Будући хор ће деловати на
нивоу целог села и неће имати
везе с постојећим певачким
друштвима цркава. Помоћ у
реализацији ове идеје пружиће и локалне институције, пре
свега Дом културе, где ће се
одржавати пробе.
Ово је први пут, бар у новијој историји, а могуће и у исто-

рији уопште, да се организује
хор оваквог типа. Свештеник
Велике цркве Бојан Гавриловић каже да у летописима није наишао на податке о постојању сличног хора у Долову.
Засад хор окупља најмлађе
(тридесетак основаца), што ће
свакако бити његова будућност, али идеја је да се укључе
и старији певачи.
Хором управља професорка
Гордана Стефановић, а пробе
се углавном одржавају понедељком и петком од 19 сати у
Дому културе.
Н. Р.

ДВЕСТА ЧЕТРДЕСЕТ ПЕТ ГОДИНА
ШКОЛСТВА У ДОЛОВУ

Прослава јубилеја
Доловачки основци радују се
првим данима пролећа и због
наступајућег лепшег времена, а можда и више због тога
што њихова школа „Аксентије Максимовић” сваког 21.
марта обележава свој дан.
Овогодишња прослава била
је још већа, јер школство у
Долову слави 245 година постојања.
Програм поводом тих важних догађаја, како јубилеја,
тако и самог дана школе,
припремали су ученици свих
разреда више од месец дана.
У томе су им помогли њихови учитељи и професори.
Једна од њих, Наташа Јованов Драгосавац, професорка српског језика, истакла је
да је овогодишња прослава
замишљена мало другачије

дине, чиме се мало места
може похвалити. Затим се из
прошлости вратио у садашњост истакавши резултате
постигнуте на такмичењима
из готово свих предмета, а
изразио је и наду да ће и у
блиској будућности бити запажених успеха и наставка
добре традиције доловачке
основне школе.
Након тога су на бину ступили ученици, који су повели публику на симболичан
пут око света. Кроз то су их
водили Лала и Соса лично, а
на сцени су се смењивали гусари, Индијанци и каубоји,
Римљани и антички Грци,
Индијци, Енглези, Немци и
други народи. Програм су
увеличали и фолклораши из
КУД-а „Банатски вез”, то јест

него досадашње и носила је
назив „Пут око света”. Школарци су покушали да кроз
причу, песму и игру дочарају
особености и културе разних
крајева света.
На самом почетку програма окупљенима се обратио
директор школе Предраг Богатинчевић, осврнувши се,
пре свега, на велики јубилеј:
245 од првог помињања
школства у Долову 1772. го-

извођачки ансамбл у којем
су управо старији основци
доловачке школе „Аксентије
Максимовић”.
Поред доброг расположења, окупљени су својим кућама могли да понесу и
школски часопис „Свици”,
то јест пети број тих новина.
И остала догађања у овој
школи током године биће у
духу великог јубилеја.
Н. Р.

ПОМОЋ ПОРОДИЦИ КРАЈЊАН

Хумани фолклораши

У спортској хали у Банатском
Новом Селу у петак, 7. априла, биће одржан хуманитарни фолклорни концерт „За
пријатеља”, који ће почети у
19.30. Новац од улазница намењен је породици Крајњан
из тог места, коју чине самохрана болесна мајка и два сина, а најстарији је морао да се
одсели, јер живе у јединој
преосталој соби у полусрушеној кући без струје.
Због мајке, која нема родбину да јој помогне, али и
примерних синова (основца
и средњошколца), од којих је
старији активан у сеоској
фанфари и домском народном оркестру, а услед нехуманих услова у којима живе
после смрти оца, Новосељани су покренулу хуманитарну акцију како би саградили
кућу овој породици.

Многи привредници, институције и појединци одазвали су се позиву за помоћ,
а остали људи добре воље
могу помоћи масовним доласком на поменуту фешту
фолклора.
Организатор концерта је
новосељански Дом културе
„3. октобар”, а улазнице у износу од 200 динара могу се
купити и два дана пред концерт у Дому културе, од 9 до
12 сати, као и на сам дан дешавања у спортској хали.
Посетиоци ће уживати у
стандардно добрим наступима новосељанских фолклорних ансамбала у пратњи
домског народног оркестра,
али и у мајсторијама њихових
гостију, РКУД-а „Јединство”
из Панчева и КУД-а „Светозар Марковић” из Умке.
М. Ј.
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ПРОМЕНА РЕДА ВОЖЊЕ

УСПЕХ ПАНЧЕВАЧКЕ ПОЛИЦИЈЕ

„Четворка” вози
до „Роде”

ЗАПЛЕЊЕНЕ ШЕЗДЕСЕТ ДВЕ
ФАЛСИФИКОВАНЕ НОВЧАНИЦЕ

Аутобуси на линији број четири градског саобраћаја
убудуће ће возити до мегамаркета „Рода” у Скадарској
улици бб.
То је одлучено након договора руководстава „Роде” и
АТП-а како би што већи број

Панчеваца могао да се снабдева у том трговачком објекту.
Подсећамо, прва станица
„четворке” је поред робне
куће у центру града, а последња је донедавно био
„Минел”. Тај аутобус саобраћа на пола сата.

IN ME MO RI AM

Андрија
Парчетић
Спортско Панчево остало је без
једне од највећих легенди.
Умро је Андрија Парчетић Бата,
много познатији као – Рођени.
Успешан спортиста и сјајан
рагбиста, можда највећи траг у
спорту оставио је као масер.
Када се 1941. године родио у
Зрењанину, где је провео само
првих петнаест дана живота, нико није могао ни претпоставити да ће цео живот провести у спорту и са спортистима. Као петнаестогодишњак је почео да весла, али
већ 1957. године окренуо се рагбију, па је у „Динаму”
остао пуних осамнаест сезона, све до краја каријере.
Наши рагбисти су три пута успели да стигну до титуле
шампиона Југославије, а освојили су и два купа. Рођени је имао и три наступа за националну селекцију, а у
репрезентацији ветерана тадашње земље играо је на
два светска првенства – у Лондону и на Новом Зеланду.
Све време док је наступао, текао му је и радни стаж у
„Конструктору”, а 2001. године отишао је у заслужену
пензију.
Андрију Парчетића многи ће упамтити као сјајног
спортског масера, а ово звање стекао је још почетком
осамдесетих година, у Медицинској школи у Цељу.
Многима је остало непознато да је то школовање платио тадашњи СОФК Панчево, а да је Парчетић, као први у Србији с дипломом масера, почео активно да помаже спортистима.
Са својим Рођеним у тиму, боксери „Динама” су постали екипни прваци државе у сезони 1984/85, а само
три године касније, на Олимпијским играма у Сеулу,
бринуо је о здрављу наших рукометашица и рукометаша, али и осталих репрезентативаца Југославије. Организатори у Јужној Кореји прецизном статистиком израчунали су да је Андрија Парчетић по учинку био други
масер највеће светске спортске манифестације.
Рођени је радио и у београдским рукометним клубовима „Радничком” и „Вождовцу”, у „Динаму” с боксерима, рукометашима и фудбалерима, а знао је да засуче
рукаве и у Јабуци, Банатском Карловцу и свугде где је
требало. Оставио је траг и у репрезентацији Србије у хокеју на трави. Пуних двадесет година помагао је ветеранкама ЖЖРК-а „Динамо”.
Андрија Парчетић је у срцима спортиста и својих
пријатеља заузео посебно место, јер је увек пружао више од очекиваног. Желео је да окружење буде задовољно. Док је радио, то је чинио са осмехом... Такви људи
се не заборављају.
Рођени, нека ти је вечна слава!

ГОСТ У ПАНЧЕВУ

Генерал посетио
Специјалну бригаду

Лица код којих је
пронађен новац
пустила део у оптицај
Казна може бити
од две до дванаест
година затвора
Пaнчевачки полицајци прошле недеље су запленили 62
фалсификоване новчанице од
2.000 динара и саслушали четири особе за које се сумња да
су починиле кривично дело
фалсификовање новца.
Како је саопштила Полицијска управа, у питању су тридесеттрогодишњи и двадесетогодишњи мушкарац, као и двојица малолетника из Панчева.
Они су ставили у оптицај више
фалсификованих новчаница
на територији јужног Баната.
Приликом претреса њихових станова и других просторија пронађене су новчанице за
које је вештачењем потврђено
да су фалсификати. Против
осумњичених ће бити поднета
кривична пријава надлежном
тужилаштву у Панчеву.
Фалсификовање новца кажњиво је по члану 233. Кривичног законика Србије. У њему пише да ће онај ко направи
лажан новац у намери да га пусти у оптицај бити кажњен затвором од две до дванаест година и новчано.
Наводи се да је кажњиво и
ако се лажни новац набавља од

Одузете двохиљадарке
других лица ради стављања у
оптицај или само ставља у оптицај и прецизира да онима који су то урадили, може бити изречена казна од једне од десет
година затвора и новчана казна.
„Ако је направљен, стављен
у промет или прибављен лажан новац у износу који прелази милион и петсто хиљада динара или одговарајући износ у
страном новцу, лице одговорно за то ће се казнити затвором од пет до петнаест година
и новчаном казном”, пише такође у Кривичном законику.

Наводи се и да ће бити кажњен онај ко је примио новац
за који је знао да је лажан па
га је након тога пустио у оптицај. Под удар закона ће доћи и
лице које зна да је лажни новац стављен у оптицај, а то није пријавило полицији.
Грађани треба да воде рачуна о квалитету новчаница које
им враћају продавци као кусур.
У случају да добију фалсификат и не обрате пажњу на то,
а потом покушају да том новчаницом плате на неком другом месту, могу имати велике

непријатности док не докажу
да нису саучесници у кривичном делу.
У упутству Народне банке за
препознавање фалсификованих новчаница пише да су новчанице од 2.000 динара међу
онима које се најчешће фалсификују. За разлику од оригиналних, које су одштампане
техником рељефне штампе,
њихов папир је целом површином гладак, боје су замућене и
нема заштитних холограма с
грбовима Србије и Народне
банке и бројем 2.000.

НАША СУГРАЂАНКА ТРАЖИЛА ПОМОЋ ОД ГРАДОНАЧЕЛНИКА

Пуцају зидови од вибрација
Уместо да реши проблеме које су становници улица Димитрија Туцовића и Иве Курјачког имали због густог саобраћаја, постављање лежећих полицајаца само им је донело
нове главобоље.
Возачи не само да не успоравају испред тих препрека у
Улици Димитрија Туцовића
већ пролазе преко њих несмањеном брзином. Због тога се
стварају вибрације, од којих
станарима у околним кућама
пуцају зидови, а подједнако
им смета и велика бука. Најтеже им је увече и када кроз
Улицу Димитрија Туцовића
пролазе камиони и цистерне
пуни тешких терета и опасних
материја. Зато је Јелена Маринковић, која живи на раскрсници те улице и Улице Иве
Курјачког, писала градоначелнику и замолила га за помоћ.
– Пре неколико година смо
разумели потребу да се поставе лежећи полицајци. Међутим, како време пролази, учесници у саобраћају све ређе

обраћају пажњу на њих и не
успоравају. У овом крају има
доста старих кућа којима су
већ попуцали зидови од вибрација и сматрамо да није безбедно за нас да се то настави.
Због тога сам у писму које сам
упутила градоначелнику замолила да се овде постави неки
уређај којим би се могла измерити јачина потреса и вибрација. Верујемо да ће резултати

испитивања довести до уклањања лежећих полицајаца и да
ће се оближњи пешачки прелаз осигурати на неки други
начин. Мени и мојим комшијама пуцају зидови у свим собама, а нико ништа не предузима – изјавила је Јелена.
Она је рекла и да је нејасно
због чега на раскрсници улица
Димитрија Туцовића и Иве Курјачког није постављен семафор

уместо лежећег полицајца, јер
би у том случају возачи морали
да успоре. Додала је да је необјашњиво и то што кроз Улицу
Димитрија Туцовића свакодневно пролазе броје цистерне
и велики камиони иако у граду
постоји заобилазница.
Према њеним речима, проблем с лежећим полицајцима
одраз је небриге надлежних у
локалној власти према становницима Горњег града. Доказа за то, како је рекла, има
безброј, почев од улица у којима је и дан-данас турска калдрма, па до Улице Иве Курјачког, везе између Горњег града
и Котежа, која је само делимично асфалтирана.
Подсећамо, надлежни у
Панчеву су до сада више пута
најављивали да ће бити уклоњен један број лежећих полицајаца с градских улица, уз
образложење да више стварају
проблеме него што олакшавају одвијање саобраћаја. Међутим, још увек није ништа
предузето.

ПРЕМА ПОДАЦИМА ЗАВОДА ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ

Никад више уједа паса
Први човек Војске Србије
генерал Љубиша Диковић у
уторак, 4. априла, посетио је
касарну Специјалне бригаде
у Панчеву. Он је најпре присуствовао седници проширеног колегијума начелника

Генералштаба, а након тога
су га старешине те јединице
обавестиле о организацији
рада у касарни.
По завршетку првог дела
посете панчевачкој касарни
за генерала Диковића и
чланове његовог колегијума
била је приређена вежба на
којој је део припадника
Специјалне бригаде прикаСтрану припремио зао своје умеће у борилачМихајло ким вештинама и у борби
Глигорић против терориста у урбаној
средини.

Заводу за јавно здравље у Панчеву и инфективним одељењима болница у нашем граду и у
Вршцу прошле године су се јавила 1.004 лица која су ујели
пси, што је највише од 2012.
године.
Од укупног броја оних који
су због тога затражили помоћ
у ове три здравствене установе, које помажу потенцијално
угроженима од беснила, вакцинисане су 42 особе.
Подсећамо, сва лица која су
повредили пси или мачке који
су бесни или се сумња да су
били у контакту са животињама које носе вирус беснила,
најпре морају да приме серум,

а потом и вакцине после три,
седам, четрнаест и двадесет
осам дана.
Међу повређенима од уједа
паса који су у прошлој години
затражили помоћ лекара Завода за јавно здравље, њих петнаесторо је рекло да су их напали
пси познатих власника, а сто се
жалило на четвороношце којима се не знају власници.
Због уједа мачака Заводу се
током 2016. године јавило четрнаесторо људи и сви су изјавили
да не знају ко су њихови власници. Највећи број пријављених
био је с територије Панчева.
Од 2010. до 2016. године на
територији Ју жно банатског

округа није било случајева
беснила код живо тиња, за
разлику од 2009. године, када
је та болест потврђена код
три мачке (једна на територији Панчева и две на територији Алибунара), три пса (сви
су откривени на територији
Алибунара) и две лисице (једна је пронађена на територији Ковина, а друга у Алибунару). Добро је то што у јужном
Банату већ десет година није
било случајева оболевања од
беснила код људи.
Што се тиче спречавања појаве те опасне и смртоносне болести, стручњаци препоручују
власницима да њихови пси

увек буду или везани или у
ограђеном простору. Људи који примете на улици пса или
мачку који се неуобичајено понашају, никако не треба да им
прилазе или да их додирују.
Уколико их они уједу, одмах
треба испрати рану водом и сапуном и отићи код лекара.
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СЕЋАЊЕ НА РАТНО ПРОЛЕЋЕ 1999. ГОДИНЕ

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

ПОГИНУЛИ РАФИНЕРЦИ
НИСУ ЗАБОРАВЉЕНИ
Одата пошта страдалим
радницима Енергане
Тројица изгубила
животе, а четворица
рањена у нападу
НАТО авијације
У уторак, 4. априла, у Рафинерији је обележена 18-годишњица
од бомбардовања Панчева и те
фабрике током НАТО агресије.
Као и свих година до сада,
тог дана су евоциране успомене
на 4. април 1999, када су у рану
зору пале бомбе на Енергану,
витални погон те фабрике.
Он је у потпуности уништен,
али је још страшније то што су
у том нападу НАТО авијације
погинули радници Дејан Бојковић, Душан Богосављев и
Мирко Дмитровић, а рањени
су Србислав Лалић, Вељко Крстић, Бошко Нешић и Слађан
Перошевић.
Осамнаест година касније
страдалим радницима је одата
пошта поред споменика који
им је подигнут у кругу Рафинерије. Венце су положили

чланови њихових породица и
колеге с посла, као и представници руководства Нафтне
индустрије Србије, синдиката
те компаније, Града Панчева и
Војске Србије.
Владимир Гагић, директор
Блока Прерада у Рафинерији,
изјавио је да је та фабрика током бомбардовања прилично
уништена, али да је у годинама
након тога не само потпуно обновљена него и модернизована.
– Међутим, ми нисмо заборавили наше другове који су 4.
априла 1999. године погинули

на радним местима и увек ћемо
чувати успомену на њих. Њихово страдање и уништавање наше
фабрике током НАТО агресије
најтежи су тренуци у историји
Рафинерије – рекао је Гагић.
У име локалне власти у
Панчеву овом комеморативном скупу је присуствовао
председник Скупштине града
Тигран Киш.
– Сећање на настрадале
раднике Енергане, које бих изједначио са свима који су пали за слободу у историји нашег града, једини је начин да

спречимо да се тако нешто понови – истакао је Киш.
Одавању поште погинулим
радницима Рафинерије присуствовали су и Мирослав Станојевић и Бошко Нешић, њихове колеге које и данас раде у
Нафтној индустрији Србије.
Они су изјавили да се и данас
сећају 4. априла 1999. године,
страдања својих другова и
бомбардовања Рафинерије.
Нажалост, до данас није разјашњено зашто је Рафинерија
радила десет дана после почетка НАТО агресије, као ни због
чега су њени радници 3. априла
увече, након што се чуо знак за
ваздушну опасност, остали на
својим радним местима, уместо да оду у склониште.
Остало је нејасно и зашто никада није одговарао Живота Ћосић, министар енергетике и рударства у Влади Србије и Црне
Горе 1999. године. Уместо да након почетка НАТО агресије на
Србију нареди заустављање погона Рафинерије, он то није учинио. Да јесте, материјална штета
била би мања и не би били изгубљени људски животи.
М. Глигорић

„Носачи ковчега” Дејана Лучића
Дејан Лучић се у својим
књигама бави тематиком
теорија завере, попут масонерије, тајних друштава... У
„Носачима ковчега”, првом
делу из серијала „Професори смрти”, откриће вам како се елиминишу политичари, интелектуалци, обавештајци... и како професори
смрти уопште раде.
У „Носачима ковчега” аутор нам разоткрива метод
рада Ројал трибунала у креирању атентата. Ројал трибунал чине британски двор
и главе породица Ротшилд
и Рокфелер.
„Његове извршиоце данас
од миља зову ’бакини момци’ – они су невидљиви и
инфилтрирани у обавештајне службе: МИ-6, ЦИА, КГБ,
ФСБ, ДГСЕ, БНД, али и УДБ
и њене наследнице БИА,
ВБА, ВОА. Политичари, које
гледате на телевизији, под

њиховом су контролом и боје их се, јер ’бакини момци’
нису ту да их чувају, већ да
их плаше. Посао политичара је да спроведу зацртано, а
не да раде за државу. Научио сам вас да пратите траг
новца!”, тврди аутор књиге.

Два читаоца који до среде, 12. априла, у 12 сати, СМС-ом на
број 1201 пошаљу најинспиративнији одговор на питање:
„Како препознати теорије завере?”, наградићемо по једним
примерком књиге „Носачи ковчега” Дејана Лучића. 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

„Скини ми звезде” Карин Ламбер
ЗИМСКА ШКОЛА КАРИКАТУРЕ

Изложба радова младих уметника
Након успешно реализоване
Летње школе карикатуре током
прошле године, Дом омладине
Панчево организовао је слично
дружење малишана и у зимским месецима, и то од 14. јануара до 25. марта. Резултати
тог дружења, у виду дечјих радова, могу се видети на изложби која је отворена у четвртак,
6. априла, у Дому омладине.
Полазници Зимске школе
карикатуре била су деца од
шест до петнаест година. Радионице су се одржавале сваке суботе, а на часовима је било четрдесетак деце, која су
изразила велико интересовање

и вољу за радом. Треба истаћи
да су школу похађала и деца
која живе ван Панчева.

УЛАЗАК ПСЦПД-а У 180. ГОДИНУ ПОСТОЈАЊА

Oбрадујмо се Господу
Поводом 179. рођендана и
уласка у 180. годину постојања
Панчевачког српског црквеног
певачког друштва (ПСЦПД),
први пут је у Србији изведен
седми духовни концерт Дмитрија Бортњанског „Дођите,
обрадујмо се Господу” у недељу, 2. априла, у Светоуспенском храму, на литургији у
оквиру причесне песме.
Бортњански, који је Моцартов вршњак, школовао се у
Италији. Његове композиције
су врло тешке за извођење.
Панчевачки хор је успешно
извео ово захтевно дело захваљујући вишемесечном и упорном раду.
– У нашој земљи се углавном изводе 34. концерт на
Васкрс и још два концерта, који су за нијансу лакши технички. Сви остали, којих је педесет

пет, ретко се изводе и веома су
захтевни. За њихово извођење
потребан је врло добар хорски
састав, упеван и, да кажем, полупрофесионалан, тако да се
ретко који хор упушта у учење
било ког концерта, јер је потребно много времена да би се
припремио. У суштини траје
кратко, свега шест минута,
али за тих шест минута се врло напорно ради четири-пет
месеци. Када бирам дело духовне музике које ћемо изводити, увек се опредељујем на
основу текста који оно доноси.
У овом случају то је позив да
се радујемо и поклонимо Господу, што је и једна од порука Васкрса – објашњава мр Вера Царина, диригенткиња која
успешно води хор већ седамнаест година.
М. М.

Смисао Зимске школе карикатуре био је да деца стекну
представу о томе како живи,
ради и размишља неко ко се
бави карикатуром и илустрацијом.
Полазници школе имали су
прилику да раде портретну карикатуру,
карикатурални
стрип, да праве оригиналне
цртеже користећи само геометријске облике, да нацртају

свог Снешка Белића провлачећи га кроз разне ситуације и
теме, да ураде идејно решење
маскоте, илуструју афоризме
и закораче у шарени свет боја.
Током три месеца учествовања у радионицама деца су
спремила радове који су послати на два ликовна конкурса –
„Мозак у земљи снова” и „Најчуднија књига на свету”. Малишани су направили и радове за
две тематске изложбе – за
„Сланинијаду”, одржану у фебруару, и за „Дане Вајферта”,
који ће бити приређени у јуну.
Школа је имала и специјалне госте – карикатуристу Славишу Шеврта, сликарку и ликовног педагога Нину Манић,
сатиричара Зорана Т. Поповића и карикатуристу „Блица”
Марка Сомборца, који су својим знањем и искуством несебично помогли у реализацији
овог пројекта.
Н. Р.

Наш суграђанин, редитељ и
продуцент Милан Тодоровић,
добио је специјалну награду
за „интернационални допринос развоју хорор жанра” на
недавно завршеном руском

међународном фестивалу хорор филма „Кап”.
Милан Тодоровић је редитељ „Зоне мртвих” и „Мамуле”
и продуцент филма „Процеп”.
М. М.

нова осећања жеље и радости?
Дирљив роман о крхкој и
неуобичајеној љубави која долази када је нико не очекује.

Два читаоца који до среде, 12. априла, у 12 сати, СМС-ом
на број 1201 пошаљу најинспиративнији одговор на питање: „Да ли су различити карактери препрека за везу?”, наградићемо по једним примерком књиге „Скини ми звезде”
Карин Ламбер. Најзанимљивије одговоре ћемо објавити у
наредном броју „Панчевца”, а награде се могу преузети у
књижари „Вулкан”.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Алнари (размак) текст поруке и пошаљите на 1201. Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у ВИП мрежи, 39,60 динара у Теленор
мрежи и 38,64 динара у мт:с мрежи.

ЈОШ ЈЕДНА ХУМАНА АКЦИЈА

Ристићима од „Спарте”
– 200.000 динара

МИЛАН ТОДОРОВИЋ НАГРАЂЕН У МОСКВИ

Допринос развоју
хорор жанра

Маги је одувек живела у
сенци свог супруга Анрија.
Марсел је изгубио жену Нору, која је била сав његов
свет. Маги је љубитељ књига
Франсоаз Саган и обожава
да једе чоколадне кексиће и
слуша француске шансоне.
Марсел воли чаби музику,
сазвежђа, кућице на дрвету
и старог усамљеног носорога из оближњег зоо-врта.
Судбина ће умешати прсте, укрстити им путеве и
пробудити уснула срца. Различитих карактера и с различитим животним причама, Маги и Марсел ће се наћи пред тешким одлукама.
Да ли ће успети да се изборе с предрасудама и препрекама и да прихвате та

Чланови Удружења спортиста
„Српска Спарта” из нашега града, после успешно организованог борилачког спектакла у вршачкој дворани „Миленијум”,
испунили су дато обећање. Део
прихода са ове велике манифестације предат је у хуманитарне
сврхе, па је тако породица Ристић из Омољице, коју чине мајка Зорица и њен болесни син
Жарко, од „спартанаца” добила

200.000 динара. Када је Жарко
имао свега две године, Ристићи
су остали без главе породице.
Мајка Зорица, с пензијом од
13.000 динара, бори се како зна
и уме, а притом за синовљево
лечење месечно мора да издваја и до 20.000 динара.
Донација коју је добила од
„Српске Спарте” свакако ће јој
олакшати наредне дане...
A. Ж.

НАГРАДЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА

Тражи се џангризало
У прошлом броју нашег листа питали смо вас зашто волите крими-романе. „Панчевац” и издавачка кућа
„Вулкан издаваштво” припремили су по један примерак књиге „Девојка у леду”
Роберта Бриндзе за два наша
читаоца или читатељке који
су најкреативније одговорили на то питање.
Награђени су читаоци који
су послали следеће СМС-ове:
„Волела бих да добијем
књигу да моје дете може да
за во ли
кри ми-ро ма не.”
065/5738...
„Зато што у њима нисам
само ја увек за нешто крива.
Крив је и батлер.” 064/1115...
Награде се могу преузети
у књижари „Вулкан” у „Авив
парку”.
Издавачка кућа „Лагуна”
наградиће два аутора најкреативнијих одговора на
питање колико је битно
имати добре комшије. Они

ће освојити по један примерак књиге „Човек по имену
Уве” Фредрика Бакмана.
То издање моћи ће да у
књижари „Исидора Секулић” у „Авив парку”, од наредног уторка, преузму аутори следећих одговора:
„То најбоље знам ја, јер
ми је комшија слободним
викендима из Ковина долазио са секиром на врата и
мог мужа називао оцем.”
063/3100...
„Битније је да немате лоше комшије. Мењам кисели
купус на ружама, кесе са
смећем на прозору и ствари
које су ’добиле ноге’ за једно
’џангризало’.” 063/7830...
С добитницима ћемо контактирати наредних дана,
како бисмо њихове податке
проследили спонзорима. Нова наградна питања потражите на страницама овог
броја „Панчевца”.
Д. К.
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ВОЗИЛА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ опел мериву,
2003. годиште 1.7 ЦДТИ.
064/144-32-23. (СМС)
ШКОДА фабија, 2001. 1,4,
elegance, лимузина, бензин-гас реатестиран.
064/154-71-97. ( СМС)
ПРОДАЈЕМ опел астру караван, 1.7 дизел, 2002. регистрован. 063/311-281.
(СМС)
МЕРЦЕДЕС 200 ЦДИ,
2009, замена за јефтинији
ауто, стан + доплата.
064/134-06-30. (237923)
РЕНО кангу пик-ап, 1.5
ДЦИ, 2004, одличан, 2.700
евра. 063/320-618.
КЛИО 1,2, 8 В, 2002. годиште, регистрован, клима.
064/163-58-84. (238826)
ПРОДАЈЕМ фијат пунто
1.2, 2003. годиште. Тел.
063/325-972. (238294)

ОГЛАСИ

ПРОДАЈЕМ југо, плин атест,
кука, пактрегер. 063/371084, 065/337-10-44.
(238369)

ФЛОРИДА 1.4, исправан,
продајем за делове, 200
евра, крај регистрације.
063/154-94-11. (238542)

ДАЧИА логан, караван,
2009. метан, одличан,
2.500 евра. 063/779-60-14.
(238391)

КОРСА 1.0, 2004. троје
врата, клима, 125.000 км,
власник. 064/130-36-02.
(238552)

БОРА караван, 1.6 бензин,
метан, 2001. годиште, добро стање. 066/344-657.
(238452)

ГРАНДЕ пунто 1.3 мултиџет 2006, 100.000 км, петора врата, све од опреме.
064/130-36-02. (238552)

БОРА караван 1.6, бензин,
метан, 2001. годиште, добро стање. 066/344-657.
(238452)

СТИЛО 1.9 дизел, 2004, караван, у првој боји, на
име. 064/130-36-02.
(238552)

ФОЛКСВАГЕН буба 2001,
астра Г, пунто 2, голф 4,
може замена.
064/952-19-80.
(238428)

ГОЛФ 5, 2004, 1.9 ТДИ,
увезен, фул опрема.
065/665-75-10. (238604)

СКУТЕР rieju toreo, 49 кубика, трајно регистрован.
063/865-27-78. (238463)
ФИЈАТ пунто 1.2, 2002, одличан, регистрован, клима,
1.350 евра. 064/321-77-99.
(238465)

СПРИНТЕР 213, ЦДИ, путнички, клима, 2003. годиште. 065/665-75-10.
(238604)
ГОЛФ 3, продајем/мењам,
1991. годиште, бензин,
плин, 1.8, регистрован до
октобра, потпуно исправан, 600 евра. 064/997-7909. (238611)

ВОЗИЛА
ПОТРАЖЊА

marketing@pancevac-online.rs

ТРАКТОР зетор 5911, приколица кипер „Утва” 3 тоне, мало коришћена, као и
прикључне машине.
013/633-256. (238293)
ПРОДАЈЕМ мотокултиватор 509, са фрезом.
064/403-03-13.

ГАРАЖЕ

ПРОДАЈЕМ гаражно место
у новој згради. (188), „UnaDalli”, 064/255-87-50.
(238401)
ПРОДАЈЕМ гараже у Панчеву, Ул. Синђелићева 60а, 064/818-86-61. (238567)
ИЗДАЈЕМ зидану гаражу у
центру, има струју.
063/801-09-85. (238546)
ХИТНО продајем монтажну металну гаражу, Стрелиште. Потребно је размонтирати и однети. Цена
договор. 069/3 20-85-70.
238596)
ИЗДАЈЕМ зидану гаражу
код Максија, Котеж 1.
063/122-55-22. (238606)

АПАРАТИ
СКУТЕР купујем и стерео
hi/fi музику. 064/866-2070. (238235)
КУПУЈЕМ аутомобиле у било ком стању, 90 – 800
евра. 063/892-08-25,
064/230-52-21. (238264)

РЕНО клио 1.6, 16 В, 2005,
мазда 3, 16, 16 В, 2004, на
име купца. 063/844-55-97.
(238301)
АПН 6, нерегистрован, 200
евра. 013/318-214. (23832)
ПРОДАЈЕМ југо ин 2005.
годиште, регистрован до
20. децембра 2017.
065/417-85-79. (238335)
ПРОДАЈЕМ фолксваген поло 1.4 ТДИ, 2009. годиште,
сервисиран. 063/472-433.
(238375)
ШКОДА фелиција 1.3, бензин-гас, 2001. металик
плав, 120.000 км. Први
власник, 1.200 евра.
066/200-514. (238340)
СИТРОЕН ксара пикасо 1.6
ХДИ, 2005, у добром стању. 065/377-15-70.
(238382)

РЕНО клио 1.5 ДЦИ, 2002,
клима, регистрован, одличан, 1.350 евра.
064/300-40-01.
(238465)
ОПЕЛ астра 1.7 ЦТДИ,
2005, регистрован до 1. јануара 2018, у одличном
стању, 3.350 евра.
064/431-07-31.
(238446)
ОПЕЛ астра 17 ЦДТИ,
2007. годиште, регистрован до априла 2018.
060/343-72-00.
ЈУГО корал 1.1, децембар
2003, гаражиран, власник,
68.000. 064/142-55-93.
(238492)
ПРОДАЈЕМ ситроен 3 дизел, 2005. годиште, у одличном стању. 065/228-5294. (2385329)

НАЈПОВОЉНИЈИ откуп
свих врста возила, исправних, страних хаварисаних,
катализатора, долазим на
кућну адресу, продаја делова, лимарије, фелни, гума. 069/203-00-44,
066/409-991. (238472)
СТАЛНИ откуп свих врста
возила, виљушкара, трактора, алата, долазим на адресу и осталих сировина, продаја делова. 063/782-82-69,
061/211-59-15. (238472)
КУПУЈЕМ томос аутоматике, ипсравне-неисправне.
064/171-22-13. (238583)

МАШИНЕ

МОТОКУЛТИВАТОР ИМТ
506 и бакарна виноградарска прскалица. Тел.
063/318-584. (238369)

ТВ ПОЛОВНИ 37, 55, 72,
замрзивач горење, усправан. 348-975, 066/348-975.
(238244)

КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

ТОВЉЕНИЦИ на продају.
Могућност клања. Панчево. 069/331-85-11. (СМС)
ПРОДАЈЕМ професионалне шиваће машине јуки на
монофазну струју.
063/715-99-00. (237123)
РАСАД: парадајз, паприка,
краставац за пластенике.
Брестовац. 064/143-50-23,
062/165-70-20, 626-285.
(237348)
ПРОДАЈЕМ топлу пекарску
витрину, 3.5 х 80. 064/37079-47. (237585)
РАСПРОДАЈА новог намештаја: столице од 1.200,
столови од 4.500, кревети
од 9.000, угаона кухињске
клупице од 7.000. Стара
утва, 060/600-14-52.
(238005)
КАЗАН за ракију, ложишта, табарке, дна, мешачи,
луле. 331-586, 063/805-7460. (238077)
ПРОДАЈЕМ 30 ЛР кошница
са пчелама. 013/627-467,
063/627-425.
(237887)
БЕТОНСКИ блокови за повољну, брзу градњу. Квалитет, превоз. Црепаја, „Луна
Плус”, 069/275-73-94.
(237866)
ВЕШ-МАШИНА, немачка,
фрижидер комбиновани,
добро стање, повољно.
065/586-01-41. (238228)
ПРОДАЈЕМ пица-пећ и дуваљку. 064/403-51-32.
(238204)
ПРОДАЈЕМ цреп, М. Пожаревац 222, и дрвени
прозор. 060/343-28-50.
(238212)
ПРОДАЈЕМ шпорет, бојлер, противпровални механизам за улазна врата. Тел.
063/189-75-62. (238236)
ПРОДАЈЕМ машину за одгушење канализације. Тел.
064/151-63-35. (238266)
ПРОДАЈЕМ две нове барске столице, некоришћене,
беж. 063/195-07-20.
(238273)

ПРОДАЈЕМ преостали
огрев: салонит плоче, бибер цреп, мењам поломљене црепове, продајем краву. 063/711-77-54. (23827)
ПРОДАЈЕМ стајско ђубре,
065/562-88-83. (238270)
ПРОДАЈЕМ две дебеле
свиње од 160 – 170 кг,
природно храњене – кукуруз, јечам, детелина.
065/601-84-86. (238274)
ТОПЛОТНЕ пумпе (70 –
350 м2)м ид 2,159 евра,
најекономичније грејање.
062/118-26-81. (238629)
ПРОДАЈЕМ шпорет на струју, шиваћу машину ножну –
струја. Тел. 013/316-301.
МАШИНЕ: шиваћа, за месо
и кобасице, за супу, култиватор, тестера. 065/98244-53. (238294)
ВЕШ-МАШИНА privileg са
горњим пуњењем, исправна, одлична, повољно.
065/361-13-13. (238279)

ПРОДАЈЕМ судоперу и терасна врата без штокова.
061/173-60-35. (238283)
ПРОДАЈЕМ веш-машину
индесит, скоро нова, 100
евра, одлична. 063/735-4450. (238313)
ПРОДАЈЕМ троседе, кауче,
гарнитуре, регале, мост +
регал, сто + столице, спаваћа соба, комплет, ел.
шпорет, ТА пећи, теписи,
амерички плакари, разно.
063/107-78-66.
(4705)
ПРОДАЈЕМ кукуруз, прекруп, балирану детелину,
доносим на кућну адресу.
064/129-45-43. (238344)
ШЛАЈФЕРИЦУ за терацо,
дизалицу грађевинску, кантар 500 кг, шлајферицу за
паркет. 064/026-05-25.
(2383829
ПРОДАЈЕМ метална врата
за гаражу 235 х 202 цм.
063/742-433. (238375)

ПРОДАЈЕМ разни алат, мали струг, апарат ЦО 2. Лава Толстоја 25, Панчево.
(238407)
ПРОДАЈЕМ нове кауче,
бојлер, старинску витрину,
радијатор, орман, бибер
цреп. 064/154-25-82.
(238398)
БАЛИРАНА детелина и сено, повољно. 060/444-5501. (238418)
ПРОДАЈЕМ трим стазу на
струју. 063/723-44-24.
(238437)
ПРОДАЈЕМ полован очуван намештај, као нов.
064/972-49-23. (238445)
ТВ, веш-машина, бицикл,
косачица, машина за судове. 063/198-84-00. (23844)
ЦИГЛА фасадна бела, на
палетама, 35 динара/комад. 013/631-032. (238418
ПРОДАЈЕМ пица-пећ и дуваљку. 064/403-51-32.
(238460)
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ПОНУДА

АЛУМИНИЈУМСКА ограда,
геленедери, АЛУ, ПВЦ столарија, превоз. 063/80184-76, 065/801-84-76.
(238531)

ВЕШ-МАШИНА горење,
исправна, осам година стара, очувана, 10.000.
062/816-56-97. (238622)
МЕСНАТА прасад, стална
продаја, могућност клања,
печења и резервисања.
Тел. 063/311-277. (238535)
ПРОДАЈЕМ цреп 222, медитеран, Кањижа, 15 динара комад. Тел. 063/311277. (238535)
ПРОДАЈЕМ судоперу и
остале кухињске елементе.
Нова кухиња 10.000 динара, судопера 3.000 динара.
371-568, 063/773-45-97.
(238533)
ПРОДАЈЕМ половно круњач и прекрупар лифам,
веш-машину горење, машина за прање судова сименс, пећ на чврсто гориво
рубин. 064/572-33-03.
(238536)
БУКВА, храст, цер, барем,
багремове сеченице. „Топлина”, 063/364-310.
(238540)

КАУЧ и кревете са мадрацем, очувано, повољно.
064/199-79-24. (238478)
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ЦРЕП три двојке, некоришћен, око 700 комада, 50
динара, 40 динара за све.
062/975-58-72. (238612)

КУПОПРОДАЈА

ФРИЖИДЕР, 296 л, вешмашине, комбиновани
фрижидер с два мотора,
ТА пећ 3.5 кв, ТВ 51 цм,
угаона гарнитура, брачни
кревет, тросед мојца,
француски лежај. Тел.
063/861-82-66. (238479)

ОГЛАСИ

ПРОДАЈЕМ половну одећу
на велико. 065/406-15-91.
(238545)

ПЧЕЛЕ, друштва и ројеви
на ЛР рамовима. 063/396640. (238477)

ПРОДАЈЕМ абрихтер-циркулар и томос мотор за мешалицу. 062/873-62-98.
(238570)

ПРОДАЈЕМ веш-машину
сименс, баукнехт, канди,
индесит, у деловима.
064/129-73-60, 013/346790. (238485)

ПРОДАЈЕМ регал махагони
боје, два гардеробна ормара, две комоде. 063/314877. (238573)

КУПОПРОДАЈА
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ веш-машине, замрзиваче, фрижидере, старо гвожђе. 063/101-11-47,
064/158-44-10. (237636)
КУПУЈЕМ полован намештај, плинске боце и све
друго, старо гвожђе.
066/900-79-04. (238229)
КУПУЈЕМ значке, медаље,
ордење, новац, сатове,
пенкала. Тел. 013/313-458,
063/199-60-36, 064/48114-77. (238250)
КУПУЈЕМ полован намештај: гарнитуре, кухиње,
ТА пећи и остало покућство. 062/148-49-94.
КУПУЈЕМ веш-машине,
фрижидере, шпорете, акумулаторе, замрзиваче, каблове, остали метални отпад. 060/521-93-40.
(238329)
КУПУЈЕМ полован намештај, технику, и све остало
покућство, избацујем кабасте ствари. 064/972-49-23.
(238445)
КУПУЈЕМ гвожђе, алуминијум, бакар, месинг, вешмашине, замрзиваче, телевизоре. 061/321-77-93.
(238511)
КУПУЈЕМ гвожђе, крека весо пећи, замрзиваче, вешмашине, шпорете, телевизоре и остали отпад.
064/484-13-76. (238511)
КУПУЈЕМ обојене метале,
гвожђе, акумулаторе, фрижидере, замрзиваче, вешмашине, телевизоре.
061/206-26-24. (238511)

НА ПРОДАЈУ преостала
врба о топола, коцка и цигла. 064/503-31-35. (2385)

ПОВОЉНО продајем вешмашину горење, исправну.
064/561-89-74. (238584)

ПРОДАЈЕМ два душека:
самац и брачни. Очувани.
Тел. 064/159-60-63.
(238506)

ПОЛОВАН намештај, бела
техника, шпорет на чврсто
гориво, тепихе, од игле до
локомотиве. 061/317-07-67.

КУПУЈЕМ гвожђе, алуминијум, акумулаторе, веш-машине, замрзиваче, телевизоре и остало. 061/322-0494. (238511)
КУПУЈЕМ перје, старински
намештај, слике, сатове,
стари новац, играчке, статуе и остало. 335-9974,
063/705-18-18. (238601)

КУПУЈЕМ полован намештај, старо покућство. 335930, 064/366-57-87.
(238601)

ПРОДАЈЕМ кућу у Старчеву, улица Петра Драпшина
око 120 м2, 17 ари плаца,
власник, 1/1. 064/370-7947. (237585)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

КУЋА у Омољици, 120 м2, 9
ари плаца. 060/619-32-22,
064/200-02-09. (238024)

ПОНУДА

КУЋА на Стрелишту, власник, продајем. 062/81616-46. (СМС)
ПРОДАЈЕМ кућу у ширем
центру или замена за два
стана. 069/263-42-97 и
063/667-725. (СМС)
ПРОДАЈЕ се кућа на Девојачком бунару, на одличној
локацији. Трособан стан,
велика тераса, гаража,
поткровље, помоћна зграда, покривен летњиковац,
кућа је термички изолована, зими топлија, лети
хладнија, климатизована,
са сателитским телевизијским програмом. Велики
плац, 57 ари, борова и багремова шума, воћњак,
шпалир винове лозе, цвећњак, травњак, цена само
3,5 милиона динара. Треба
ту лепоту за уживање видети, за тако малу цену. Тел.
063/102-43-77. (238553)
ЊИВА 33 ара, Скробара,
сам пут, код циглане, 2.850
евра. 065/852-71-99.
(235811)
ПРОДАЈЕ се кућа у Дебељачи, Ул. Моше Пијаде бр.
35. 063/884-01-28.
(237718)
НОВА МИСА, кућа 240 м2
у нивоима, на 2,3 ари плаца, предато за легализацију, власник, 57.000 евра.
063/826-97-09. (236878)
ХИТНО продајем спратну
кућу у Јабуци, 220 м2, седам и по ари плаца, ограђено. 063/715-99-00.
(237124)
ПРОДАЈЕМ кућу у центру
Панчева, 80 м2, могућа надоградња. 060/067-11-44.
(237116)
ДЕВОЈАЧКИ бунар, викендица, плац 28 ари, струја,
бора, подрум, шупа, алат.
063/734-52-25. (237425)

КУЋА, Доситејева 8-а, 2
ара, укњижено. 061/33331-19, 062/860-80-94,
063/277-025. (237065)
ПРОДАЈЕМ грађевински
плац 8 ари. 060/601-60-23.
(237227)

ПРОДАЈЕМ пола куће са
две стамбене јединице, Ул.
Милке Марковић. Тел.
064/326-38-37. (238262)
СТРОГИ центар, усељиво,
могућност доградње, плац
6,5 ари. 063/305-891.
(238275)
ИЗДАЈЕМ земљу на годину
у Панчеву. 069/343-54-40.
(238296)
ПРОДАЈЕМ плацеве, повољно, у Баваништу код
биљаре, вода, струја.
069/151-96-21.

БАВАНИШТАНСКИ пут,
114 ари, до пута, 33 ширина, грађевински, 52.000.
(679), „Трем 01”, 063/83623-83. (238336)
ПРОДАЈЕМ укњижену непокретност, башта, Новосељански пут, прво српско
поље. 064/128-22-06.
(238384)
ИЗДАЈЕМ/ПРОДАЈЕМ кућу
на Јабучком путу 175, преко Сервиса „Пивашевић”.
065/219-14-22, 060/34819-88. (238390)
КОД ТУРСКЕ ГЛАВЕ, кућа
преправљена у два локала,
дворишни стан, 2 ара, само 52.000. (238), „Тесла
некретнине”, 064/668-8915. (238839)

ПРОДАЈЕМ плац на Караули, 7,02 ара, приватна својина, удео 1/1, грађевинско
земљиште. 060/743-03-62.
(237875)
ВОЈЛОВИЦА, нова кућа
200 м2, 3 ара, хитно.
063/784-71-34, 063/77175-96. (238213)
ВИКЕДНИЦА, Девојачки
бунар, асфалт, двојна,
струја, вода, купатило, сређена. Повољно.
063/832-50-97.
ЦЕНТАР, две куће на плацу, суперкомфорне. Заједно или појединачно.
063/320-618. (238324)

ПРОДАЈЕМ плац 4 ара.
061/173-60-35. (238283)
ПРОДАЈЕ се 8.05 ари плаца, крај вршачке пруге.
065/335-12-73. (238317)
ПРОДАЈЕМ грађевински
плац и кућу са халом на Јабучком путу. Тел. 069/21397-37. (238321)
ПРОДАЈЕМ викендицу према Иванову, поред пута, са
10 ари воћњака.
064/037-11-21,
060/037-11-22. (238320)

СТАРА МИСА, кућа-гаража, 150 м2, 3 ара, 40.000.
(238), „Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (238839)
ПОТРЕБНА кућа на старој
Миси. Тел. 069/223-24-25.
(238400)
КУЋА 120 м2, на 5 ари,
Преспанска 15, власник,
легализовано. 063/307-674.
ПРОДАЈЕМ легализовану
кућу на 9 ари плаца, на Кудељарацу. 064/040-82-72.
(238385)

ПРОДАЈЕМ стару кућу са
плацем 30 ари у Банатском
Новом Селу. 063/863-8015. (238231)
БАШТА 6 ари на продају.
Новосељански пут. Тел.
063/865-80-77.
(2138259)
ПРОДАЈЕМ нову кућу, викендицу у Шумарку, 100 м2
на 21 ар, велика веранда,
прелеп поглед на Дунав.
Струја, вода, канализација,
виноград и воћњак стар седам година у пуном роду.
Грађено с љубављу и стилом, за живот у природи.
063/341-881.
(238278)

КУЋА, нова Миса, 288 м2,
може етажно, власник,
62.000 евра.
065/554-69-23.
(238328)

КУЋА у Банатском Новом
Селу, у изградњи, 200 м2,
25.000 евра.
063/193-63-59.
(238409)

КУЋА, 100 м2, новија градња, Старчево, главна улица
према Омољици.
065/417-85-79.
(2383359)

КУЋА, центар, Карађорђева, на већем плацу.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50.
(238409)

ДОЊИ град, део куће, 55
м2, ЕТ, без улагања, усељива, гаража, 22.000. (679),
„Трем 01”, 063/836-23-83.
(238336)

НОВА МИСА, 24 ара, кућа
156 м2, 31.000. (188),
„UnaDalli”,
064/255-87-50.
(238409)

16

Петак, 7. април 2017.

ОГЛАСИ

marketing@pancevac-online.rs

ВОЈЛОВИЦА, дворишни
стан, 61 м2, гаража, башта,
укњижен, 17.500. 064/93841-99. (238309)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

ПЛАЦ 8 ари, Новосељански пут. 064/808-72-51.
238416)
ЈАБУКА, приземна кућа,
власник. 064/412-95-88.
(238421)
КУЋА са два стана, ЕГ,
плац 7 ари, 1/1. 061/22447-97. (238423)
ГРАЂЕВИНСКИ плац 10
ари, Стрелиште, Јоакима
Вујића. 063/880-00-63.
(238343)
ПРОДАЈЕМ кућу у Долову
на 29 ари. 371-274,
064/176-88-52. (238347)

СТАРА МИСА, Банијска,
11,3 ара плаца, 23.000.
(49), „Перфект”, 064/34805-68. (238484)

ХИТНО, Котеж 2, 63 м2,
ЦГ, III, лифт, 31.500, власник, без посредника.
069/323-94-33. (238336)

СТРЕЛИШТЕ, трособна, 68
м2 на 10 ари, 41.000. (49),
„Перфект”, 064/348-05-68.
(238484)

КОТЕЖ 2, 62 м2, ЦГ, III,
лифт, 31.000. (679), „Трем
01”, 063/836-23-83.
(238336)

ВОЈЛОВИЦА, приземна
139 м2 + локал 30 м2 на 7,
29 ари. (49), „Перфект”,
064/348-05-68. (238484)

ТЕСЛА, 40 м2, ЕТ, ПР, усељив, 23.500. (679), „Трем
01”, 063/836-23-83.
(238336)

КАРАУЛА, 43 м2, на 50
ари, 23.500 евра. (49),
„Перфект”, 064/348-05-68.
(238484)

СОДАРА, 37 м2, ЦГ, IV,
лифт, 23.000. (679), „Трем
01”, 063/836-23-83.
(238336)

ПЛАЦЕВИ, 3 и 4 ара, угао
Боре Шипоша и Тозе Марковића. 063/880-00-63.
(238343)

МЕЊАМ/ПРОДАЈЕМ две
мање куће за мањи стан.
064/986-21-74. (238578

ПРОДАЈЕМ плац под воћем, могућа градња, 14,37
ари, у Панчеву. 063/491250. (238354)
ХИТНО продајем кућу у
Старчеву, уз главни пут, 9
ари плаца, помоћна зграда. 013/633-120, 062/773207. Власник, без посредника. (238355)

КУЋА, 60 м2, стара Миса, 3
ара, 16.000 евра, све ново.
061/664-39-26. (238574)

ТЕСЛА, прелепа салонска,
178 м2, 5,5 ари, 95.000.
(398), „Кров”, 060/683-1064. (238579)
МИСА, 290 м2, три етаже,
5,8 ари, све сређено,
66.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (238579)

НОВА МИСА, трособан,85
м2, ЦГ, може замена за мањи. 064/134-06-30.
(237923)
ПРОДАЈЕМ стан у Тополи,
60 м2, 22.000 евра.
069/663-773. (237854)

ПРОДАЈЕМ две куће на
једном плацу, са воћњаком, Војловица, легализовано. 013/232-21-30,
063/162-50-00. (238378)

КОМФОРНА кућа, гаража,
помоћни објекти, 209 ари
плаца, Панчево, Пелистерска. 065/251-56-89.
(238510)

КУЋА на продају, усељива,
вреди погледати. 062/96766-45. (238436)

ТЕСЛА, 61 м2, 2 ара, двособна, новија, приземна,
33.000. (49), „Мустанг”,
062/226-901. (238507)

ЦЕНТАР, Кеј Радоја Дакића, двособан стан са даљинским грејањем, лифтом, прелепим погледом на
Тамиш. 063/786-98-86.
(238240)

БРЕСТОВАЦ, новија трособна, 90 м2, 7,45 ари,
16.000. (49), „Мустанг”,
062/226-901. (238507)

КОТЕЖ 1, продајем двоипособан и једноипособан
стан са ЦГ. 064/133-54-18.
(238272)

ВОЈЛОВИЦА, две одличне
стамбене јединице, 7 ари,
26.000. (49), „Мустанг”,
062/226-901. (238507)

ПРОДАЈЕМ хитно потпуно
сређен, неусељен стан, Тесла, 52 м2, 25.000 евра.
064/444-42-90. (238302)

ОМОЉИЦА, 126 м2, сређена, подрум, 2 ара, 20.000.
(49), „Мустанг”,
062/226-901. (238507)

ДУПЛЕКС, Аксентија Максимовића, нов, тераса, III
спрат. 069/822-48-24.
(238304)

ПРОДАЈЕМ део куће у центру града, дозвољена градња, повољно. 063/756-0604. (238433)
ПЛАЦ на продају, стара
Миса, 8 ари. 013/361-601,
065/361-60-11. (238434)
2

ТЕСЛА, одлична, 180 м ,
4.8 ари, 57.000; стара Миса на 5,5 ари, 29.000.
„Лајф”, 061/662-91-48.
(238464)

ЦЕНТАР, 120 м2, 16 м
фронт, 5,5 ари. „Гоца”,
063/899-77-00.
(238517)
СТРЕЛИШТЕ, 60 м2, 4 ара,
сређена, усељива, 36.000.
„Гоца”, 063/899-77-00.
(238517)

ВИКЕНДИЦА у Пешчари,
мраморачки виногради,
плац 40 ари, 10.000 евра,
могућа замена. 063/80395-73. (238622)
ПРОДАЈЕМ њиву у Јабуци.
061/639-31-24. (4707)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОТРАЖЊА

2

КОТЕЖ 2, 220 м , 4 ара,а
85.000; 220 м2, 3 ара,
80.000. „Гоца”, 063/89977-00. (238517)

АГЕНЦИЈИ „Тесла некретнине” потребне куће и станови на бољим локацијама. (238), 064/668-89-15.
(238389)

СТАНОВИ
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ гарсоњеру, Котеж 1 или мењам за Врњачку бању. 064/235-6932. (238237)

ПОЧЕТАК Тополе, одличан, две стамбене јединице, 7 ари, 30.000. „Лајф”,
061/662-91-48. (238464)
КУЋА у Маргити, са локалом на продају. 064/43107-31. (238446)
ВОЈЛОВИЦА, кућа, помоћни објекат, 7,4 ара, плаца.
064/538-48-35.
(238477)
КУЋА 50 м2, плац 5 ари,
Ружина, Котеж. 063/386557. (238480)
ПРОДАЈЕМ кућу код Зелене пијаце, може и замена.
063/814-56-25. (238482)

ПРОДАЈЕМ плац 28 ари,
15 метара ширине, дозвољена градња, Власинска
улица. 064/866-25-18.
(238549)
ТЕСЛА, кућа на екстра локацији за приватни бизнис
и становање. 063/329-464,
066/001-050.
(238555)
ПРОДАЈЕМ кућу у Книћаниновој. 062/826-12-55.
(238534)
2

МАРГИТА, почетак 100 м ,
1,5 ар, без улагања, 70.000.
(677), „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.
(238567)

СТАНОВИ, центар, продаја
нових укњижених и у изградњи, од 40 до 120 м2,
цена 600-850 евра/м2, са
ПДВ-ом. 063/323-584.
(234515)
ТЕСЛА, трособан, ЦГ, терасе, сређен, 80 м2, власник.
013/331-079, 063/770-4555. (237463)
САЛОНСКИ стан, Првомајска, 98 м2, сређен, гаража,
подрум. 064/153-14-03.
(236974)
ПРОДАЈЕМ стан на Котежу
2, 84 м2, VI спрат. 065/39898-99. (236879)
ПРОДАЈЕМ једноипособан
стан, 44 м2, ТA, II, Стрелиште. 069/304-78-85.
(237758)

СОДАРА, 1.0, 37, 21.000;
Котеж 2, 2.0, ВП, 28.000;
Стрелиште, 10 ари, 70 м2,
договор. (338), „Јанковић”,
348-025. (238397)

СТРОГИ центар, 50 м2, IV,
34.000, договор. (636),
„Стрелиште некретнине”,
069/196-96-05. (238305)
СОДАРА, 37 м2, једнособан, IV, 22.000. (636),
„Стрелиште некретнине”,
069/196-96-05. (238305)
СОДАРА, 57 м2, V, 34.000.
(636), „Стрелиште некретнине”, 069/196-96-05.
(238305)
НАМЕШТЕН стан, 36 м2,
грејање, Миса, код школе
„Свети Сава”. 063/309-344.
(238827)
ИЗДАЈЕМ једнособан намештен стан, ЦГ, I спрат,
Содара. 060/051-02-44.
(238189)
ЈЕДНОСОБАН стан, Милоша Обреновића 61, сутерен, преко пута Фабрике
сијалица „Тесла”, етажно
грејање, 100 евра + три депозита, намештен.
064/651-16-47. (238292)
СТАН 72 м2, трособан, III
спрат, без улагања, одлична локација, Тесла, преко
пута „Авив парка”. Власник. 060/441-17-57,
063/841-17-57. (228310)

СОДАРА, два лифта, тераса, 37 м2, клима, 22.000.
065/828-19-64. (238417)
ТРОСОБАН, Содара, 73 м2,
I спрат, 43.000, замена.
(470), „Дива”, 345-534,
064/246-05-71. (238447)
ДВОИПОСОБАН, Тесла,
две терасе, генерално реновиран, 36.000 евра, усељив одмах. (470), „Дива”,
345-534, 064/246-05-71.
(238447)

ТЕСЛА, троипособан, 79
м2, 48.000. (238), „Тесла
некретнине”, 064/668-8915. (238389)
ДВОСОБНИ, 49 м2, Стрелиште, 22.000; Котеж, Миса,
нов, 30.000. (324), „Медиа”, 315-703, 064/223-9920. (238411)

КОТЕЖ 2, једноипособан,
51 м2, 30.000. (238), „Тесла некретнине”, 064/66889-15. (238389)

ТЕСЛА, 41 м2, једноипособан, тераса, 27.000; Миса,
нов, 22.000. (324), „Медиа”, 315-703, 064/223-9920. (238411)

КОТЕЖ 1, трособан, 66 м2,
ВПР, две терасе, 37.000.
(238), „Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (238389)

НОВА трособна кућа, Сибница, 10 ари, ограђено, воће, 35.000 евра, замена.
(470), „Дива”, 345-534,
064/246-05-71. (238447)

ДВОСОБНИ, Котеж 2, приземље, 30 – 33.000, замена. (470), „Дива”, 345-534,
064/246-05-71. (238447)

СТРОГИ ЦЕНТАР, двособан, први спрат, две терасе, идеално за канцеларију, ординацију. (470), „Дива”, 345-534, 064/246-0571. (238447)

ДВОИПОСОБАН, Пере Сегединца, нов, усељив, тераса, остава, IV спрат, без
лифта, поткровље.
069/822-48-24. (238304)
ЈЕДНОИПОСОБАН, Цвијићева, III спрат, без лифта,
без терасе, нов. 069/82248-24. (238304)

СТРЕЛИШТЕ, трособан 56
м2 + тераса + остава + подрум, VI спрат, ЦГ, алустоларија, комплетно сређен, укњижен. 30.500.
064/613-24-28. (238383)

КОТЕЖ 1, једноипособан,
45 м2, 27.000. (238), „Тесла некретнине”, 064/66889-15. (238389)

ПРОДАЈЕМ једнособан
стан, солидан, Стрелиште,
округао кревет, супер.
063/732-73-44. (238219)
НОВА гарсоњера, Моше
Пијаде 43, тераса, власник.
063/728-36-78. (238247)

ЦЕНТАР, 2.0, I, ЦГ, 35.000;
дворишно, 50, 18.000.
(338), „Јанковић”, 348-025.
(238397)

ГАРСОЊЕРА, Самачки, 17
м2, II, 12.800. (238), „Тесла некретнине”, 064/66889-15. (238389)

ПРОДАЈЕМ гарсоњеру, Котеж 1 или мењам за Врњачку бању. 064/235-6932. (238237)

ДЕБЕЉАЧА, 150 м2, 7,5
ари, продајем/мењам за
панчевачки стан. 064/92889-68. (238361)

ПЛАЦ 18 ари, дозвољена
градња пословно-стамбеног простора, Баваништански пут бр. 18. 064/367-9884. (238439)

ПРОДАЈЕМ стан на Содари, 54 м2, ЦГ, V спрат. Тел.
064/824-17-13. (238400)

ПРОДАЈЕМ гарсоњеру, Котеж 1 или мењам за Врњачку бању. 064/235-6932. (238237)

ПРОДАЈЕМ градско грађевинско земљиште са објектима 54 х 200 м, ограђено,
на асфалту. Међународни
пут Панчево-Вршац, погодно за више намена.
066/385-289, 063/385-289
(238502)

СТРЕЛИШТЕ, атрактивна
локација, нова укровљена
кућа 155 м2 бруто, на парцели 4,13 ари, ограђено,
грађевинска дозвола, сви
прикључци: струја, вода,
канализација, паркинг три
возила, власник, 1/1.
063/637-673, 063/194-8214. (238590)

ЦЕНТАР, 45 м2, II, ЦГ,
33.000. (679), „Трем 01”,
063/836-23-83. (238336)

СОДАРА, двособан, 58 м2,
ЕТ, 27.000, сређен. (188),
„UnaDalli”, 064/255-87-50.
(238401)

ЈЕДНОСОБНИ, 34 м2, Стрелиште, 21.500; центар 31
м2, 15.500.
(324), „Медиа”, 315-703,
064/223-99-20. (238411)

КОТЕЖ 1, двособан, 50 м2,
I, сређен, 30.000. (238),
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (238389)

ДВОСОБАН, ЦГ, Нови свет,
55 м2, 32.000. (470), „Дива”, 345-534, 064/246-0571. (238447)

ЦЕНТАР, трособан, 73 м2,
50.000. (238), „Тесла некретнине”, 064/668-8915.(238389)

ПРОДАЈЕМ стан, може замена кућа Војловица, Кудељарац, хитно, договор.
064/130-27-34. (238446)

СТРЕЛИШТЕ, новоградња,
50 м2, двособан, II, ЕТ.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50.
(238401)

ТЕСЛА, једноипособан, 42
м2, III, 24.000. (238), „Тесла некретнине”, 064/66889-15.(238389)

СТРЕЛИШТЕ, једноипособан, 32 м2, ВП, ЦГ, 25.500.
(300), „Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52. (238454)

ТЕСЛА, једноипособан, 47
м2, 23.500. (238), „Тесла
некретнине”, 064/668-8915.(238389)

КОТЕЖ 1, двособан, 58 м2,
III, ЦГ, 31.000. (300), „Ћурчић”, 362-816, 063/803-1052. (238454)

СОДАРА, мањи двособан,
45 м2, ЦГ, 26.000. (188),
„UnaDalli”, 064/255-87-50.
(238401)

НОВИ СТАНОВИ, нова
Миса, једнособни, двособни, дуплекс, договор. Власник. 063/304-222. (23836)

СТРЕЛИШТЕ, двоипособан, 72 м2, II, ЦГ, тераса,
38.500. (300), „Ћурчић”,
362-816, 063/803-10-52.

НОВА МИСА, 40 м2, I, ЦГ,
23.000. (188), „UnaDalli”,
064/255-87-50.
(238401)

КОТЕЖ 2, двоипособан, I
спрат, 59 м2, ЦГ, лифт,
36.500, власник. 060/80050-12, 064/217-79-00.

КОТЕЖ 2, двособан, 58 м2,
III, ЦГ, 32.000. (300), „Ћурчић”, 362-816, 063/803-1052. (238454)

ДВОИПОСОБАН стан, 78
м2, Стрелиште, IV спрат,
лифт, ЦГ, интерфон, рампа
за колица. 062/770-540.
(238388)
ДВОИПОСОБАН стан, етажно грејање, продајем.
060/333-56-41. (238387)
СОДАРА, трособан, 83 м2,
сређен, 46.500. (188),
„UnaDalli”, 064/255-87-50.
(238401)
КОТЕЖ 1, гарсоњера, IV,
ЦГ, договор. (188), „UnaDalli”, 064/255-87-50.
(238401)
НОВА МИСА, гарсоњера
25 м2, опремљена, 11.000
евра. (188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (238401)

Петак, 7. април 2017.

СТАНОВИ
ПОНУДА

СТРЕЛИШТЕ, једнособан,
32 м2, V, ТА, реновирање,
12.000. (300), „Ћурчић”,
362-816, 063/803-10-52.
(238454)
ТЕСЛА, двособан, 60 м2, I,
ЦГ. 064/210-69-12,
064/922-84-17. (238490)
КОТЕЖ, двоипособан, 66
м2, 35.000; једноипособан,
38 м2, 29.500. (097), „Перфект”, 064/348-05-68.
(238484)
СТРОГИ центар, једноипособан, 47 м2, 22.000; гарсоњера, 28 м2, III, 19.000.
(097), „Перфект”, 064/34805-68. (238484)
ТЕСЛА, једноипособан, 42
м2, 23.000; једнособан, 36
м2, 21.500. (097), „Перфект”, 064/348-05-68.
(238484)
КОТЕЖ, двоипособан, 58
м2, 35.000; једноипособан,
55 м2, 30.000. (097), „Перфект”, 064/348-05-68.
(238484)

СОДАРА, двособан, 57 м2,
27.000; двоипособан, 70
м2, 36.000. (097), „Перфект”, 064/348-05-68.
(238484)
КОТЕЖ 2, двоипособан, 71
м2, I, ЦГ, лифт, 41.000
евра. (097), „Перфект”,
064/348-05-68. (238484)
СТРЕЛИШТЕ, троипособан,
82 м2, 47.000; двособан, 63
м2, 31.000 евра. (097),
„Перфект”, 064/348-05-68.
(238484)
СТРЕЛИШТЕ, мањи троипособан, 58 м2, 30.500;
двособан, 54 м2, први
спрат, 26.000. (097), „Перфект”, 064/348-05-68.
СОДАРА, једнособан, 37
м2, 23.000; двособан, 53
м2, 19.000. (097), „Перфект”, 064/348-05-68.
ТЕСЛА, двособан, реновиран, 60 м2, III, ЦГ, 35.000.
(097), „Перфект”, 064/34805-68. (238484)
МИСА, једноипособан, 38
м2, 21.000; трособан, 85
м2, 37.000. (097), „Перфект”, 064/348-05-68.
(238484)

ОГЛАСИ

КНИЋАНИНОВА, новији
двособан, 61 м2, III, плин,
34.000. (49), „Мустанг”,
062/226-901. (238507)

ВЕЛИКИ избор станова,
све структуре, све локације. „Гоца”, 063/899-77-00.
(238517)

ЦЕНТАР, једноипособан, I,
новији, ЕГ, 40 м2, 29.000.
(49), „Мустанг”, 062/12994-67. (238507)

ЦЕНТАР, двособан, Куткова зграда, 44.900 евра.
„Гоца”, 063/899-77-00.
(238517)

СТРЕЛИШТЕ, двоипособан, 69 + т, ЦГ, II, квалитетан, 39.000. (49), „Мустанг”, 069/226-6658.(238507)

ЦЕНТАР, 60 м2, I, 39.000;
74 м2, трособан, 47.000.
„Гоца”, 063/899-77-00.
(238517)

ТЕСЛА, трособан, 68 м2,
ЦГ, IV, квалитетно реновиран, 36.000. (49), „Мустанг”, 069/226-66-58.
(238507)
КОТЕЖ 2, Кикиндска, двоипособан, 68 + Т, III,
38.000. (49), „Мустанг”,
069/226-66-58. (238507)
ТЕСЛА, једнособан, 30 м2
+ Т, II, TA, ново купатило,
23.000. (49), „Мустанг”,
069/226-66-58. (238507)
ДВОРИШНИ, шири центар,
70 м2, 5 ари плаца, за реновирање, 14.000. (49),
„Мустанг”,
069/226-66-58.
(238507)

ТЕСЛА, 50 м2, двособан,
IV, ЦГ, сређен, без улагања, 25.500. „Гоца”,
063/899-77-00. (238517)
КОТЕЖ 2, 67 м2, двособан,
комфоран, 35.000. „Гоца”,
063/899-77-00. (238517)
СОДАРА, 56 м2, двособан,
леп, II, ЦГ, 29.000; 68 м2,
трособан, 36.000. „Гоца”,
063/899-77-00. (238517)
СТРЕЛИШТЕ, двособан, 62
м2, II, ЦГ, усељив, 31.000,
договор. (336), „Олимп”,
351-061, 351-061, 063/274951. (238512)
ТЕСЛА, двособан, 57 м2,
III, ЦГ, лифт, 35.000, договор. (336), „Олимп”, 351061, 351-061, 063/274-951.
(238512)
КОТЕЖ 2, двоипособан, 66
м2, ЦГ, 40.000, договор.
(336), „Олимп”, 351-061,
063/274-951. (238512)
КОТЕЖ 1, 50 м2, I, ЦГ, сређен, 32.000, договор.
(336), „Олимп”, 351-061,
064/234-36-01. (238512)
МИСА, једноипособан, 44
м2, ВП, ТА, 18.500. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (238512)
ТЕСЛА, новоградња, трособан, 68 м2, III, ЦГ, усељив,
47.000. (336), „Олимп”,
351-061, 063/274-951.
(238512)
СОДАРА, једнособан, 37
м2, IV, ЦГ, лифт, 23.000.
(336), „Олимп”, 351-061,
063/274-951. (238512)
СТРЕЛИШТЕ, двособан, 54
м2, I, ЕГ, усељив, 26.000.
(336), „Олимп”, 351-061,
063/494-898. (238512)
НОВОГРАДЊА, Ц. Лазара,
50 м2, III, ЕГ, усељив,
35.000. 063/274-951. (238)

МАРГИТА, двособан, 56
м2, I, TA, реновиран,
36.000. (097), „Перфект”,
064/348-05-68.
(238484)
МАРГИТА, двособан, 47
м2, приземље, двориште,
22.000. (097), „Перфект”,
064/348-05-68.
(238484)

СТРЕЛИШТЕ, 53 м2, I, TA,
уредан, 24.000. (49), „Мустанг”, 062/226-901.
(238507)
СТРЕЛИШТЕ, једнособан,
III, 39 м2, ЦГ, 22.000. (49),
„Мустанг”, 062/226-901.
2

САМАЧКИ, 17 м , III, ЦГ,
11.000. (49), „Мустанг”,
062/226-901. (238507)

2

ПОТКРОВЉЕ, 100 м , Миса, укњижено, сива фаза,
са свим прикључцима.
065/333-55-25.
(238522)
СТРЕЛИШТЕ, 47 м2, двособан, 22.500; 38 м2, двоипособан, 29.000. „Гоца”,
063/899-77-00.
(238517)
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СТРЕЛИШТЕ, 72 м2, II, трособан, 43.500, договор.
(336), „Олимп”, 351-061,
063/494-898. (238512)
НОВА МИСА, новоградња,
54 м2, двособан, II, 31.000.
(336), „Олимп”, 351-061,
063/274-951. (238512)
ЈЕДНОСОБАН, Стрелиште,
35 м2, I спрат, повољно.
013/362-447, 066/362-447.
(238473)

ЦЕНТАР, двособан, II, TA,
38.000; троипособан, I, ЦГ,
65.000. (396), „Лајф”,
061/662-91-48. (238464)
СОДАРА, војне, двоипособан, V, 42.000 и трособан,
IX, 40.000. (396), „Лајф”,
061/662-91-48. (238464)
НОВА МИСА, двоипособан, I, ЦГ + велика тераса
+ гаража, 37.000. (396),
„Лајф”, 061/662-91-48.
(238464)

КОТЕЖ 2, дуплекс, 84 м2,
тераса, укњижен, усељив,
35.000. (677), „Нишић”,
362-027, 064/206-55-74.
(238567)
ЦЕНТАР, једнособан 37 м2,
IV, ЕГ, новији, 26.000.
(677), „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (238567)
ЦЕНТАР, једнособан, 37
м2, I, TA, тераса, 24.500.
(677), „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (238567)

КОТЕЖ 1, двособан, ЦГ,
34.000; Котеж 2, двособан,
договор; Тесла једнособан,
23.000. (396), „Лајф”,
061/662-91-48. (238464)

СОДАРА, војне зграде,
двоипособан, ПР, сређен,
35.000. (677), „Нишић”,
362-027, 064/206-55-74.
(238567)

САЛОНСКИ тип стана, 86
м2, 38.000; 104 м2, 50.000;
114 м2, 62.000. (396),
„Лајф”, 061/662-91-48.
(238464)

СТРЕЛИШТЕ, двособан, 52
м2, III, реновиран, усељив,
27.000. (677), „Нишић”,
362-027, 064/206-55-74.
(238567)

КОТЕЖ 1, ВП, ЦГ, двоипособан, 57 м2, комплетно
реновиран, 38.000, власник. 065/443-37-77,
065/337-18-69. (238569)

СТАН 50 м2, 2 ара плаца,
стара Миса, 11.000 евра.
061/664-39-26. (238574)

ЦЕНТАР, двоипособан, 64
м2, ТА, III, тераса, 35.000.
(677), „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (238567)
СТРЕЛИШТЕ, једнособан,
32 м2 + тераса, V, лифт,
ЦГ, 20.000. (677), „Нишић”, 362-027, 064/20655-74. (238567)
СТРЕЛИШТЕ, центар; трособан, 69 м2, ВП, новија
градња, 38.000. (677),
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.
(238567)

РОДИЋ, дворишни, 22 м2,
8.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (238579)
НОВА МИСА, двособан,
III, 56 м2, Та, 24.000. (320),
„Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. (238514)
КОТЕЖ 1, Ослобођења, 54
м2, двособан, III, ЦГ,
34.000. (320), „Премиер”,
352-489, 063/800-44-30.
(238514)
СТРОГИ центар, двособан,
IV, 56, ЦГ, 32.000. (320),
„Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. (238514)

ТЕСЛА, једнособан, III, 42
м2, ЦГ, 24.500. (320), „Премиер”, 352-489, 063/80044-30. (238514)
СТРЕЛИШТЕ, једнособан,
ВП, 35 м2, ЦГ, 22.500.
(320), „Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. (238514)
СТАН у центру, 59 м2, дуплекс, 33.500 евра, власник. 065/682-59-86.
(238586)
НОВИ дуплекси 100 м2, сива фаза, 50.000 евра. 341789, 064/126-19-57.
(238587)
КОТЕЖ 1, гарсоњера, на
продају. Тел. 065/251-0355, 013/251-03-54.
(238599)
ПРОДАЈЕ се полован стан,
стан/кућа, подрум/вешерај, приземље спрат, поткровље, двориште, два
паркинг места, грејање на
гас, 100 м2, 60.000 евра.
069/822-48-24. (238617)
ДВОСОБАН стан, Стрелиште, 63,5 м2, изузетан, ЦГ,
V/VII, лифт, договор.
063/391-277. (238613)

СТАНОВИ
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ стан до 18.000,
дајем ауто (3.000), 15.000
кеш. 064/134-06-30.
(237923)
КУПУЈЕМ мању стамбену
јединицу на Тесли, нижа
спратност. 064/006-71-00.
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СТАНОВИ
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ стан до 18.000
евра, у Панчеву. Звати на
063/182-05-00. (238207)
КУПУЈЕМО куће, станове
на свим локацијама. (679),
„Трем 01”,013/332-031,
063/836-23-83. (238336)
КУПУЈЕМ једноипособан
или мањи двособан стан,
без посредника. 060/44117-57, 063/841-17-57.
(238310)
КУПУЈЕМО станове на
свим локацијама, брза исплата. (320), „Премиер”,
063/800-44-30. (238514)
КУПУЈЕМО станове и куће
свих структура, брза и сигурна исплата. „Перфект|,
064/348-05-68. (238484)

СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

ИЗДАЈЕМ стан на Тесли,
дуплекс, 114 м2, лукс, власник. ,063/321-038. (СМС)
ИЗДАЈЕМ трособан стан на
Миси. 060/087-84-75.
(237856)
ИЗДАЈЕМ гарсоњеру, Котеж 2. Тел. 064/259-30-44.
(238236)
ИЗДАЈЕМ два стана у кући,
Светог Саве 67. 064/66887-38. (238249)
СТАН, полунамештен, 100
м2, нова Миса. Тел.
064/220-17-25. (238260)
ИЗДАЈЕМ самцу намештену собу, упореба кухиње и
купатила. 321-408.
(238265)
ИЗДАЈЕМ двоипособан
стан у строгом центру (Карађорђева 2). Тел.
063/870-64-70. (238311)

ИЗДАЈЕМО једнособан
празан стан у саставу куће
на Стрелишту, повољно.
Тел-. 311-716. (238358)
ЗГРАДА, намештен двособан стан, издајем, нова
Миса, клима, кабловска.
064/231-23-59. (238399)
ИЗДАЈЕМ кућу, Војвођанска 97. 064/359-54-42,
061/321-70-83. (238408)
ИЗДАЈЕМ празан двоипособан стан 60 м2, зграда.
069/166-24-28.
(238410)

ИЗДАЈЕМ собе за самце и
теренце. 064/305-73-01.
(238346)
ИЗДАЈЕМ кућу у Војловици
на дужи период. Тел.
064/129-45-43.
(238344)
ИЗДАЈЕ се двособан празан стан на Котежу 2.
062/180-28-12. (238359)
ПРАЗАН једноипособан
стан 48 м2, центар, II
спрат, ЦГ, телефон, кабловска. 063/168-43-22.
(238377)

ДВЕ намештене собе за два
самца, деле купатило и кухињу. Миса. 066/373-521.
(238443)
ГАРСОЊЕРА, шири центар, новоградња, 100 евра,
издајем. 065/432-26-61,
063/737-68-67. (238449)
ЛЕП двособан стан од 52
м2, издајем на Котежу 1.
069/153-15-64. (238453)
ЈЕДНОСОБАН стан за издавање. 064/145-47-48,
061/175-00-15.
(238425)

ИЗДАЈЕМ двособан стан са
двориштем, на новој Миси.
Приморска 33, близу Школе „Свети Сава”, 063/77265-18. (238426)
ЈЕДНОСОБАН стан, намештен, Краљевића Марка
34-ц. Тел. 064/026-18-44.
(238429)

ИЗДАЈЕМ новију кућу 120
м2, са окућницом, у центру
Старчева. 063/502-211.
(238499)
ИЗДАЈЕМ двособан стан,
Тесла, грејање, клима,
лифт, празан, депозит.
066/412-723. (238495)

ИЗДАЈЕМ једнособан намештен стан, нова Миса.
063/777-28-66. (238457)

ИЗДАЈЕМ кућу 150 м2, шири центар, за пословну активност. 062/347-667.
(238531)

ИЗДАЈЕМ нове собе за студенте. 064/217-48-56.
(238489)

ИЗДАЈЕМ намештен стан
на новој Миси. Тел.
063/839-56-81. (238548)

ИЗДАЈЕМ једнособан намештен стан на Котежу 1.
064/214-41-79. (238554)
ИЗДАЈЕМ гарсоњеру 27 м2,
ЦГ, на дужи период, обавезан депозит. 063/617-421.
ИЗДАЈЕМ самцима, самцу
намештен стан са грејањем, Миса. 063/154-94-11,
063/171-96-16. (238542)
ИЗДАЈЕМ једноипособан
стан, Котеж 2, у кући са
двориштем, намештен,
ТА/крека. 063/770-55-92.
(и)

Петак, 7. април 2017.

СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

СТАН, 50 м2, спрат, Миса,
Тимочка 32. 013/371-635,
064/993-71-74, намештено,
064/297-81-68.
(238568)
ИЗДАЈЕМ једнособан стан,
Содара, ненамештен, V
спрат, комплетно реновиран. 065/445-09-32.
(238551)

ИЗДАЈЕМ нов двособан
комфоран стан, зграда, II,
нова Миса.
063/801-09-85.
(238546)
НАМЕШТЕН једноипособан стан, ТА, код Хотела
„Тамиш”, 80 евра.
064/122-48-07. (и)
ИЗДАЈЕМ стан двособан у
кући, намештен,
Стрелиште.
064/503-75-57.
(238609)

ОГЛАСИ

ИЗДАЈЕМ дворишну гарсоњеру на Тесли, намештенаполунамештена. 060/33301-50. ((238615)
ИЗДАЈЕМ једнособан празан стан, нова Миса, 90
евра. Тел. 063/863-85-04.
ИЗДАЈЕМ собу самцима,
Стрелиште. 320-847.
(238299)
ИЗДАЈЕМ мањи дворишни
намештен стан. 064/84443-19. (238303)
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ЛОКАЛИ

ИЗДАЈЕМ локал, може као
стамбени, 35 м2, дуплекс,
полунамештен, власник.
063/321-038. (СМС)
ИЗДАЈЕМ локал у оквиру
ординације. Посебан улаз.
Повољно 064/038-20-10.
(СМС)
ИЗДАЈЕМ локал од 39 м2 у
центру Стрелишта. Тел
064/267-71- 74. (СМС)
ИЗДАЈЕМ локал у Стевана
Шупљикца на главном путу. 064/370-79-47.
(237585)
ПРОДАЈЕМ/ИЗДАЈЕМ локал, Тржни центар код Суда, 14 м2,м 13.000 евра.
069/663-773. (237854)ђ
ПРОДАЈЕМ пословни простор 52 м2, ТЦ Змај Јовина
2, локал 2. 060/562-62-96.
(237984)
ХАЛА 340 м2, стара Утва,
канцеларија, кухиња, гардероба, подрум, двориште.
063/774-76-40. (238232)
СТРОГИ центар, одличне
могућности, 100 и 50 м2, у
приземљу. 063/305-891.
(238277)
ИЗДАЈЕМ локал 110 м2,
магацин 100 м2 и канцеларијски простор. АЦ „Звезда”, С. Шупљикца 88.
063/278-250. (238262)
ИЗДАЈЕМ локал 15 м2 у
пролазу и канцеларија 25
м2. Војводе Путника 29.
063/278-250. (238262)
2

ИЗДАЈЕМ локал 12 м , до
улице излог, центар.
063/314-803. (23830)
ПРОДАЈЕМ/ИЗДАЈЕМ локал „Трубач” осамнаест
квадрата, први спрат.
063/856-74-02. (238333)

ИЗДАЈЕМ локал за аутомеханичара, лимара или вулканизера. Место за три дизалице, 7 паркинг места,
канцеларију, ВЦ, туш.
064/226-81-91. (238529)
ИЗДАЈЕМ локал у центру
са опремом и робом.
062/826-12-55. (238354)
ИЗДАЈЕМ локал 60 м2 у
Улици Браће Јовановић.
063/314-609. (238482)
ИЗДАЈЕМ нови део куће за
поликлинике, ординације.
Тесла, близина школе, амбуланте. 064/294-21-40.
(238608)
ИЗДАЈЕМ пословни простор 67 м2, I спрат, угао
Касапиновићеве и Жарка
Зрењанина, испуњава стандарде за све медицинске
делатности. 063/302-806.
(238616)
ЛОКАЛ 30 м2, два улична
излога, строги центар, издајем. 066/344-033.
(238261)
ИЗДАЈЕМ локал, строги
центар, Војводе Радомира
Путника 21. 063/891-0558. (238623)

ПОСАО
ПОНУДА

ПОТРЕБНА радница са искуством у троговини (прехрана), „Pro trade”, звати
од 7 до 15 сати. 063/572023. (238349)
АУТО ЦЕНТАР „Љубичић”
потражује мајсторе и ученике. 063/372-231,
013/344-011. (238357)
„POCO-LOCO” ресторану
потребни кувари. 064/87403-01. (238373)
ПОТРЕБНА радница са искуством у трговини за продавницу воћа и поврћа.
063/75р5-35-20. (238403)
ПОТРЕБНЕ раднице у кухињи и пословођа за ресторан „Пилећи дућан”.
377-230, 064/259-96-62.
(238571)
ПОТРЕБАН пекар и помоћни радник за рад у ноћној
смени. Звати раднм данима до 15 сати. 063/680594. (238581)
ПОТРЕБАН пица-мајстор
за рад у пекари. 062/301022. (238581)

ИСКУСНА наставница
француског држи часове
основцима и средњошколцима. Долазим. 064/19647-23. (СМС)
ИЗДАЈЕМ мешалицу за бетон, са превозом. 063/315381.
ПОПРАВЉАМО, уграђујемо ПВЦ, АЛУ столарију,
ролетне, комарници. Сигурносна врата, стаклорезачке услуге. 060/545-3404. (236882)
ВОДОИНСТАЛАТЕР,
уградња, одржавање воде,
канализације, кабина, славина, бојлера, котлића.
063/836-84-76. (236053)
АУТО-ПРИКОЛИЦЕ, издавање 10 евра дан. Позовите, 064/235-08-15.
(237524)

АЛ ПВЦ столарија, ролетне, венецијанери, комарници, уграђујем, поправљам, гуртне. 064/181-2500. (236082)

ПОТРЕБНА радница за рад
у пекари. 062/301-022.
(238581)

ПОТРЕБНИ продавци за
рад на терену. Тел.
063/757-47-21. (236581)

ПОТРЕБАН радник за рад
у пекари, у производњи.
064/057-56-18. (238597)

ХАЛО ЛЕСКОВАЦ, потребне раднице за рад за роштиљем. 063/897-55-04.
(237531)

СЕЛИДБЕ, превоз 1.000 динара, попуст ванградске,
могућност радника.
064/482-65-53. (237907)

ПЕКАРИ потребна продавачица. Тел. 065/993-7530. (238600)

МОЛЕРСКИ РАДОВИ. Неша. 069/444-23-76.
(237781)

ПОТРЕБНА радница за рад
на бувљаку. 060/510-09-03.
(238598)

АЛУ-ПВЦ столарија, ролетне, комарници, тракасте
завесе, венецијанери, уграђујем/поправљам.
063/882-25-09.
(236068)

КАФАНИ „Ђерам” потребан кувар/куварица са искуством. 062/478-394,
013/631-872. (238224)
ПОТРЕБНЕ конобарице кафеу „Pacifico”. 060/319-0577, 061/236-32-87.
(238288)

ИЗДАЈЕМ локале, 48 м2 и 9
м2, центар града.
064/267-72-17.
(238420)

ХАЛО ЛЕСКОВАЦ, потребне раднице за рад за роштиљем, локал у центру.
063/834-88-10. (237531)

ИЗДАЈЕМ локал 23 м2 код
Аутобуске станице. 352105. (238450)

ПОТРЕБАН конобар/ица,
са искуством, за рад у ресторану „Арч”. 063/779-9856. (238211)

ИЗДАЈЕМ локал 24 м2,
Жарка Зрењанина 103-а.
Тел. 061/232-37-32.
(238458)

ПОТРЕБНЕ раднице за рад
у маркету, из Панчева, доћи у суботу 8. априла 2017.
у Моше Пијаде 4, од 18 до
20 сати. (4707)

КОМБИ превоз робе и
ствари, тура у Панчеву
1.000 динара. 062/ 890-5818. (СМС)

ПЕКАР хлебаџија и радник
на пећи, може неискусан.
064/120-09-42. (237891)

ИЗДАЈЕМ локал од 38 м2,
Цара Душана 60, Панчево.
064/329-37-84.
(2383949)

РЕНТИРАМ кућу у центру
Панчева, погодна за представништво, ординацију,
дистрибуцију лекова, адвокатску канцеларију, становање. 066/514-20-59.
(238451)

ПОТРЕБНА радница за рад
у пицерији. 065/512-13-91.
(238306)

ПОТРЕБНА касирка за рад
у месари. 063/362-427.
ПОТРЕБАН мајстор за бурек (за замену), и помоћни
радник у пекари. CV слати
на адресу, Иве Курјачког
87, или mail:pekarasmiljanic@mts.rs (238489)
ПОТРЕБАН радник на ендлерици. 064/375-77-62.

ПОСАО
ПОТРАЖЊА

ПОТРЕБАН пекар.
064/403-51-32. (238209)
ПОТРЕБАН мушко-женски
фризер са искуством.
063/803-59-42, Салон „Ружа”. (238258)
ПИЦЕРИЈИ „Попај” потребни пица-мајстор и раднице за палачинке.
063/820-87-61. (2383009

ПОМАГАЛА бих старијим
особама око кућних послова. 064/343-88-02. (СМС)
ЧАСОВИ енглеског и немачког језика, преводи текстова, припрема за пријемни испит из српског језика.
Тел. 064/486-05-98. (СМС)

ЧАСОВИ хемије за основце
и средњошколце. Милица,
065/474-13-33.
(238227)
ТВ и сателитске антене,
монтажа, дигитализација
ТВ-а. 064/866-20-70.
(238235)
МАТЕМАТИКА, часови
(основци, средњошколци).
(Искусна дипломирана
професорка математике,
повољно, центар.
343-370.
(238257)
МАЛТЕРИСАЊЕ, зидање,
реновирање кровова, стиропор, фасаде, кречење,
повољно.
063/865-80-49.
(2382539)
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ПОСАО
ПОТРАЖЊА

ДИМНИЧАР, чишћење
димњака, котлова и каљевих пећи. 063/155-85-95.
(238252)
КОМБИЈЕМ превозим робу, ствари, селидбе и све
остало. Најповољније.
065/361-13-13. (237556)
ПРАЊЕ тепиха, дубинско
прање намештаја, долазимо. Наташа. 361-474,
066/361-474, 060/361-4741. (238291)
КЕРАМИЧАР с дугогодишњим искуством. Квалитетно, педантно и повољно.
064/252-51-75, 062/15337-06. (238282)
СРПСКИ, часови, припреме за пријемни, факултете,
састави, анализа књижевних дела. 063/175-45-08.
(238315)
МАТЕМАТИКА, физика,
хемија, механика, часови.
Тел. 251-19-81, 063/85222-43. (238325)

ПОТРЕБНА радница у брзој храни. 063/830-10-06.
(238449)

ЧИСТИМО шут, таване, подруме, старе шупе.
061/322-04-94. (238511)

ПОТРЕБНА продавачица у
пекари. 060/144-85-54.
(238448)

ВИДЕО-НАДЗОР уграђујем и сервисирам. Гледајте
на телефону или рачунару.
064/134-30-18. (238504)

ПОТРЕБАН посластичар.
064/403-51-32. (238460)
ШЉУНАК, песак, сејанац,
одвоз шута малим кипером
до два кубика. 065/334-2338. (238350)
РАДИМО зидање, бетонирање, оправке старих, нових кровова, разне изолације. 013/664-491,
063/162-53-89. (238370)

ЕЛЕКТРИЧАР, оправке бојлера, шпорета, индикатора, разводних табли, инсталација. Мића, 064/31044-88. (238331)
ОРЕМ, риљам, култивирам
баште. Вадим старо воће и
орахе, цепам дрва, уносим
угаљ. 062/190-71-60.
(238332)
ЕНГЛЕСКИ свим узрастима, долазим, јефтино, 22
године искуства. 013/25178-97, 063/782-51-48.
(238405)

ПАРКЕТ и ламинат, поставка, хобловање и лакирање. 061/314-90-18, 601892. (238527)

СРПСКИ, часови за основце, средњошколце, студенте, припрема пријемних,
контролних. 064/462-3764. (238372)
ЗАМЕНА црепа, поправка
крова, чишћење олука, подрума, дворишта. 065/53524-56. (238422)

КЛИМЕ и електроинсталације, монтажа и сервис,
брзо, ефикасно и повољно.
065/305-73-92. (238541)

ДРВОСЕЧА исећи ће моторном тестером свако дрво које вам смета.
063/369-846. (238435)

ИЗВОЂЕЊЕ/одржавање
свих врста централног грејања, гасно, електро, ЦО2,
бакар заваривања, водовод, канализација.
064/660-08-31. (238559)

КОСИМ траву на равним и
неравним површинама.
063/717-12-26. (238424)
ПО ПОТРЕБИ спремање
оброка, набавка и мања
помоћ у кући старијим
особама. Повољно.
062/822-04-82. (238432)
СВЕ врсте поправки и
уградња нових купатила,
повољно и поштено. 354052, 062/170-20-55.
(238432)
БАШТЕ култивирам и
орем. 063/855-92-70.
(238466)
КЕРАМИЧАРСКЕ услуге,
повољно и квалитетно. Буца, 063/372-102. (238488)
ПЕДИКИР: урасли нокти,
курје очи, масажа, терапеутска, парцијална, релакс.
061/308-95-86.
(238498)

marketing@pancevac-online.rs

НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ А.Д.
ул. Народног фронта бр.12
21000 Нови Сад
Република Србија

MATEMATИКА, статистика,
физика, информатика, могућност месечног плаћања,
професор. Центар,
013/353-569, 066/405-336,
061/603-94-94. (237460)

ГИПС плоче, системи суве
градње, ригипс, кануф,
амф, изолација поткровља,
спуштени плафони, преградни зидови, кофери, каскаде, итд. Брзо и повољно. 069/222-26-03.
(238537)

ПОПРАВКА кровова и
осталих грађевинских радова. 064/866-25-76,
013/361-601. (238434)

ЕЛЕКТРИЧАР ради инсталације, поправља старе, замена табле, повољно.
060/521-93-40. (238329)

ОГЛАСИ

СЕРВИС, допуна, уградња
клима, најповољније.
064/520-48-80, 063/74083-98. (238550)
ОЗБИЉНА жена спрема
станове, ординације, канцеларије, пеглање.
063/430-409. (238564)
ТАПЕТАР који пресвлачи
намештај са искуством,
тражи посао. 064/120-7764. (235557)
СВЕ врсте физикалија и
превоза, утовар/истовар,
селидбе, сечење, цепање
дрва, копање, кошење, чишћење подрума, тавана,
рушење, лупање бетона и
слично. Дејан, 061/626-1450. (23845589

Нафтна индустрија Србије (НИС) а.д. Нови Сад
објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ
о одржавању отворене Аукције А-026 за продају непокретности
Врсте непокретности:
· Земљишта у Криваји, Књажевцу, Кањижи;
· Земљишта у Панчеву;
· Парцела 816 у Новом Саду;
· Стоваришта у Суботици, Костолцу и Ваљеву;
· Зграда у Новом Саду у Ђорђа Рајковића;
· Стан у Новом Саду, Антуна Урбана;
· Кућа са земљиштем у Новој Црњи;
· Бензинске станице у Житном Потоку, Клењу и Јагњилу;
Датум и време завршетка пријема понуда са ценом: 05.05.2017. године до 12:00 сати.
Датум, време и место одржавања аукције: 12.05.2017. године у 11:00 сати, адреса: НИС а.д.
Нови Сад, Народног Фронта 12, 21 000 Нови Сад, VII спрат, канцеларија бр. 018.
Адреса за пријем захтева за учешће на аукцији и пријема понуда са ценом:
Захтеве за учешће на аукцији и понуде са ценом доставити у одвојеним ковертама на
адресу: Милентија Поповића 1, 11070 Нови Београд (Писарница, соба 14, са назнаком „За
Сектор тендерских поступака”, „Аукција за продају непокретности. Поверљиво. Не отварати пре одржавања аукције”).
Контакт особе: Лука Алексић, телефон 064/888-6767 и Јасмина Јурјевић, телефон 064/8881447, понедељак- петак: 09:00 – 16:00
Електронска пошта: aukcije@nis.eu
Детаљније информације могу се пронаћи на сајту компаније www.nis.eu, на линку Тендери-Аукције.

ШЉУНАК, песак, сејанац,
ризла, одвоз шута малим и
великим кипером.
064/648-24-50. (236933)
ШЉУНАК, песак, сејанац,
рушење објеката, утовар
шута, разбијање бетона.
063/218-894. (236933)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, поправке, преправке купатила, славине, одгушење канализације одмах.
061/193-00-09. (2385809

ШЉУНАК, сепарисани
шљунак, песак, сејанац,
ризла, услуга вибро плочом. 063/236-368.

НЕМАЧКИ, часови свим
узрастима. Преводи, припрема полагања свих нивоа знања. 352-892,
061/656-04-04. (238603)

КАМИОНСКИ превоз до 2
м³, шљунак, песак, сејанац,
шут. 064/648-24-50.

КУПАЊЕ старих и болесних лица у поподневним
сатима. 377-321, 063/234857. (238602)
ПОВОЉНО радимо кровове, зидање, бетонирање,
фасаде, итд. 062/894-3718, 064/183-16-36.
КЕРАМИЧАР, повољан,
квалитетан и педантан и
молер тражи посао.
061/203-70-87. (238607)
КОШЕЊЕ травњака, воћњака, дворишта, сечење
грана и живе ограде. Могућност одвоза. 060/61214-50. (238620)

ИСКОП багерима: темеља,
подрума, септичких јама,
канала, насипање терена.
063/218-894. (236933)
ИЗНАЈМЉИВАЊЕ камиона
са корпом за рад на висини, сечење дрвећа, вађење
пањева. 063/218-894.
ИЗНАЈМЉИВАЊЕ телехендера висина дизања до 17
м, носивости 4 тоне.
064/668-97-86. (236933)
ИСТОВАРИ/УТОВАРИ виљушкарима на свим теренима,
до 10 тона. 063/218-894.
РУШЕЊЕ објеката, сечење
и разбијање бетона, утовар
шута, превоз материјала.
064/668-97-86. (236933)

УСЛУГЕ

КЕРАМИЧАР: квалитетно,
поуздано, повољно.
063/318-780. (238386)
ВОДОИНСТАЛАТЕР, адаптације купатила, поправке
славине, одгушење канализације одмах. 063/269-173.
(238414)
ХАЛО ЛЕСКОВАЦ: потребне раднице за рад за роштиљем. 063/897-55-04.
(238438)
ХАЛО ЛЕСКОВАЦ: потребне раднице за рад на роштиљу, локал у центру.
063/834-88-10. (238438)

РАДИМ хидроизолацију
равних кровова, тераса,
купатила, гаража.
013/345-874,
065/215-18-48. (238494)
СТОЛАРСКЕ и браварске
услуге. Александар.
013/351-073,
064/157-20-03.
(238491)
ПОПРАВКА: столарија,
браварија, санитарије,
монтажа бојлера, шпорета,
грејача. Слободан.
063/865-80-74.
(238476)

ШЉУНАК, песак, сејанац,
одвоз шута малим и великим кипером. 064/664-8531, 013/342-338. (СМС)
ПАРКЕТ постављам и хоблујем, мајстор с дугогодишњим искуством из Дебељаче, с материјалом или
без њега. Ноле (имам и
паркет), 013/665-220,
063/847-74-38. (235603)
ПОВОЉНО. Превоз робе,
селидбе комбијем, цена по
договору. 064/147-14-77,
013/311-514. (238245)

ПРЕВОЗ малим кипером,
шљунак, песак, сејанац,
ризла, шут, утовар.
063/246-368. (237461)
КРЧЕЊЕ и кошење, сечење
високих дрвећа, чишћење
плацева, вађење пањева.
064/668-97-86. (236933)
KIZZA – истовар/утовар
робе виљушкарима, превоз
шљунка, песка, сејанца,
ризле, рушење објеката,
ископ багерима, разбијање
и сечење бетона, насипање
и набијање терена.
064/668-97-86. (236933)

ПОПРАВКА беле технике,
монтажа и сервис клима
уређаја. Овлашћени сервис
„Фриго Пеђа”, 013/301300, 063/771-24-16.
(237632)
БАЛТОКАД када, обнова
глазуре, пластифицирање,
28 година с вама, гаранција. www.baltokad.co.rs.
065/347-55-02, 011/28830-18. (234899)

„РОЛО-НАЈ” вам нуди: поправку, уградњу ролетни,
венецијанера, комарника,
тракастих завеса, хармоврата, туш-кабина, ролочелична заштитна врата,
тенда. Ми смо најквалитетнији, најјефтинији, са највећом гаранцијом. Проверите. 013/344-594,
063/894-21-80. (238250)

КРОВОВИ, поправке, замена црепа, летви, старог
црепа и поставке новог
крова, црепа, рогови, патошење, изолације, најјефтинији у граду, пензионерима екстра попуст.
013/235-39-21,
064/290-45-09,
061/348-20-00.
(238316)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгушење купатила и канализације, водоводне адаптације, замена вирбли, батерија, вентила и санитарија,
све за воду, 0-24, пензионерима екстра попуст, долазим одмах. 013/348-139,
064/493-44-63, 061/63151-41. (238227)

РОЈАЛ МГ: ПВЦ столарија,
ролетне, комарници, венецијанери, све завесе, тенде, хармо-врата, роло-заштита. 063/816-20-98,
013/351-498. (238379)

КАМИОНСКИ превоз до
два кубика, шљунак, сејанац, шут. 062/355-154,
066/355-154. (236557)
РАЗБИЈАЊЕ бетона, израда паркинга, рушење објеката, одвоз шута, ископ.
063/246-368.
ПАРКЕТ, уградња, хобловање старог паркета и лакирање. Дебељача.
063/822-94-82, 063/86545-31. (236752)
СЕЛИДБЕ, превоз друге робе. Панчево-даље, цена договор. 013/366-843,
063/193-22-29. (238146)
ИСПРАВЉАМ алу-фелне.
Панчево. Радничка 1-а.
063/240-591. (237905)
ПОЛИРАМ фарове, фабричко стање. Панчево,
Радничка 1-а. 063/240591. (237905)
ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгушење купатила, канализације, адаптације, замене,
поправке. 013/331-657,
064/495-77-59,
063/777-18-21.
(237884)
ИЗДАЈЕМ рамску скелу,
металне подупираче, мешалице за бетон.
064/351-11-73.
(238238)
СЕРВИС телевизора, продаја половних, ауто-електричар, поправка ЦО 2
апарата, разно. 063/80001-96. (238271)

ВОДОИНСТАЛАТЕР. Одгушење купатила, канализације, водоводне адаптације, замена вирбли, вентила,
батерије, санитарије, прикључка воде и канализације. Од 0-24 сата, пензионерима екстра попуст. Долазим одмах. 064/570-75-00,
061/602-21-80.
(238316)

СЕЛИДБЕ, чишћење подрума, гаража, водовод, канализација. 061/211-59-15,
063/782-82-69. (238472)
СЕЛИДБЕ, транспорт робе
у Србији и иностранству са
радницима или без. Монтажа/демонтажа, паковање, чишћење станова, однос непотребних ствари,
од 0 – 24 сата. 064/047-5555. (238471)

Петак, 7. април 2017.
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СЕЛИДБЕ и превоз робе
„Бомбончић” – Борис –
комбијима, камионима,
екипа радника, монтажа,
демонтажа, паковање ствари, кутије за паковање, фоСЕЛИДБЕ и превоз робе ка- лија за заштиту намештаја.
мионом и комбијем већ од
Селите се без стреса!!! Бо1.500 динара. 0-24 сата. Ми рис, 013/352-536, 063/253смо ту због вас. 064/334-85- 028, 064/444-66-74.
64, 063/811-98-32, Попоbomboncicb@gmail.com,
вић. (238475)
www.selidbepancevo-boris.ser.rs. (4707)

УСЛУГЕ

РАДИОНИЦА „Metallim” за
израду челичних конструкција, хала, биндера, гаража, кованих ограда и капија, тенди, гелендера, грађевинска лимарија. Тел.
064/068-10-85. (238524)

СЕЛИДБЕ комбијем и камионом, Војводина, Србија, са или без радника. Најповољније. Иван. 063/10778-66. (4707)
СЕЛИДБЕ робе и ствари
комбијем и камионом, професионално, екипа радника, све релације по Србији,
откуп намештаја. Иван.
063/107-78-66.
(4707)

ПРЕВОЗ кипером, повољно,
сејанац, песак, шљунак, туцаник, одвозим шут.
064/354-69-94. ((238483)
ГИПС, спуштени плафони,
преградни зидови, молерај,
термоизолација, материјал.
060/131-81-70. (238486)
СЕЛИДБЕ, превоз робе, камионом, екипа радника, повољно. Вук. 063/278-117,
064/176-91-85. (238497)

РАЗНО

ИНОСТРАНОМ пензионеру, 67 година, потребна
жена за помоћ у кући.
Стан, храна, плата по договору. 061/245-16-21.
(237798)

ОГЛАШАВАМ неважећом
дозволу за управљање моВЕШ-МАШИНЕ, фрижидеторним чамцем ПР 1640,
ре, замрзиваче, климе, шпо- од 21. 4. 1998, на име Вларете, бојлере, поправљамо
димир Лазић. (2389210)
квалитетно са гаранцијом.
Овлашћени сервис „Фриготехник”, 361-361, 064/12268-05. (238500)
ДУБИНСКО прање намештаја у вашем стану, прање
тепиха, довоз-одвоз.
066/001-050, 063/329-464.
(238555)
„ПЕРФЕКТ”, демит фасада,
зидање, малтерисање, глетовање, кречење, керамика,
кровови. 063/122-14-39.
(238651)

ДУБИНСКО прање намештаја N TIM 013. 062/87387-20. (238568)
СЕРВИС телевизора, монитора, сет-топ бокса, даљинских. „Плус”, Д. Туцовића
28. 353-463. (238593)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић”
Борис, све релације по Србији с комбијима, камионима, екипа радника, кутије,
фолија за заштиту намештаја, 0-24, сваког дана и недељом. Бесплатан долазак и
процена посла. Плаћање
могуће чековима и преко
рачуна. Борис. 013/352536, 063/253-028,
064/444-66-74.
bomboncicb@gmail.com,
www.selidbepancevo-boris.ser.rs. (4707)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић” –
Борис, комбијем и камионом, Војводина, Србија, са
или без радника.
013/352-536,
063/253-028,
064/444-66-74. (4707)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић” –
Борис – комбијима, камионима, професионално, екипа радника, све релације по
Србији, откуп намештаја.
013/352-536,
063/253-028,
064/444-66-74.
(4707)

ТРАЖИМ жену за негу и
помоћ старијим особама,
на Стрелишту. Тел. 311716. (238318)

ТУРИЗАМ

ИЗДАЈЕМ апартман, повољно, у центру Златибора.
063/709-44-97. (238285)
ВРЊАЧКА БАЊА, издавање апартмана. Зоран,
062/122-15-06. (238456)

ALMEX d.o.o. Pančevo raspisuje konkurs za sledeće
radno mesto:

Marketing menadžera
1 izvršilac
Opis posla:
– Sprovođenje marketinških planova i programa
– Planiranje oglašavanja
– Organizacija promotivnih aktivnosti kompanije
– Kontaktiranje sa medijima
– Podnošenje izveštaja o marketinškim aktivnostima
Uslovi:
– VSS
– Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima
– Znanje engleskog jezika i rada na računaru
– Vozačka dozvola B kategorije
– Veštine prezentacije i predstavljanja kompanije
– Spremnost na timski rad i dobre organizacione sposobnosti
Napomena:
Prednost imaju kandidati sa iskustvom iz oblasti poljoprivredne i ostale mehanizacije.
Mail adresa na koju možete slati CV je
zaposlenje@almex.rs
Konkurs je otvoren do 19. 04. 2017. godine.

СТОМАТОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ у Панчеву

РАСПИСУЈЕ КОНКУРС
за избор у звање и заснивање радног односа
Једног ДОЦЕНТА за ужу научну област:
ОПШТEOБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ.
Услови: докторат из области медицинских наука,
здравствена специјализација из области социјалне медицине, као и остали услови предвиђени Законом о
високом образовању („Сл. Гласник Републике Србије”
бр. 76/2005) и Статутом Стоматолошког Факултета.
Пријаве са биографијом и доказима о испуњености услова из конкурса достављају се у року од 15
(петнаест) дана од дана објављивања конкурса, на
адресу: Стоматолошки факултет, Панчево, Ул. Жарка
Зрењанина бр. 179.
Све додатне информације могу се добити на телефон: 013/235-12-92.

Потребан грађевински инжењер
и монтери скеле, по могућству са
радним искуством, грађевинској
фирми „Skele Logistik” d. o. o. Баваништански пут 439.
Контакт телефон 013/377-853,
mail адреса: office@skelelogistik.rs

У складу са чланом 29. Закона о процени утицаја на
животну средину („Службени гласник РС” број 135/04
и 36/09)
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРДСКА УПРАВА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
објављује

„Margo Prima” d. o. o. из Панчева , због ширења пословање у области угоститељства и туризма , расписује конкурс за радно место:

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

РАЧУНОВОЂА

Секретаријат за заштиту животне средине је 29.
03. 2017. године на основу захтева носилаца пројекта
„Метал-Форма Кос” д.о.о. Панчево, Кудељарски насип, Прва 122-д, донео решење број: XV-07-50165/2017 којим је утврђено да за Пројекат складиштење металног и електронског неопасног отпада на локацији Панчево, Кудељарски насип, Прва 122-д на катастарској парцели бр.11416 к.о. Панчево, није потребна процена утицаја затеченог стања на животну
средину.
Увид у решење из претходног става може се обавити у просторијама Секретаријата за заштиту животне средине Градске управе града Панчева, Панчево,
Трг краља Петра I бр. 2 - 4, соба 614, радним даном од
10 до 14 сати.
На донето решење заинтересована јавност може
изјавити жалбу Покрајинском секретаријату за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, Нови Сад, у року од 15 дана од дана његовог објављивања обавештења, а преко овог органа.

У складу са чланом 10. Закона о процени утицаја на
животну средину
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине

ОБАВЕШТАВА ЈАВНОСТ
Носилац пројекта „VIP MOBILE” d.o.o. Улица Омладинских бригада 21, Београд, поднео је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за Појекaт радио-базне станице мобилне телефоније „BA1351-01 PA – Pančevo - Vojlovica_2”,
Улица Јаношикова бр. 61 на катастарској парцели
бр. 673 К.О. Војловица.
Увид у податке и документацију из захтева носиоца
пројекта може се извршити у просторијама Секретаријата за заштиту животне средине Градске управе
града Панчева, Трг краља Петра I бр. 2 - 4, соба 615 у
периоду од 06. до 17. априла 2017. године радним
даном од 10 до 14 сати.
Позивамо заинтересовану јавност да нам у наведеном
року достави мишљење у вези са поднетим захтевом.

Опис посла:
– Контрола комплетне финансијске документације
– Књиговодствена евиденција свих пословних промена у главној књизи и помоћним књигама
– Обрачун пореза на додату вредност и припрема одговарајућих пореских евиденција
– Обрачун пореза на имовину и израда одговарајуће
пореске пријаве
– Самостална израда годишњих финансијских извештаја
– Обрачун пореза на добит
Услови:
– Виша или висока стручна спрема економског усмерења
– Минимум 3 године релевантног радног искуства
– Познавање рачуноводствених и пореских прописа
који се односе на област туризма и угоститељства
– Самосталност у раду
CV слати на zaposlenje@staritamis.rs најкасније до 14.
04. 2017.

На основу одредби Правилника о ближем уређивању поступка набавки на које се Закон о јавним набавкама не примењује, број 884 од 05. 06. 2014. године и Одлуке директора Института број 342/1 од 23. 03. 2017. године расписује се

КОНКУРС
за достављање понуда за услугу изнајмљивање
магацинског простора (300-700 м²) у Панчеву за потребе
сектора производње института за проучавање лековитог
биља „Др Јосиф Панчић”
Набавка услуге изнајмљивање магацинског простора за
складиштење биљних сировина у сувом стању упаковане у
сламарице или натрон вреће, које се слажу на палетама по
висини за потребе Сектора производње Института за проучавање лековитог биља „Др Јосиф Панчић” спроводи се према
елементима који су наведени у огласу Института:
www.mocbilja.rs
• У погледу изградње и осталих захтева, просторије магацина морају испуњавати услове према Правилнику о санитарно-хигијенским условима за објекте у којима се обавља производња и промет животних намирница и предмета опште
употребе („Сл. гласник РС” 06/97, 52/97)
Рок за достављање понуда је 14. 04. 2017. године.
Понуде се достављају лично или поштом са назнаком:
Понуда за Услугу изнајмљивање магацинског простора у
Панчеву за потребе Сектора производње Института за проучавање лековитог биља „Др Јосиф Панчић” на адреси:
Институт за проучавање лековитог биља „Др Јосиф Панчић”, Ул. Зелени венац 2/III, 11000 Београд.
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„Термомонтелектро” д. о. о.
Баваништански пут 247
Панчево

marketing@pancevac-online.rs

5. априла 2017. године, у 78. години, престало је да куца велико и племенито срце нашег вољеног

Хитно потребни монтери централног грејања и монтери клима-уређаја.
Контакт телефон: 013/215-54-44, 013/377-477.
(ф)

AD HI „Panonija” objavljuje prodaju motornih
vozila putem prikupljanja pismenih ponuda.
Teretna vozila:
• Zastava rival turbo 40.10 - 1997; 740.000 km; u voznom stanju, neregistrovan
• Zastava rival turbo 49.10. - 2004; 670,000 km; neispravan motor
• Jugo florida pik-ap - 2000; loš lom, nema menjač
• kamion FAP 16.20; neispravan
• kamion FAP 18.21; registrovan, u voznom stanju
• prikolica, neregistrovana
• viljuškar TU-32; nekompletan, neispravan;
• kamion mercedes 12.13 (Niš)
• kamion mercedes 12.13 (Kraljevo);
Putnička vozila:
• opel corsa - 2006, neispravan, rasturen motor
• opel corsa - 2006, neispravan
• Hyundai lantra, neregistrovan

НЕНАДА ШАЛЕТИЋА

Обавештавамо све рођаке и пријатеље да ће се сахрана обавити у петак, 7. априла 2017, у 15 сати, из капеле на гробљу у Качареву.

Razgledanje putničkih vozila vrši se u krugu Fabrike AD
HI „Panonija”, Pančevo, Dimitrija Tucovića 141, 10. i
11. aprila 2017, od 10 do 12 sati.

Ожалошћени: супруга МИЛАНКА, син КРСТО, ћерка НАТАША,
зет НЕБОЈША, снаха СОЊА и унучад НИКОЛА, НЕМАЊА,
ДАНИЛО и СОФИЈА
(117/4707)

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

МИРОСЛАВ ПЕТРОВИЋ

„Тужно сам птиче
што меканим кљуном
кљуца о камен,
тражећи воду.

Тужна срца и с болом обавештавамо родбину и пријатеље да је 2.
априла 2017, у 68. години преминула наша драга

Последњи поздрав колеги и пријатељу

Баш као и људи
тако и птице,
најдраже траже
онда кад оду.
Слика, позив, осећај и реч...
Зар је тако брзо прошло већ?
Зар је тако брзо прошло...
Знам ја добро где си и
да је душа нашла мир,
али не могу...

ИБОЈКА ВЕРОНИКА БЕЛИЋ

НЕНАДУ ШАЛЕТИЋУ

рођ. Озвалд
Недостајеш, тако ми недостајеш,
За све што прошло је, недостајеш.
Недостајеш, тако ми недостајеш,
за све што долази, недостајеш.”
Твоја МАРИНА с породицом

Сахрана је обављена 4. априла 2017. године на војловачком гробљу.
Ожалошћени: брат ТИБОР, синови СРЂАН и БРАНИСЛАВ,
унука СНЕЖАНА, као и остала родбина и пријатељи

СЛАНИНИЈАДА КАЧАРЕВО

(21/238291)

(118/Ф)

(103/238562)

Последњи поздрав драгој колегиници

Последњи поздрав драгом

ИБОЈКИ
БЕЛИЋ

МОШИ
од кумова и пријатеља: ИВИЦЕ и ЉУБЕ, ГОЦЕ
и БОБЕ, КРЛЕТА и ЉИЉЕ, КСЕНИЈЕ и НЕЛЕТА,
ЕРНИЈА и СЛАЂЕ, ЖУЛЕТА, ДАЦЕ, ЈОЛЕТА
и ЛЕПЕ, КАТЕ и МИЦЕ
(75/238461)

од БОЈАНЕ, МОДЕ,
ЈАСМИНЕ, ДАНЕ,
МИРЕ, МИРКЕ,
ДЕСЕ и МИЦЕ
(79/238481)

2. априла 2017, у 62. години преминуо је наш

МИРОСЛАВ ПЕТРОВИЋ МОША
1956–2017.

МИРОСЛАВ ПЕТРОВИЋ
Заувек си у нашим мислима, срцима, животима...

Ожалошћени: сестре СВЕТЛАНА
и ДРАГАНА с породицом

Твоје сестре СВЕТЛАНА и ДРАГАНА
с породицама

(76/238461)

(104/238565)

Петак, 7. април 2017.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

29. марта 2017, после дуге и тешке болести напустио нас је наш вољени

23

Последње збогом вољеном деки

АНДРИЈА ПАРЧЕТИЋ ПАРЧЕ
1941–2017.
Твоја љубав и доброта остаће увек у нашим срцима и вечним мислима.

Последњи поздрав дугогодишњем и великом
пријатељу

Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Сахрана је обављена 31. марта 2017. године на Католичком гробљу
у Панчеву.
Ожалошћена породица: супруга ДРАГИЦА, синови ВЛАДИМИР
и ЗОРАН, снаја СЛАВОЈКА, унук ДАРКО, унуке МИЛИЦА
и САНДРА и сестра ЛИЛИКА с породицом

Декино сунце ДАРКО,
декин пун, пун месец МИЛИЦА
и декина звезда и лепотица САНДРА

(6/238232)

(7/238232)

Драги Рођени,
памтићемо времена проведена с тобом.
Знај да те волимо и чувамо у нашим срцима заувек.
ЈОВАН ТОФЕЛ с породицом

29. марта напустио нас је наш другар

Љубави моја

АНДРИЈИ ПАРЧЕТИЋУ

(69/238440)

С дужним поштовањем опраштамо се од нашег
драгог кума

АНДРИЈА ПАРЧЕТИЋ
С поштовањем ћемо се сећати, али не и заборавити дивне дане нашег дружења и твој ведар
лик.
Твоји „лимуни: ДРАГИЦА, ГРУЈА,
ТОФЕЛ и РАЖАЊ

БАТО
Волели смо се, волела сам те и волећу те до краја живота.
Испраћала и дочекивала са путовања, а сада те испратила на пут
без повратака, а то мили мој много, много боли, и ништа више неће бити као пре.

(71/238442)

АНДРИЈЕ ПАРЧЕТИЋА
1941–2017.
Отишао је у вечност часно и достојанствено. Његов здрав дух, доброта и племенитост биће увек
присутни у нашим срцима.
КРСТО и ЉИЉАНА РАЖНАТОВИЋ с породицом

Твоја ДРАГИЦА
(8/2382329

(70/238441)

Заувек нас је напустио наш Бата, брат, ујак и шурак

АНДРИЈА ПАРЧЕТИЋ
Успомену на њега и све заједничке дане радости
и весеља чуваћемо заувек.
ЉИЉАНА, МАЈА, ОЛГИЦА и МАРКО
(22/238295)

АНДРИЈА ПАРЧЕТИЋ

АНДРИЈА
ПАРЧЕТИЋ
БАТА
Збогом куме. Недостајеш нам много.
АЛЕКСИЈЕВИЋИ

С тугом и поштовањем опраштамо се од дивне
особе, пријатеља и поносни смо што је био део
нас. Учествујемо у болу и тузи породице.
Ветеранке и ветерани Рукометног клуба
„Динамо” Панчево
(12/238243)

АНДРИЈА ПАРЧЕТИЋ
Хвала ти што си био део наших живота.
Почивај у миру.

Последњи поздрав

Драги

МАЛА МАЈА, МРШКЕ, ВЕСНА, БОРА, МАЦА,
НЕМИЦА, СОЊА и ЖИЛАВИ
(92/238519)

(68/238431)

БАТИ
АНДРИЈА ПАРЧЕТИЋ РОЂЕНИ
Заједно смо се радовали, плесали, певали, „пили, лудовали”. Туговали.
Твоји кумови ГРУЈИЋИ
(39/238353)

После дуже и тешке болести преминула је

АНДРИЈИ

РАДОЈКА
ТОПИЋ

ПАРЧЕ

Нека те анђели чувају.
Породица ОГРИЗОВИЋ

БОСА и МИЛЕ,
ТАЊА и МИША,
ЈЕЛЕНА и СРЛЕ,
МИЛИЦА и МИША,
СВЕТЛАНА и БОЖА

Хвала ти на привилегији да ти будем друг и
пријатељ.
Почивај у миру легендо.
Последњи поздрав од
ДЕБЕ с породицом

(94/238525)

(16/238267)

(18/238277)

АНДРИЈА
ПАРЧЕТИЋ

Последњи поздрав драгом пријатељу

ПАРЧЕТИЋУ
Последњи поздрав куму

Последњи поздрав колеги и пријатељу

ПАРЧЕТУ

Последњи поздрав

од породица ШОНДИЋ
и ЈОВАНОВИЋ
(114/238594)

АНДРИЈИ
Породица ДЕЈАНОВИЋ
(73/238457)

АНДРИЈИ
ПАРЧЕТИЋУ
од породице РАДИЋ
(53238382)

ПАНЧЕВАЦ

БАТИ
од породице
СТАНИСАВЉЕВИЋ

Последњи спортски поздрав за Парчета од ветерана
Рагби клуба „Динамо”

(51/238376)

(91/238519)

телефон:
013/301-150

2. I 1929 – 28. III 2017.
Сахрањена је 30. марта
2017. године, на гробљу
Котеж.
Хвала јој за сву љубав и
пажњу коју нам је пружила.
Остаће заувек у срцима
и сећању њених: сина
СВЕТОЗАРА, ћерки
МИРЕ и САРЕ, снаје
НАДЕЖДЕ, зета РАЈКА,
унука и праунука
(116/238614)
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С тугом смо се опростили од нашег вољеног

Тужна срца и с болом обавештавамо да је
1. априла 2017. преминула наша мајка и
бака

СРЂАН СЕГЕДИНЧЕВ

СЛАВКА МИНИЋА
1938–2017.
Преминуо је 31. марта 2017, а сахрана је обављена 3. марта 2017.
године на гробљу у Качареву.
Чуваћемо успомену на њега, као што је и он у свом срцу носио све
нас.
С поштовањем и љубављу супруга РУЖИЦА, син НЕНАД и ћерка
МИРЈАНА с породицама

ЈУЛКА ДАВИДОВИЋ
Сахрана је обављена 4. априла 2017. на
гробљу Котеж.

(62/238413)

Срђане душо моја, бескрајно ти хвала на
свим дивним тренуцима које сам провела
с тобом.
Збогом љубави моја.
Нека те анђели чувају.

Њена деца и унуци

Твоја ДРАГАНА

(15/238261)

(86/238513)

Последњи поздрав нашем драгом

С поштовањем опраштамо се од нашег драгог колеге

СРЂАНУ

НАДЕЖДА ЧЕРНОГУБОВ

од НЕНЕ, ОЉЕ, МИРЕ, НИКОЛЕ и СТЕФАНА

Драга мама,

СЛАВКА МИНИЋА

(83/238503)

испунила си мој живот безусловном љубављу и добротом.

админ. радник у пензији

Хвала ти за све.

Последњи поздрав нашем тетку

Твоји: САЊА и ДУЦА
КОЛЕКТИВ ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ПАНЧЕВО

(52/238380)

(64/Ф-425)

Последњи поздрав драгој комшиници

28. марта изненада је преминула наша

ЂЕЂИ
МАРИЈА, СОФИЈА, ЧЕДА и МАРКО
(87/238513)

Последњи поздрав нашем

СЛАВКО
МИНИЋ

СЛАВКО
МИНИЋ

ЗОРИЦА КРЧАДИНАЦ

12. XII 1938 – 31. III 2017.

12. XII 1938 – 31. III 2017.

1935–2017.

Неутешне сестре
СЛАВКА и ДАЛФИНА

Драги мој тата, добар
део живота без тебе са
сећањима и љубављу у
срцу.
Мојој деци си пружио
пуно љубави, а сви који
остајемо иза тебе, наставићемо баш као што
би ти то желео.
МАЈА, ПЕТАР,
ПЕТРА и СРЂА

(111/238587)

(112/238587)

Драги наш брате, испратили смо те са неверицом и тугом да ћемо
даље без тебе.
Био си нам узор, подршка, ослонац, заштита
кроз живот.

ЈУЛКИ
ДАВИДОВИЋ
ЦИКИЈУ

Ожалошћени: ћерке ДРАГАНА и ТАТЈАНА, зет
ДРАГАН, унуци КАТАРИНА, САЊА и МИХАЈЛО
(106/238575)

од ЗОКЕ и ДЕЈЕ

од комшија из зграде

(88/238513)

(93/238520)

Тужна срца и с болом обавештавамо родбину и
пријатеље да је 28. марта 2017. године, преминула наша драга сестра, снаја, стрина, бака, тетка
и свастика

Последњи поздрав

Драги Срки,

Последњи поздрав

СРЂАНУ

МИРОСАВА ДАВИДОВИЋ
СРЂАНУ СЕГЕДИНЧЕВУ
од тетка ЂУРЂЕ с породицом
(63/2383408)

1930–2017.
Сахрана је обављена 30. марта 2017. године, у 12
сати, на гробљу Котеж.
Ожалошћени: сестре ГРОЗДА и ЉУБИНКА,
заова ЗОРА, синовци, снахе, унуци и унуке
и остала родбина

СРЂАН
СЕГЕДИНЧЕВ
… носиће те увек
у срцу твоји рокери
кумови МИЛЕ
и ВЛАДА

Почивај у миру добрице.
Вечно тужни и жалосни: ташта ВЕРА и таст БРАТИВОЈ
(89/238513)

Заспала је у Христу наша добра и племенита сестра, тетка и свастика

(105/235872)

(54/238392)

Неми смо од бола

НЕРАДНИ ДАНИ
ТОКОМ УСКРШЊИХ ПРАЗНИКА
СРЂАН СЕГЕДИНЧЕВ
1960–2017.
Заувек у сузама: твоја мама, сестра и сестрић
(65/238419)

Обавештавамо све кориснике наших услуга да благајна
и маркетинг „Панчевца” неће радити током
ускршњих празника – у петак, 14. априла,
и у понедељак, 17. априла.

ЉУБИЦА КРСТИЋ
удова ПЕТРОВИЋ
1923–2017.
Сахрањена је 6. априла 2017, на Старом православном гробљу у Панчеву.
Остаће нам у трајном незабораву до краја наших
живота.
Ожалошћени њени најмилији
(72/238455)

Петак, 7. април 2017.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Обавештавамо родбину и пријатеље да нас је у петак, 31. марта,
напустио наш драги
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После тешке и дуге болести преминуо је наш вољени

РАДОМИР ОРЛОВИЋ

С љубављу његове: супруга ЈАСМИНКА, ћерка ВАЛЕРИЈА
и унука ИСИДОРА

1954–2017.
Наш вољени преминуо је 3. априла 2017, а остаће заувек у нашим срцима.
Ожалошћени: супруга ЈАГОДА, синови МАНЕ
и МИЛАН, снаја ДИЈАНА и многобројни
пријатељи и родбина

(25/238319)

(108/238577)

НИКОЛА ПОЗНИЋ

Драгом брату, деверу и стрицу

После дуге и тешке болести преминула је наша
мајка, бака и прабака

ИЛИЈИ РОМЧЕВУ

ДАНИЦА СРЕДИЋ

1954–2017.

Последњи поздрав
комшији

МИРОСЛАВУ
ТРПКОВИЋУ

1936–2017.
Тужни смо што смо те изгубили.
Чуваће те од заборава: брат ЗОРАН, снаја
МАРИЈА и братанице ГОРДАНА
и МАРЈАНА с породицама

Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Ожалошћени: син БОГДАН, унуке САЊА
и ТАЊА, зет и праунук ВУКАШИН

(32/238339)

(80/238488)

од станара зграде
у Мике Петровића
Аласа 9
(67/238430)

Драги деко

МИРОСЛАВ
ТРПКОВИЋ

СЕБАСТИЈАН
ПАП ВАСА

С љубављу чуваћемо
успомену на тебе.
Ћерка ВЕСНА, зет
НИКОЛА и унуци
ИВАН и ФИЛИП
ВЛАЈИЋ

2007–2017.
Десет година без тебе
пролази, а ти ми све више недостајеш.
Од заборава те чува и у
срцу носи супруга
ДОЦКА

(57/238373)

(29/238337)

Обавештавамо родбину
и пријатеље да ћемо у
суботу, 8. априла 2017.
године, у 11 сати, дати
шестомесечни помен нашем драгом

МИЛОШУ
РАКИЋУ
23. VI 1938 – 20. X 2017.
Вечно ожалошћени:
унука АНЂЕЛА, ћерка
СНЕЖАНА и зет ДОМОКОШ

9. IV 2007 – 9. IV 2017.

ЈОРДАН
КАРАНФИЛОВСКИ
ДАНЕ
Време пролази, сећања
и туга остају.
Увек ћеш остати у нашим срцима и мислима.
Твоји најмилији
(102/238450)

(90/238517)

Последњи поздрав драгом брату и стрицу

С неизмерним болом
опростили смо се са нашом премилом мајком
и баком

Драги наш

Драгом брату

Прошло је двадесет година

Драга

ИЛИЈИ РОМЧЕВУ
од брата МИЛЕТА, снајке МИЛКЕ, братанице АНИЦЕ
и братанца МИКИЈА с породицама

МИРОСЛАВ
ТРПКОВИЋ

(50/238374)

напустио нас је у 83. години.

МАРА
ЈАНДРИЋ

Последњи поздрав драгом

1938 – 2. IV 2017.

С поштовањем ћерка
ВЕРИЦА, зет НЕНАД
и унуци ИГОР и ГОРАН
(56/2383

Нека је анђели чувају
као што ћемо ми у нашим срцима.

ИЛИЈИ РОМЧЕВУ
од комшија у Вардарској 8
(49/238368)

МИРОСЛАВУ
ТРПКОВИЋУ
последњи поздрав.

БИСАК ЈАНОШ
1997–2017.
Вољени не умиру док
живе они који их воле.

ГОРДАНА
СТАНОЈЕВИЋ
књиговођа
2012–2017.

Брат ЧЕДОМИР

Твоја породица

Љубав и сећање су вечни.
Ћерка ЛИДИЈА
с породицом

(100/238543)

(110/238585)

(113/238592)

Драгом супругу и оцу

Вољена наша

Њени ЗОРИЦА и ВУК
(107/238576)

После дуге и тешке болести преминула је наша
мајка и бака

ПАНЧЕВАЦ

МИРОСЛАВУ ТРПКОВИЋУ
3. III 1935 – 30. III 2017.
Остаћеш заувек у нашим срцима и сећању.
Супруга ЈАВОРКА и ћерке ВЕРИЦА и ВЕСНА

телефон:
013/301-150

(55/238393)

СПОМЕНКА БЕКСЕДИЋ
3. IV 2012 – 3. IV 2017.
Око себе си ширила радост, лепоту и благост.
Била си чиста љубав и таква живиш у нама вечно.

Година за годином... десет

Твоји: МИЛЕНА, НАЂА и СЛАВИША

Сећање на вољеног тату, супруга и деду

(19/238280)

ДАНИЦА СРЕДИЋ
1936–2017.
Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Ожалошћени: син МИЛАН, унук ДЕЈАН
и унука ДИЈАНА

ИЛИЈА
БОГДАНОВ

(81/238488)

1952–2016.

НИКОЛУ БОДРОЖИЋА

Последњи поздрав

2007–2017.
Недостајеш нам стално, увек, поново.
Недостајеш превише.

НЕБОЈШИ НАУМОВСКОМ ХАРИЈУ
од ГАГЕ и ЗОРАНА БОЈКОВИЋА

Твоја породица

(13/238246)

(109/238581)

Обавештавамо родбину
и пријатеље да ћемо у
уторак, 11. априла, у 11
сати, обележити четрдесетодневни помен вољеној

СЕЋАЊЕ

Навршава се година откако си нас напустио, а
тугу у нашим срцима не
може време да избрише, јер увек си био део
нашег живота и вечно
ћеш остати у нашим срцима.
Твоји најмилији:
супруга ВИДА, ћерке
ОЛИВЕРА и ТИЈАНА
с породицама

Породица САВАТИЋ

Увек ћеш нам недостајати. Увек ћемо те волети.
Анђели нека те чувају.
Твоји најдражи

(99/238540)

(58/238395)

(30/238334)

АНДРЕЈА
ЖАЛАЦ
6. IV 2012 – 6. IV 2017.

ДИНИ
САВАТИЋ
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ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
СЕЋАЊЕ

10. априла 2017. дајемо четрдесетодневни помен нашој

7. априла навршиће се две најтужније године откако није с нама
наша

ЗОКА
Отишла си заувек у вечни живот, али из наших
сећања нећеш никада.
Теча ИЛИЈА, тетка
ЉУБИНКА
и брат МИРОСЛАВ

ЗОРИЦИ НАУМОВСКИ

(33/238341)

БИЉАНА РАДЕКА
рођ. Глоговац
Никада нећемо заборавити твоју љубав, пожртвовање и доброту.
Тешко је живети без тебе.

СЕЋАЊЕ

Супруг БОРИВОЈ и ћерке МИЦА и ЈЕКА

Супруг МИЛОРАД, ћерка МАРИНА, син ДАНЕ, зет СЛАЂАН,
снајка ДАНИЈЕЛА и унуци ЈОВАН, ВУКАШИН и МАША
(61/238406)

(59/238396)

Драгој тети

Четрдесетодневни помен

Злато наше

Шестомесечни помен

ГЛОГОВАЦ
ДЕСАНКА
ПЕТРОВИЋ
8. IV 2015 – 8. IV 2017.

ЗОРИЦИ
НАУМОВСКИ

ЗОРИЦИ
НАУМОВСКИ

ЗОРИЦА
НАУМОВСКИ

Утехе нема. Само је време прошло, љубав, бол
и празнина остају.
Твоја сестричина
БИЉА с породицом

Време које пролази није лек за бол и тугу. Утехе нема...
Увек ћеш бити у нашим
срцима.
Твоја сестра СЛАВИЦА
и зет БОБАН

Четрдесет дана с тугом
у срцу и болом у души
живе твоја мајка
БОГДАНА
и тата БОЖИДАР

(97/238524)

(96/238524)

(95/238524)

Обавештавамо родбину и пријатеље да годишњи
помен обележавамо 8. априла, у 11.30, на Новом
гробљу

Недостајеш као првог
дана.
Љубав и успомена дубоко у срцу и души.

Твоји најмилији

Сећање на наше родитеље и сестру Биљану за којом туга и бол никад неће престати.
РАДА, ГИЛА и БАТО с породицама
(28/238324)

ДРАГАН
ЊЕЖИЋ

Ако постоји река суза, онда је она настала од наших суза за тобом, ако постоји зрно утехе, онда
је то да си сада са анђелима.
Заувек у нашим срцима.
Твоји најмилији

С љубављу и поносом
чуваћемо те у нашим
срцима.
Твоја сестричина
ЉИЉА и зет ВЛАДА

(26/238321)

(98/238524)

(40/238356)

Обавештавамо родбину
и пријатеље да ћемо 15.
априла, у 11 сати, на Старом православном гробљу давати једногодишњи помен нашој драгој

8. априла 2017, у 11 сати, дајемо четрдесетодневни помен нашем

СВЕТОМИР
МАРЈАНОВ
1949–2016.
Све успомене и сећања
на тебе чуваћемо од заборава.
Твоје: САВЕТА,
МИЛИЦА и ИВАНА
(48/238367)

У суботу, 8. априла 2017. даваћемо годишњи помен нашем вољеном супругу и оцу

Нашу љубав смрт не
прекида а тугу време не
лечи.
Недостајеш нам.
Твоји МИТРОВИЋИ:
СТАНКА, ВЛАДА,
БИБА, МИРОСЛАВ,
АЊИЧКА и САРА

Прошла је година од смрти

1953–2015.

(78/238474)

Драгој тети

ЗОРИЦИ
НАУМОВСКИ

ЖИВАН НЕДЕЉКОВИЋ

МИХАЈЛО БИЉАНА МИЛЕВА
1924–2002.
РАДЕКА
1921–2013.

СЕЋАЊЕ

АНА
МИЛЕВСКИ

БОГОЉУБУ ТАНЕВУ
Не постоје речи које могу описати тугу и бол коју осећамо откад ниси с нама.
Супруга ЉУБИНКА и ћерке ГРОЗДАНА
и ЈЕЛЕНА
(82/238493)

7. IV 2007 – 7. IV 2017.
Туга и бол се не мере
временом, већ празнином коју си оставила у
нашим срцима.
Ћерка ГОРДАНА
с породицом
77/2138469)

У суботу, 8. априла, у 11
сати, даваћемо шестомесечни помен

Прошло је пет година
откад није с нама

ЖИВАНА НЕДЕЉКОВИЋА ЖИЋЕ
Успомену на тебе чува твоја сестричина ДРАГИЦА
с породицом
(37/238351)

ДРАГАНУ
ЊЕЖИЋУ
ЈОРДАНИ
ШУЉИ

СЕЋАЊЕ

КОНСТАНТИНУ
ВИЛОТИЋУ

БОЖАНА
ВИСТАЋ

2003–2017.

2012–2017.

Заувек с нама.

Породица

Твоји најмилији

Ћерка ВЕСНА
с породицом

Заувек у нашим срцима.
Њени најмилији

Супруга МИЛИЦА
с децом

(38/238352)

(101/238544)

(35/238346)

(84/238505)

(85/238508)

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

НЕБОЈША
ЗАВРШЕК

ЂОРЕ
СЕРАФИМОВСКИ

6. VII 1957 – 9. IV 1990.

СЛОБОДАН
ЗАРИЋ

Успомена и сећање на
тебе не бледе, и увек
ћеш бити у нашим срцима.
Твоји најмилији

2012–2017.
Много нам недостајеш.
Твоји: супруга
АНЂЕЛКА, кћерке
ТАТЈАНА и БОЈАНА
с породицом

Нећемо те никад заборавити.
Твој НЕША, ТИНА,
ТИЈАНА и МАРКО

10. IV 1990 – 10. IV 2017.
Твоји родитељи

(3/238206)

(2/237943)

(43/238365)

(14/238253)

РАДНО ВРЕМЕ
БЛАГАЈНЕ:
РАДМИЛА ЈОРГАЧЕВИЋ

ЈОРДАНА ШУЉА
САВА ЂОРЂЕВИЋ

1945–2015.
Две године су прошле како си нас напустила, али у нашим срцима си увек с нама. Почивај у миру.
Сестра МИРЈАНА, зет БРАНИМИР, сестрићи,
унуци и праунук
(115/238605)

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

Петак, 7. април 2017.

Прошло је три године откад није с нама
наша вољена

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

У недељу, 9. априла, у 11.30, на Старом гробљу у Панчеву одржаћемо годишњи помен
нашем супругу, оцу, сину и брату
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8. априла 2014. године
мој драги супруг

ЈОСИФ ЈЕЛИЋ

МИЛЕНИЈА ТЕОФИЛОВИЋ
1931–2014.

Много нам недостајеш. Стално си у нашим мислима. Волимо те.

С љубављу и поштовањем твоји најмилији
(24/238312)

ДЕНИС СКУМПИА
Време које је прошло није ублажило тугу
и празнину у нашим срцима. Био си особа
великог срца јер си знао волети, давати и
опраштати. Љубав, понос и сећање на тебе никад умрети неће.

отишао је на вечни починак. Њему је тамо добро, желела бих да
ускоро будемо заједно
за педесетогодишњицу.
Мирно спавај.

Неутешни: супруга ЈЕЛЕНА, син
ПРЕДРАГ, мајка МАРИЈА, отац ЈОН
и сестра ДОРИНА

Твоја НЕГИЦА
(27/

(44/238366)

Навршила се прва година откако није с нама мој
зет, моја душа

Најдражи наш, никад
незаборављен

Обавештавамо родбину и пријатеље да ћемо нашем вољеном

ПРЕДРАГУ ВАСИЋУ
1986–2016.
дати једногодишњи помен 8. априла 2017, у 11
сати, на Новом гробљу.
Годину дана је прошло а као да је јуче било. Никада више неће бити исто без тебе.
Никада те неће заборавити, заувек твоји: тата
ЗОРАН, мама ДУШИЦА и брат СЛОБОДАН
(74/238459)

ДЕНИС СКУМПИА
Сада су ти сестрице све небеске звездице. У Божјем вечном сјају твоја душа је у рају.

ДЕНИС
СКУМПИА

ДЕНИС
СКУМПИА

Мама и тата

Твоја љубав и разумевање су увек уз нас. Нека
те анђели чувају.
Супруга ЈЕЛЕНА и син
ПРЕДРАГ

(45/238366)

(47/238366)

Ташта МЛАДЕНКА
(36/238348)

СЕЋАЊЕ

ДЕНИС
СКУМПИА
Заувек у нашим срцима.
Сестра ДОРИНА
и сестрић ИВАН
(46/238366)

ДАНИЈЕЛА СТАНКОВИЋ
17. VIII 1983 – 14. IV 2010.

Вољени никада не умиру.

СЕЋАЊЕ

ЖИВУЉ

Твоји: мама, ЗЛАЈА и БОЈАН
(34/238342)

АЛЕКСАНДАР
МАРКОВ

МИЛКА ЂУРЂЕВ
СЛАВНА

НИКОЛА

2003–2017.

1994–2017.

Време пролази, а сећања на Вас остају.
Ћерка ЈАСМИНА и зет ВОЈИСЛАВ

рођ. Кебић
из Баваништа
12. IV 1940 – 6. IV 2002.
Ћерка СНЕЖАНА, зет МИЛОСАВ
и унука ДАЛИБОРКА с породицом
(31/238338)

(5/238270)

СЕЋАЊЕ
Драги моји родитељи

ВАСИЋ

Аца хармоникаш
1928–2005.
Сећање на њега чувају:
син ЗОРАН, снаја
ЈАСМИНА и унуке
СЛОБОДАНКА
и СЛАВИЦА
(42/238360)

РАДЕНКА
Година дана од смрти

13. априла навршава се
шест година туге за нашом

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

13. априла је шест година откада је преминуо

7. IV 2013 – 7. IV 2017.

БЛАГОЈЕ
29. XII 2016 – 7. IV 2017.

Време које пролази не лечи тугу за вама.
Ваша ћерка МИЛЕНА с породицом
(23/238302)

11. априла је десет година

МОМЧИЛА
БУДАЛИЋА
Живиш у нашим срцима.
Много нам недостајеш.
С љубављу супруга
ОЛГА, син ДАРКО,
ћерка АНА, снаја
МИЛИЦА, унуци
НЕМАЊА, ЈОВАНА
и ЈОВАНА

СТАНКО
ЖИВКОВ ЦАНЕ
Нашем непрежаљеном
супругу, тати, свекру,
деди дајемо шестомесечни помен, 8. априла,
на месном гробљу у Сакулама.
Ожалошћена породица
(4/238214)

ЉИЉАНОМ
ДЕЈАНОВСКИ

ЈЕЛКА ТУДИЋ

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

9. IV 1997 – 9. IV 2017.
Од заборава те већ
двадесет година чувају:
ћерка КАЈА, зет
СТАНКО и једини унук
ДУШАН
ПАНАЈОТОВИЋ

Увек си у нашем сећању.

(20/238281)

(41/238358)

(10/238231)

ВАСА ФЛОРА

Супруга ВЕРИЦА
с децом и унуцима

(17/238270)

9. априла 2017. навршава се годину дана од смрти нашег драгог

2003–2017.

МИЛАН ПАЛОЦ
С љубављу чуваћемо успомену на тебе.
Супруга БЛАГИЦА с породицом

Никада те нећемо заборавити.
ВОЈКА и деца

2011–2017.
Време неумитно пролази. Сећање и љубав за Тобом
остају непролазни док год ми живимо.
Твоји најмилији

(9/238244)

(60/238404

(11/238241)

БОШКО СИМИЋ

ВЕЉКА АПОСТОЛСКОГ

МИЛЕНКО
МИЛОСАВЉЕВИЋ
И ко је замислити могао
да ће поглед племенити
нестати, да ће то велико
срце заувек престати да
куца, да ће у једном
трену обавити тама, и
да ће друга два вољена
ока остати сама.

ГОРИЦА
МАРЈАНОВ
1941–2016.
10. априла навршава се
годину дана откако нас
је напустила наша драг
мама, бака и прабака.

Твоја супруга СЛАВА

Увек ће је волети
и мислити на њу:
НЕНА, МИЛАН,
МАРКО, МИЛИЦА,
УРОШ и ЛУКА

(1/237223)

(66/238427)
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ИНФО/ЗАБАВА

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ

Петак, 7. април 2017.
pancevac@pancevac-online.rs

Хороскоп

ИЗ МАТИЧНИХ КЊИГА

Полицијска управа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
Ватрогасна служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
Хитна помоћ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194, 345-369
Тачно време . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
Телеграм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1961
Пријава сметњи телефона . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19771
Центар за обавештавање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1985
Информације о телефонским претплатницима . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11811
Општа болница . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-900, 306-400
Очна болница . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316-054, 315-228
Дом здравља . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309-200
Телефонско саветовалиште Центра за превенцију . . . . . . . . . . . . . 313-349
Стоматолошка поликлиника . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 513-338, 312-847
Завод за заштиту здравља . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310-466
„Хало” за здраву бебу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011/3237-357, 3237-358
СОС телефон за жртве насиља у породици
бесплатни позиви 09-19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 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
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
Радио Панчево . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-351, 354-390
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

Пише: Талида talida.kv@gmail.com, 063/636-053

Добили ћерку
2. марта: Нину – Катарина Краско и Адам Барнак; 20. марта: Ксенију – Татјана и Марко Ковачевић, Манујелу – Каролина Думитров и Горан Новаков; 21.
марта: Олгу – Марија и Мирослав Кнежевић; 22. марта: Анастасију – Дејана и
Драган Чоловић, Хелену – Кристина и Оливер Вујичић, Ленку – Ивана и Саша
Небригић, Аурору – Драгана Балан и Дарко Дојчиновски; 23. марта: Сару –
Сандра и Данислав Стојановић; 24. марта: Калину – Марина и Дарко Шарац;
25. марта: Оливеру – Беата и Ласло Ереш, Кристину – Стојанка и Ненад Лашић;
26. марта: Круну – Маја и Бојан Петковић; 27. марта: Ању – Марија и Милош
Соколовски, Искру – Зорана и Небојша Јарковић.

Добили сина
28. фебруара: Луку – Ђурђевка Николић и Срђан Новаков; 15. марта: Марка –
Ана Миљић и Зоран Родић; 16. марта: Ноела – Мартина и Томислав Папуга,
Алексу – Сандра Манчић и Бранислав Микић; 21. марта: Дејана – Јасмина и
Дејан Цветковић, Јована – Тамара Калишки и Игор Јанков, Павла – Тања Новаков и Далибор Вукас; 22. марта: Стефана – Марија и Александар Кристић; 23.
марта: Стевана – Марија Сабо и Павле Дудок, Марка – Милана и Драган Пејовић, Виктора – Ивана и Шамуел Чала, Марка – Биљана и Бојан Вучан; 25. марта: Филипа – Јелена и Дејан Костић; 27. марта: Мишу – Данијела Чолак.

ВЕНЧАНИ
25. марта: Катарина Илић и Марјан Хорнунг, Дурда Вукашиновић и Милорад Лазић, Маријана Станојковић и Слађан Ергић, Милица Стајић и Бранислав Хан, Марија Врачевић и Урош Радосављевић; 26. марта: Југослава Зрнић и Васа Букин;
30. марта: Драгана Илић и Денис Анђелковски.

УМРЛИ
23. марта: Катарина Муцул (1943), Зора Крнићан (1958), Никола Живанов (1949),
Добрица Јовановски (1933); 24. марта: Светислав Димитријевић (1953), Живоин
Стошић (1937), Милорад Зечевић (1948), Милица Ћика (1928), Даница Травица
(1929); 25. марта: Владимир Перић (1982), Загорка Петров (1957), Милева Радека (1938), Милица Кљаић (1930), Роза Машек (1932); 26. марта: Војислав Васић
(1938), Ђуро Шоргић (1956), Ђоко Пјевац (1956); Златомир Мамузић (1950), Јакаб
Шебешћен (1942); 27. марта: Фрања Андраши (1940), Мара Репак (1949), Анђелка Марјанов (1979), Хермина Пандуров (1933); 28. марта: Станиша Станојевић
(1948), Радојка Топић (1929), Биљана Мошоринац (1944); 29. марта: Андрија Парчетић (1941), Надежда Черногубов (1943), Жељко Проданов (1955), Дмитар Шукара (1963); 30. марта: Мирослав Трипковић (1935), Марјан Живков (1957).

ЕНИГМАТСКИ КОКТЕЛ
1

ВОДОРАВНО: 1. осутост тела бубуљицама – ужитак, 2.
троцифрен број (жен. род) – име публицисте Кершованија, 3. оружани сукоб држава – складиште дрва, 4. младунче кобиле – горостас, 5. индијско и афричко дрво црног
чврстог стабла – стилска фигура у кадрилу, 6. листопадно
дрво нашег поднебља – град у Јордану.
УСПРАВНО: 1. стицање својине савесном државином, 2.
весеље након венчања, 3. наш сликар и графичар (Михајло), 4. први вокал – гле, ево, 5. управљачко тело, 6. психички потрес, 7. одстрел дивљачи – ознака за ампер, 8.
старогрчки јунак, 9. име шпанске глумице Монтијел, 10.
псеудоним немачког писца („Благо Сијера Мадре”).

2

3

Вага

(21. 3 – 20. 4)

(23. 9 – 22. 10)

Крећите се што више можете –
на тај начин ћете успети да смирите своју нервозу, али и да одржавате кондицију. Пријатељи ће
вам помоћи да остварите планове. Партнерски однос пролази
кроз мању кризу.

4

5

6

7

8

9

10

1

Седмица пред вама обећава да
ћете бити захтевни у послу, пријатељству и љубави. Критеријуми које сте поставили веома су
високи, а ви све успевате да поставите на своје место. Осећате
благи умор, уносите више витамина.

Бик

Шкорпија

(21. 4 – 20. 5)

(23. 10 – 21. 11)

Стицајем срећних околности
сазнаћете ко вам на послу прави
заврзламе, а ко вам је наклоњен. Потрудите се да то мирно
прихватите, док не осмислите
шта је најбоље урадити. Љубомора увек донесе проблеме.

Ма колико да делујете исцрпљено и дезоријентисано, у вама
је енергија која може покренути
цео свет. Будите мало тактичнији,
не реагујте на провокације. Однос са сарадницима се побољшава, али ипак задржите дистанцу.

Близанци

Стрелац

(21. 5 – 21. 6)

(22. 11 – 21. 12)

На послу коначно добијате при-

Своје духовно стање морате до-

лику да решите велики проблем у
своју корист. Не трудите се да објасните своје ставове, само ћете
све закомпликовати. Будите мудри и пустите друге да причају.
Љубав стагнира.

вести на висок ниво, јер само тако ћете бити способни да делујете на одговарајући начин, те да
разрешите проблеме који вас дуго притискају. Не дозволите ни
себи ни другима да вам руше
снове.

Рак

Јарац

(22. 6 – 22. 7)

(22. 12 – 20. 1)

Пословна енергија вам није на
нивоу, а себи сте поставили превелике циљеве, па сте у дилеми
шта да радите. За почетак, одредите приоритете и држите их се.
Љубавни живот почиње да поприма мало другачије димензије.

Седмица пред вама је право
време да направите велики заокрет у каријери и животу. Елан
који осећате, покушајте што дуже
да одржите. Чини вам се да се
све око вас мења... Или вас то
можда љубав мења? Контакти са
странцима.

Лав

Водолија

(23. 7 – 22. 8)

(21. 1 – 18. 2)

Пуни сте енергије и чини вам се

Припрема: Момир Пауновић

МИНИ-УКРШТЕНИЦА

Ован

да можете променити свет у тренутку. Спустите се мало, да пад
не би био исувише болан. Особа
која је недавно ушла у ваш живот
може вас потпуно избацити из
колосека. Тако почиње љубав.

2

Девица

3

Активирајте се мало физички и

Полако постајете свесни да сте
се уплели у љубавну мрежу.
Пријатељство прераста у једну
дивну љубавну причу, не бојте
се. На послу вам је стресно, али
успећете да наизглед безнадежну ситуацију решите у сопствену корист.

Рибе

(23. 8 – 22. 9)
психички. Превише сте се препустили туђем вођству. Реагујте на
време. Љубавни живот вам није
на завидном нивоу. Много излазака и друштва само чине да се
осећате још усамљенијим него
што јесте.

4
5

(19. 2 – 20. 3)
Можете очекивати велике промене. Слушајте себе и нећете погрешити. Нагомилане обавезе
поделите са сарадницима. Неко
ће вам донети решење када се
будете најмање надали. Непланирани пословни пут искористите и за одмор.

6

АНАГРАМИ
СУДОКУ

ДВОСТРУКА УКРШТЕНИЦА
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ИМА ШАЛА
СА ТРКА
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JE Л’ НAM
TA ПРИМA?
(2) НАША
ТРКАЧИЦА

4

1
2

(1) ПPВА ДАМА
АМЕРИКЕ

Судоку је загонетка новијег датума, настала у Јапану, као
занимљива игра бројевима.
Пред вама је табела коју треба попунити бројевима, али тако да сваки ред, свака колона и сваки унутрашњи квадрат 3
х 3 садрже бројеве од 1 до 9.
Напомињемо да бројеви не смеју да се понављају ни у реду,
ни у колони, ни у унутрашњем квадратићу.

3

7

РЕШЕЊА – Мини-укрштеница: оспа, сласт, две, Отокар,
рат, дрвара, ждребе, див, абонос, ете, јавор, Аман. Анаграми:
(1) Меланија Трамп, (2) Тамара Салашки. Двострука укрштеница: трошкови, ресторан, освит, нж, Штип, оке, кот,
Слуњ, ор, оливе, Ванкувер, инжењери. Судоку: 632914785,
189567432, 547382916, 354629178, 276138543, 276138549,
891745263, 413256897, 928473651, 765891324.

ВОДОРАВНО И УСПРАВНО: 1. финансијски издаци, 2. угоститељски објекат, 3. цик зоре, свитање – шеснаесто и осмо слово
азбуке, 4. град у Македонији – стара мера за течност (мн.), 5.
животињски пород, окот – место на Кордуну, 6. организација
рада (скр.) – маслине, 7. град у Канади, 8. високообразовани
стручњаци за технику.
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ЖИВОТНИ И ЕКОЛОШКИ ПРОБЛЕМИ ПАНЧЕВАЧКИХ ПОЉОПРИВРЕДНИКА

ГДЕ ТИ ПАДНЕ НА ПАМЕТ, ТУ ЂУБРЕ ФРЉНИ
Територија нашег града преоптерећена је еколошким проблемима, што због активности хемијског комплекса у јужној индустријској зони, што због недостатка новца за решавања капиталних инфраструктурних пројеката – нпр. изградње постројења за третман комуналних отпадних вода. Било како било,
дуг је пут до тога да Панчево постане еколошки прихватљива
животна средина по стандардима Европске уније.
Превазилажење неких нееколошких појава у нашој заједници надилази могућности
локалне самоуправе, нарочито
оних које настају као последица активности загађивача чија
делатност представља стратешки државни интерес, ма шта
то значило. Међутим, постоје
еко-проблеми у Панчеву који
су производ људске глупости,
неодговорности, лоше процене
и немара надлежних служби.
Овде новац није проблем, већ
треба само мало добре воље да
се поштује закон или промени
свест – да ли милом или силом.
Екипа „Панчевца” је захваљујући Удружењу пољопривредних произвођача Панчево
била у прилици да посети панчевачки атар, прецизније локације на којима свакодневно
настају или се шире постојеће
дивље депоније. Чињеница је
да све већи број несавесних
грађана Панчева одлаже отпад

Посејали отпад уз Ново гробље

простор од неколико десетина
метара, тако да је пролаз готово блокиран. Та брда сметлишта пољопривредници морају
да заобилазе у широком луку
како би стигли до својих одредишта, тако да су принуђени
да свесно узурпирају оближње
парцеле, чиме наносе штету
усевима. Појединима њивама

леко од тога места, код Ајзертовог винограда, смештена је
друга, ђубретом поприлично
„опскрбљена” депонија, која је
већ зарасла у шипражје. Код
„псећег бунара” несавесни викендаши засули су повећу површину ураслу у грмље великом количином комуналног
отпада, док на малом Наделу

У винограду нова сорта грожђа

Према речима Славка Журжуља, председника Удружења
пољопривредних произвођача
Панчево, штета је већ учињена
и сада треба санирати стање на
терену. Како каже, Удружење
очекује подршку и помоћ надлежних у локалној самоуправи
да би се сметлишта уклонила и
путна мрежа вратила у стање
које је уцртано у планском документу. Поред тога, морају се
донети конкретне мере како
би се спречило даље загађење
животне средине.
– Апелујемо на представнике локалне власти да прошире
ингеренције пољочуварске службе и на област спречавања
противзаконитог бацања отпада у зонама где то није дозво-

љено. Пољочуварима треба
омогућити да имају право да
спрече неодговорне појединце
да баце ђубре у панчевачке њиве. Ово је веома важно. Проблем није локалног карактера
и није само мали простор угрожен. Често отпад завршава и у
близини каналске мреже, тако
да се зона утицаја неадекватно
одложеног отпада шири путем
водотокова – рекао је Славко
Журжуљ за „Панчевац”.
Катастрофалне последице
На изласку из атара, од пружног прелаза у Пелистерској
улици па ниже, асфалт и шахтови потпуно су прекривени
скорелом земљом. Неколико
центиметара дебела наслага
прекрива површину улице.

Ове наслаге су настале као последица изласка пољопривредних машина из атара.
Блато и остаци с њива сливају
се у канализацију и питање је
времена када ће доћи до
озбиљне хаварије у овом делу
градске комуналне мреже.
Жале се и становници Пелистерске, али и ратари. Једни
због немогућих услова живота
услед прашине током лета,
или блата у време киша, а други због сукоба и трзавица са
оправдано кивним мештанима. Решења има, тврде у Удружењу пољопривредних произвођача Панчево.
– Једноставно, Град треба да
направи отресиште до пружног
прелаза, тако да ће с трактора
и пољопривредне технике блато отпасти до Пелистерске
улице. Новца има, само треба
добре воље. Приликом издавања градског пољопривредног
земљишта Град приходује на
стотине милиона динара и тај
новац се слива у буџет – рекао
је Славко Журжуљ и додао да је
питање дана када ће се обрушити ћуприја код Муњиног салаша, за чију реконструкцију
су надлежни у локалној самоуправи рекли да немају новца.
Било би сасвим логично да
део средстава од приходовања
по основу издавања пољопривредног земљишта буде усмерен на одржавање атарске инфраструктуре. Јасно је да локална власт има могућност да
финансира не само отресишта
него и насипање „жила куцавица” панчевачког атара, куда
пролазе стотине машина и
трактора током сезоне радова.
Време ће показати да ли је потребно само мало добре воље
локалних званичника или треба да се догоди трагедија
услед обрушавања напукле ћуприје да би се ствари довеле у
ред, у складу са законом.
З. Станижан
Затрпавање истине

уз атарске путеве, што представља велики проблем како
за пољопривреднике, тако и за
биљни и животињски свет.
Због немара и глупости појединаца, дивље депоније нагомиланог шута и артикала од
различитог материјала на појединим местима захватају

је смањена површина управо
зато што је сеоски пут дубоко
зашао у приватан посед.
Ничу дивље депоније
Са задње стране Новог гробља, у дужини од неколико
десетина метара, простире се
прво у низу сметлишта. Неда-

постоји велико сметлиште
грађевинског отпада. У његовој близини је канал закрчен
трском по чијој површини
плутају пластичне боце. Све у
свему, ово су веома поразне,
али живописне слике и прилике лоших људских навика и
карактера.
На ђубришту ћуприја

Модерно отресиште блата
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ИЗМЕЂУ ДВА ГОЛА

„ДИЗЕЛКА” СТАЛА У ФИНИШУ
„Брзи воз” бројао
до десет
Следи нови дерби

ПОГЛЕД ПРЕКО МРЕЖЕ

„БОЈ” НА КОСОВУ ЗА ТРЕЋЕ МЕСТО
Првенствена трка за бодове у
Првој лиги за одбојкаше ушла
је у сам финиш. Прошлог викенда су на програму биле
утакмице 21. кола, претпоследњег у шампионату. Одбојкаши старчевачког Борца
су у Хали спортова на Стрелишту угостили последњепласирани тим, Топличке витезове
из Куршумлије, и нису имали
тежак задатак. Борац је славио са убедљивих 3:0, по сетовима: 25:13, 25:19 и 25:20.
Била је то утакмица у којој
се победник знао и пре њеног
почетка, а неписано правило
у спорту да је најтеже добити
унапред добијене мечеве,
овог пута није важило. И поред тога што је било тешко
пронаћи мотивацију, Давор
Милошевић и његови другови, иако су играли с пола гаса, лако су сломили отпор –
ако га је уопште и било –
симпатичних гостију из Куршумлије.
Бојан Познић, Стефан Владисављев, Владимир Кнежевић, Немања Милетић, Иван
Булић, Саша Рајковић, Марко
Синђелић, Александар Гаврилов, Радо Спасојевић и Милан Зиндовић представљају
озбиљан тим, који бар по
именима може да буде конкурентан и у Суперлиги, па То-

плички витезови нису имали
нимало наде у бољи исход.
Руку на срце, екипа из Куршумлије као да је залутала у
овај ранг такмичења. У суботњем дуелу је млади Владимир Луковић добио шансу да
проведе више времена на терену и он ју је на најбољи начин искористио. У другом сету, на меч-лопти, ас-сервисом
донео је Борцу вођство од 2:0.
– Тим из Куршумлије је последњи на табели, одавно је
испао из лиге, па нам је главни проблем био мотивација.
Од почетка сезоне желели
смо врх табеле, били смо чак
и у игри за пласман у елиту,
али претрпели смо поразе од
главних конкурената. У последњем колу нам предстоји
дуел у Косовској Митровици
против истоименог домаћина. Тај меч ће одлучити о томе који тим ће заузети треће
место на крају првенства. Наравно да бисмо волели да то
буде Борац – рекао је тренер
старчевачких одбојкаша Душан Јовић.
Борац је тренутно на четвртом месту, са 45 бодова,
али и с једном победом мање
од свог наредног противника.
Тријумф Старчеваца у Косовској Митровици донео би им
пласман на треће место.

ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ У ПЛИВАЊУ ЗА ПИОНИРЕ

ПЕТАР ШАМПИОН
На пионирском Првенству
Србије у пливању, одржаном
у Бечеју, учествовало је око
300 такмичара из 67 клубова.
Пливачице и пливачи Динама били су и овог пута
фантастични.
Петар Ранковић је освојио
златну медаљу у дисциплини
400 м краул (4:51,81) и сребрно одличје на 100 м прсно
(1:21,93). Због тих резултата
заслужио је и пехар намењен
најбољем пливачу у његовој
категорији.
Динамова штафета девојчица постала је вицешампион наше земље у трци на 4 x
50 м мешовито (2:41,81). Тим

новаца, па је Железничар изједначио на 1:1.
Жестока борба одвијала се и
у другом полувремену. Панчевци нису попуштали, време
је одмицало... И када је око
300 гледалаца помислило да
ће се ова утакмица завршити с
нерешеним резултатом, у последњих десетак минута фудбалери Дунава постигли су два
гола, па су, на први поглед,
славили убедљиву победу.
По сле де вет на е стог ко ла
Железничар заузима девето
место на табели, са двадесет
једним бодом. Идућег викенда на реду је још један јужнобанатски дерби. „Дизелка” у
недељу, 9. априла, на СЦ-у
„Младост” дочекује Борац из
Сакула, а већ у среду, 12.
априла, у 21. колу Српске лиге „Војводина”, путује у Нову

Пазову на мегдан с домаћим
Радничким. Пред фудбалерима Железничара и тренером
Ненадом Стојчићем су велика искушења, али они су небројено пута показали да могу да буду најбољи када је то
најпотребније. Зато треба веровати у њих и пружити им
подршку.
Деветнаеста рунда одиграна
је и у Војвођанској лиги група
„Исток”, а најубедљивији тријумф остварили су фудбалери
Динама 1945. Момци које
предводи тренер Бранко Ђокић на Градском стадиону у
Панчеву савладали су Славију
из Ковачице са чак 10:2!
Око 300 љубитеља најважније споредне ствари на свету у нашем граду уживало је у
сјајној представи својих миљеника, а они су им узвратили

на најлепши могући начин.
Голове за „брзи воз” постигли
су: Николић (три), Тошић,
Стојановски (два), Станојковић, Јанковић, Дашић и Скокна. Част гостију спасао је Чижик, а други погодак у мрежи
Динама 1945 такође је дело
домаћих – Арбутина је постигао аутогол.
Панчевци су се тако, на најбољи могући начин, опоравили од шокантног пораза у Ковину и наставили су свој пут
ка вишем рангу. Динамо 1945
је и даље на првом месту на
табели, са 47 бодова, три више
од другопласиране Козаре.
Прилику да још више поправи
бодовни салдо, „брзи воз” ће
имати већ наредног викенда,
када ће у Кикинди одмерити
снагу с тринаестопласираним
ЖАК-ом.

МА ЛИ ЈА ПАН ЦИ ГО СТО ВА ЛИ У ПАН ЧЕ ВУ
Пионирски тим ФК-а Динамо 1945 прошле недеље је угостио вршњаке из јапанског града Шизуоке.
На Градском стадиону су одигране две утакмице, а снаге су одмерили дечаци рођени 2002. и 2003. године.
Млађи тим „брзог воза” изгубио је од гостију из Јапана с
3:2, а оба гола за нашу екипу постигао је Лекић. Генерација фудбалера рођених 2002. године победила је вршњаке
из Шизуоке са 6:2. Петровић је постигао три гола, Радовић
је два пута био прецизан, а у листу стрелаца уписао се и
Станковић.
Резултати на овим утакмицама нису били у првом плану,
али је било интересантно видети две фудбалске школе са два континента у показивању квалитета.
Најбитније је да је успостављена добра сарадња између два клуба, која полако прераста у традицију, с обзиром на то да је
малим Јапанцима ово други долазак у наш град.

НАДМЕТАЊЕ МЛАДИХ КАРАТИСТА
су чиниле: Дуња Стоев, Андреа Нађ, Тара Шормаз и
Миа Пољак.

ШАХОВСКИ ТУРНИРИ

МАРКО НИЖЕ ТРОФЕЈЕ
Турнир у част легендарног
српског шахисте Светозара
Глигорића одржан је прошлог викенда у Београду.
Учествовало је 112 играча,
који су били подељени у три
старосне групе.
Наш млади суграђанин
Марко Милановић учествовао је у класи две године старијих од себе и упркос томе,
са сигурних 6,5 поена из седам партија, одбранио је прво место, које је освајао и
претходних година.
Слично надметање организовала је и водећа шаховска
школа у Србији, коју предводи велемајстор Бранко Тадић, селектор кадетске репрезентације наше земље.

Утакмицама деветнаестог кола прошлог викенда је настављена првенствена трка за бодове у Српској лиги група
„Војводина”. Панчевачка „дизелка” је на програму имала
тешко гостовање у Старим Бановцима и мегдан са екипом
домаћина, која заузима треће
место на табели. Иако су на
овај тежак дуел отишли оптерећени поразом који су претрпели од Вршца на свом терену недељу да на ра није,
момци које предводи тренер
Ненад Стојчић нису устукнули пред фаворитом. Већим
делом утакмице били су равноправан такмац, а један бод
испустили су у самом финишу утакмице: Дунав–Железничар 3:1 (1:1).
Тренер Стојчић је поверење
за овај дуел поклонио тиму који су чинили: Јевтић, Текијашки, Спасковски, Јанићијевић, Јовановић, Стајчић, Симоновић, Трипковић, Недучић, Целин и Вигњевић, а прилику су добили и Шалипуровић, Руњајић и Савков.
Од почетка меча играло се
офанзивно, ривали се нису
штедели, а жеља за освајањем
бодова била је евидентна код
свих момака који су истрчали
на терен. Дунав је повео већ у
17. минуту, али панчевачка
„дизелка” није стала. Жељко
Стајчић и његови саиграчи
наставили су да пружају озбиљан отпор фавориту, надигравали су се с њим, а само четири минута касније управо је
капитен Стајчић погодио мрежу гола екипе из Старих Ба-

Марко се такође борио
против две године старијих и
остварио је идентичан резултат – 6,5 поена из седам партија и тако се окитио још једном златном медаљом.

КОФЕР МЕДАЉА ИЗ СУБОТИЦЕ
Суботица је недавно угостила
преко 1.200 младих каратисткиња и каратиста из 78 клубова из дванаест европских земаља, коју су се надметали на
турниру под називом „Супер
емпи карате куп 2017”.
У јакој конкуренцији запажен
успех остварили су и чланови
КК-а Омољица. Александра
Живковић је освојила сребро у

катама и бронзу у борбама.
Сребрно одличје зарадио је и
млађи пионир Раде Марковић, такође у катама. Бронзане медаље су заслужили и:
Филип Митковски (кате), Милош Јовановић, Јован Стефановић и Петар Перић (сви у
борбама). Иако су остали без
трофеја, одлични су били и:
Митковски, Томић, Ерић и

Ердељан. Тренери КК-а Омољица Грујичић, Сужуковић и
Остојић задовољни су успехом
својих такмичара.
Одлични су били и такмичари КК-а Кумите 013 из Банатског Брестовца, које је предводио тренер Томислав Димић.
Највредније трофеје освојили су: Магдалена Анђеловић,

Лу ка Кр стић, Ду шан Пол дан, Давид Јешић и Жељан
Димић. Сребром су се окитили Кенан и Џенан Тахировић, а бронзе су заслужили:
Матеја Цветковић, Михајло
Анђелковић, Вуксан Костић,
Јована Пекић, Вукашин Антонијевић и Реља Теофиловић.

ВЕСТ ПО ВЕСТ

ЗЛАТНИ КЛИКЕР
Прошлог викенда у Банатском
Новом Селу одржано је Првенство Специјалне олимпијаде Србије у женском фудбалу.

Такмичење је организовао
СК Кликер, а на њему је учествовало преко 60 девојчица из
Пирота, Крушевца, Јабуке, Новог Сада, Крагујевца и Панчева.
Екипа СК-а Кликер из нашег града освојила је златну
медаљу.

СРЕБРНИ МАРИЈА
И АЛЕКСА
У суботу, 1. априла, у Зрењанину је одржано Првенство
Војводине у кросу, на којем су
Атлетски клуб Динамо представљали: Марија и Анастасија Мркела, Алекса Живанов и
Слободан Маринков.

С РУКОМЕТНИХ ТЕРЕНА

ПАНЧЕВКЕ „ИСТОПИЛЕ” МЕТАЛАЦ

СУПЕР Б ЛИГА
жене
Пожаревац: ПОЖАРЕВАЦ–ПАНЧЕВО
ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
Црвенка: ЦРВЕНКА–ЈАБУКА

Кошарка
ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Ваљево: МЕТАЛАЦ–ТАМИШ
ПРВА СРПСКА ЛИГА
Панчево: КРИС КРОС – ТОПОЛА
недеља, 20.30
ДРУГА СРПСКА ЛИГА
Н. Бановци: ОМЛАДИНАЦ–ДИНАМО
Голубинци: ЈАДРАН–ЈЕДИНСТВО
Шид: ПАРТИЗАН–БНС

Одбојка
ПРВА ЛИГА
К. Митровица: К. МИТРОВИЦА – БОРАЦ
ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене
Панчево: ОДБОЈКА 013 – НОВИ САД
субота, 15.45

Фудбал
Дистол ван погона. У Новом
Саду Војводини препуштамо
улогу фаворита, али свакако
ћемо се надигравати и покушаћемо да остваримо што бољи резултат – рекао је тренер
Динама Иван Петковић.
Већ у среду, 12. априла, у Халу спортова на Стрелишту долази Шамот из Аранђеловца.
Утакмица почиње у 18 сати.

„АКАДЕМЦИ” НА
ПРАВОМ ПУТУ
Чланови Џудо клуба „Академија Јочић” из Старчева били
су веома активни протеклих
дана. Учествовали су на два
такмичења и са оба су се вратили окићени медаљама.
На турниру у Кикинди јуниор Алекса Перак је освојио
најсјајније одличје у категорији до 50 кг. Његов успех још
више добија на значају ако се
зна да је он тек друга година
кадета и да је до тријумфа
стигао као знатно лакши од
својих ривала.

„Академци” су добре резултате остварили и прошлог викенда, на такмичењу у Београду.
Златну медаљу заслужио је
Голуб Стригић, а Дуња Јочић
се окитила сребрним одличјем.
Богдан Матић се пласирао на
пето место, јер је домаћин због
великог броја учесника укинуо
реперсаж, па су многи такмичари изгубили право да се у
поправним борбама боре за
медаље.

Стране припремио

Александар
Живковић

После зимске паузе наредног викенда стартују и рукометаши
ОРК-а Панчево, који се такмиче у Трећој лиги „Јужни Банат”.
Наши рукометаши у суботу, 8. априла, у Хали спортова на
Стрелишту дочекују Глогоњ. Утакмица почиње у 20 сати.
су намучили „црвено-беле”, па
нема сумње да ће тако бити и
овог пута. Војводина јесте фаворит, али рукометаши Динама никад не путују с белом заставом...
– Паузу смо искористили да
се још боље припремимо. Добро је то што су се момци опоравили и спремно дочекују наставак такмичења. Само је

Овог викенда
СУПЕР А ЛИГА
Нови Сад: ВОЈВОДИНА–ДИНАМО
Панчево: ДИНАМО–ШАМОТ
среда, 12. април, 18 сати

У среду, 12. априла,
на домаћем терену
У српској рукометној елити
борба за титулу шампиона
увелико траје. Прошлог викенда су одигране прве утакмице плеј-офа, али панчевачки Динамо није имао такмичарска искушења, иако је ове
године најпријатније суперлигашко изненађење.
Било је предвиђено да момци које предводи Иван Петковић одмере снагу са Слогом, и
то на свом терену. Међутим,
тим из Пожеге је прошлог викенда имао утакмицу европског купа на Исланду, па је тај
меч одложен за 19. април.
Може се рећи да Динаму
пауза и јесте и није ваљала. С
једне стране, тиме се ремети
уходани такмичарски ритам, а
с друге, она је добродошла како би се повређени момци мало опоравили и припремили
за наредна искушења. А она
нису мала...
Наредног викенда „жутоцрни” путују у Нови Сад, где
ће одмерити снагу са шампионском екипом Војводине. У
досадашњем шампионату, у
обе утакмице, Бранко Радановић и његови саиграчи добро

СПОРТСКИ
ВОДИЧ

Рукомет

Динамо иде на
мегдан шампиону

ОРК ПРО ТИВ ГЛО ГО ЊА
У трци млађих пионирки на
1.000 м Марија Мркела је
освојила сребрну медаљу, а
одличје истог сјаја зарадио је
и Алекса Живанов на дупло
дужој дистанци. Анастасија је
заузела десето место.
Такмичаре је предводио један од тренера АК-а Динамо
Слободан Маринков, који је
освојио четврто место у трци
сениора на 5.000 м.
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Рукометашице Панчева су у
12. колу Супер Б лиге оствариле значајан тријумф. Девојке
које предводи тренер Марко
Крстић савладале су на свом
терену Металац из Краљева с
30:25 (17:11), па сада много
мирније дочекују наредна искушења.
Од почетка утакмице Светлана Ничевски и њене друга-

рице диктирале су темпо игре
и имале теренску иницијативу. Гошће су у петом минуту
успеле да изједначе на 3:3 и то
је било све од њих у овом дуелу. Изванредна Сања Павловић на голу домаћег тима сјајним одбранама додатно је мотивисала саиграчице, а прецизним „бацањем контранапада”
олакшавала им је и посао у нападу.
Ивана Танелов била је најефикаснија играчица домаћег
тима јер је седам пута погодила мрежу Краљевчанки, а одлична је била и Маја Радојчин,
која је послала шест „пројектила” иза леђа голмана Металца.

Цеца Ничевски је и у овом сусрету показала да је душа тима
и капитенски је предводила
саиграчице, а њених пет погодака умногоме је допринело
важном тријумфу. Марија Милићевић је и овог пута водила
жестоке дуеле „на црти”, а постигла је и четири гола. У листу стрелаца уписале су се и
Јелена Цветковић (један гол),
Невена Џелајлија (два), Невена Станишковић (три), Милица Којчић (један) и Катарина
Шуберић (један гол).
Идућег викенда рукометашице Панчева путују у Пожаревац на мегдан са истоименим домаћином.

ПЕТКО КО ОРДИ НАТОР МЛАЂИХ СЕ ЛЕК ЦИЈА
И добар рад далеко се прочује. Сјајни резултати које рукометаши Динама постижу под вођством шефа стручног штаба Ивана Петковића, нису прошли неопажено ни људима из
савеза.
Тако је популарни Петко ових дана постављен за координатора свих млађих селекција под окриљем Рукометног савеза Војводине, што значи да ће водити рачуна о дечацима
рођеним 2000, 2002. и 2004. године.

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР–БОРАЦ
недеља, 16 сати
ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Кикинда: ЖАК – ДИНАМО 1945
ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Павлиш: Ц. ЗВЕЗДА – МЛАДОСТ
Качарево: ЈЕДИНСТВО – ЈЕДИНСТВО (В)
Алибунар: БУДУЋНОСТ–СЛОГА
Јабука: ЈУГОСЛАВИЈА–СТРЕЛА
Уљма: ПАРТИЗАН–БОРАЦ
ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–СЕВЕР”
Војловица: МЛАДОСТ–УНИРЕА
Опово: ОМЛАДИНАЦ–ГЛОГОЊ
ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–ЈУГ”
Б. Брестовац: БУДУЋНОСТ–ЈЕДИНСТВО
С. Тамиш: С. ТАМИШ – ОМЛАДИНАЦ

Прошлонедељни
резултати
Рукомет
СУПЕР Б ЛИГА
жене
Панчево: ПАНЧЕВО–МЕТАЛАЦ

30:25

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
Јабука: ЈАБУКА–ВРБАС

31:20

Одбојка
ПРВА ЛИГА
Панчево: БОРАЦ – Т. ВИТЕЗОВИ

3:0

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене
Инђија: МЛАДОСТ – ОДБОЈКА 013

0:3

Кошарка

НАДМЕТАЊЕМ У ГРУЗИЈИ ПОЧЕО НОВИ ТЦР ШАМПИОНАТ

ВЕОМА ДОБАР СТАРТ СЕЗОНЕ
Дуца Борковић
освојио четрнаест
бодова првог викенда
На реду Бахреин
Најбољи српски аутомобилиста Душан Борковић остварио
је фантастичне резултате на
старту нове ТЦР сезоне. Он је
у аутомобилу „алфа ромео ђулијета” с бројем 62, уз подршку
грузијског тима „ГЕ форце” и
италијанског тима „Ромео ферарис”, освојио четрнаест бодова у прве две трке, заузевши
девето, а затим и пето место,
али због казне коју је добио
Валенте, наш ас је званично
трку завршио на четвртом месту.
Трке у Грузији биле су историјске, не само због тога што
никад до сада оваква светска
серија није одржана у тој земљи већ и зато што су на стази „Рустави”, међу хиљадама
навијача, били присутни и сви
чланови грузијске владе, с
премијером на челу.
После пеха у квалификацијама, када су му пукли диференцијал и летва волана, Борковић је стартовао с тринаесте
позиције у обе трке. Хладно
време и киша били су посебан
противник нашем асу, али је
он фантастичним стартом у
првој трци надоместио лош

пласман из квалификација, па
је сјајним маневрима успео да
престигне асове попут Морбиделија, Хомоле и Валентеа.
Возећи у препознатљивом,
борбеном стилу, наш суграђанин је наставио да граби ка
осталим конкурентима, али је
брзо потрошио гуме, па није
било упутно превише ризиковати. Паметном вожњом Борковић је завршио прву трку
као девети и тако освојио два
вредна бода.
Колико је било важно докопати се ових бодова, најбоље
сведочи и расплет из прошле
сезоне, када је Борковић управо за два бода остао без петог
места у коначном пласману.
Победу у првој трци остварио
је Борковићев тимски колега,
љубимац домаћих навијача,
Давит Каџаја, испред Мађара
Ференца Фице и актуелног

светског ТЦР првака Стефана
Коминија из Швајцарске.
Пред почетак друге трке киша је престала да пада, а стаза
се поприлично осушила. Колико је то значило Борковићу,
показао је старт, када је после
свега неколико кривина „нанизао” чак шесторицу конкурената и пробио се на седмо
место. Високи Панчевац је само два круга био на поменутој
позицији, а онда је, спектакуларним престизањем, иза себе
оставио легендарног Морбиделија, да би се неколико тренутака касније, при излетању
Алтоеа, пробио на пето место.
Тада почињу мањи проблеми,
а на Борковићевом „репу” било
је чак пет возача. У једном тренутку, пред кривином, обишли
су га Неш и Коћаго, али је Дуца
невиђеним маневром успео да
им узврати у самој кривини и

тако сачува пласман. После казне коју је добио Хуго Валенте,
српски ас је напредовао за још
једно место. На крају је био четврти, освојио је нових дванаест бодова и на најлепши могући
начин дебитовао у новом аутомобилу у својој другој ТЦР сезони. Најбржи у другој трци
био је Ориола.
– Могу рећи да сам успешно
завршио први тркачки викенд. Нисам задовољан брзином, али сам захваљујући умећу успео да у првој трци с тринаесте позиције дођем до деветог, а у другој трци и до петог места. После пеха у квалификацијама ипак се све добро
завршило, а сваки прикупљени бод веома је важан. Сада
ми предстоји припрема за Бахреин, јер је следећа рунда
такмичења већ за две недеље.
Желео бих да честитам мом
тимском колеги на првој победи у ТЦР светском шампионату. Ово је важан дан за Грузију
и Давит је домаћој публици
приредио сјајан шоу и победу.
Захваљујем свим својим спонзорима, тиму и мојим фановима и надам се да су уживали уз
данашње трке – рекао је популарни Дуца после надметања
у Грузији.
Следећи тркачки викенд
биће на програму 15. и 16.
априла на стази „Сакир” у Бахреину.

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Панчево: ТАМИШ–БЕОВУК

86:91

ПРВА СРПСКА ЛИГА
Врбас: ВРБАС – КРИС КРОС

101:92

ДРУГА СРПСКА ЛИГА
Б. Н. Село: БНС–ЈАДРАН
Панчево: ДИНАМО–ПАРТИЗАН
Качарево: ЈЕДИНСТВО–ПИНК

82:131
100:80
78:53

Фудбал
СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
С. Бановци: ДУНАВ–ЖЕЛЕЗНИЧАР

3:1

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Панчево: ДИНАМО 1945 – СЛАВИЈА

10:2

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Старчево: БОРАЦ – ПАРТИЗАН (Г)
Иваново: СТРЕЛА – ПАРТИЗАН (У)
Б. Н. Село: СЛОГА–ЈУГОСЛАВИЈА
Омољица: МЛАДОСТ – ЈЕДИНСТВО (К)

2:1
6:0
1:2
2:0

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–СЕВЕР”
Глогоњ: ГЛОГОЊ–ПОЛЕТ
Самош: ПОБЕДА–МЛАДОСТ

0:1
0:1

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–ЈУГ”
Плочица: БОРАЦ – С. ТАМИШ
Мраморак: ПРОЛЕТЕР–БУДУЋНОСТ
Долово: ДОЛОВО–КОЛОНИЈА

0:2
6:2
9:1

ШАХОВСКИ КУТАК
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Ле8)
Избор Р. Радојевић

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

ДЕШАВАЊА ПОД ОБРУЧЕВИМА

„ВУКОВИ” ОДНЕЛИ ПЛЕН
На реду пут у Ваљево

Да којим случајем кошаркашка утакмица има три трећине уместо четири
четвртине, Тамиш би у 24. колу Кошаркашке лиге Србије у мечу с Беовуком победио. Ма, и да се играло 35
минута, опет би тим из нашега града
освојио нове бодове. Овако, у последњих 300 секунди утакмице гости из
Београда надокнадили су све пропуштено до тада: Тамиш–Беовук 86:91,
по четвртинама: 26:17, 22:22, 16:24 и
22:28.
Поклоници игре под обручевима
поново су у великом броју попунили
трибину Хале спортова на Стрелишту,
желећи да, у финишу шампионата,

прави кошаркашки одговор за расположене домаћине. Још када су Игор
Кесар, Симић и Мирковић у првој четвртини убацили по „тројку”, учинило се да се Беовук неће баш лепо
провести на овом гостовању.
Иако су Београђани у другој четвртини заиграли нешто агресивније, Тамиш је успео да одбије сваки њихов
налет, а притом ефикасност није јењавала. Домаћи кошаркаши су на полувремену имали лепу залиху (48:39),
а број поена постигнутих у првих двадесет минута игре обрадовао је сваког
навијача Тамиша.
После паузе слика на терену се потпуно изменила. Иако је Вулетић
ефектно започео трећи период утакмице, па су домаћи повели с 50:39,
уследио је нагли пад концентрације,
који нико од присутних у хали није

још једном дају подршку својим миљеницима. А све је почело како се само пожелети може. Стартна петорка
Тамиша – Владимир Величковић,
Младен Витковић, Никола Симић,
Адам Мирковић и Душан Вулетић –
одлично је „отворила” дуел против
неугодних Београђана. Иако је тим
био десеткован због повреда играча,
капитен Симић је одважно своје другове повео у важну битку... Тамиш је
био чврст у одбрани и ефикасан у нападу. Гости у тим уводним минутима
нису умели да се снађу, нису имали

очекивао. Кошаркаши Тамиша су
пропустили неколико напада, промашивали су у шутевима за три поена, а
на другој страни разиграо се капитен
гостију Стефан Фундић. Две његове
„тројке”, па поентирање уз фаул и додатно слободно бацање, и Беовук је
средином треће четвртине стигао на
54:51. Тренер Бојан Јовичић реаговао
је тајм-аутом, имао је шта да каже
својим изабраницима, а онда је уследила „тројка” Витковића, па закуцавање Кесара и ефектан погодак Душана
Милошевића за три поена... Тамиш је

Крис-крос пао у Врбасу

одбранио и ту трећу четвртину, па је у
последњу деоницу меча ушао с резултатом 64:63.
Домаћи кошаркаши успевали су да
одржавају предност од два-три поена
све до средине четврте четвртине, а онда су стали. Беовук је преузео контролу над утакмицом, постао је
ефикаснији, доминантнији у скоку и –
преокренуо је резултат. Ушло се у неизвестан финиш, али с промењеним
улогама. Сада је Тамиш био тим који је
„јурио” резултат. Трачак наде појавио
се на минут и двадесет секунди пре
краја, када је Кесар „полагањем” смањио на 82:83, али у пенал-завршници
више концентрације имали су гости, па
су на крају освојили вредне бодове.
Прошао је још један меч у Кошаркашкој лиги Србије, а тренер Бојан Јовичић и даље муку мучи с повредама
играча. Тако је већ дуже време. За плејмејкера Александра Илкића првенство
је, због повреде леђа, завршено пре два
кола. Новајлија Ђоковић је повредио
колено, а Величковић (због хематома
на бутини) и Кесар (услед дисторзије
зглоба) целе недеље пре меча нису тренирали.
– Не желим да будем досадан и да се
понављам, али већ је заиста невероватно шта се нама дешава ове сезоне. Повреде нам десеткују тим. На све то,
дозволили смо Беовуку да оствари чак
38 скокова, наспрам наших 20. То је одлучило утакмицу. Били смо без идеја у
нападу, без контакт-игре... Под кошем
смо изгубили све дуеле. Беовук је тим
који има изражен карактер и све те недостатке кажњава. Остала су још два кола до краја. Играћемо часно и
покушаћемо да остваримо што бољи резултат – видно нерасположен рекао је
тренер Тамиша Бојан Јовичић на конференцији за новинаре после утакмице.
Кошаркаши Крис-кроса поражени су
у 22. колу Прве српске лиге. Они су у
Врбасу од истоименог домаћина изгубили са 101:92, по четвртинама: 23:19,
25:20, 29:28 и 24:25.
У утакмици без великог резултатског
значаја Врбас је био за нијансу бољи од
ривала и заслужено је освојио нове бодове. Интересантно је да су за Крис-крос наступила и два кадета: Иван Паровић и Алекса Медић.
Крис-крос је и даље на осмом месту
на табели, са скором од 10 победа и 13
пораза.
A. Живковић

ТАКМИЧЕЊЕ У БЕНЧ-ПРЕСУ

ЏУДО-ТУРНИР

„ПОДИГЛИ” И ВРШАЦ

УСПЕХ У „ШУМИЦАМА”

Први део такмичарске сезоне
у бенч-пресу у овој години
отворен је прошлонедељним
надметањем у Вршцу. Наш
град су представљали такмичари из Спортског клуба

Спартанс и недавно обновљеног КДТ-а Динамо.
У укупном пласману Спартанс је био најуспешнији на

такмичењу. Златне медаље
су освојили Бранимир Бабин, Александар Колоцка и
Денис Мирковић. Новак Филиповић се окитио бронзом,
а Кристијан Рајковић и Душан Меденица
заузели су четврто односно
седмо место у
својим категоријама.
Сјајни су били и чланови
КДТ-а Динамо.
Кристина Цвјетичанин је освојила најсјајније
одличје, а Данијел Козловачки
се окитио сребром. Филип
Влајић је био шести у категорији до 74 кг.
A. Ж

На џудо-турниру „Куп Нови Београд 2017”, одржаном прошлог викенда у
дворани „Шумице” у нашем главном граду, надметало се 576 младих бораца
из 47 клубова. Као по правилу, одличне резултате
остварили су и наши суграђани.
Чланови ЏК-а Динамо
Матеја Стојановски, Алекса
Ђуровић, Милица Секуловић и Огњен Ђуришић освојили су најсјајнија одличја.
Сребром су се окитили Никола Долинга, Андријана
Кртенић и Владимир Богдановски, а бронзу је заслужила Марија Стојановски.
Запажен успех имали су
и чланови ЏК-а Панчево.
Бронзаним одличјима окитили су се Сара Ђурђев,

Сурово
Пао знак поред пута! Није, него је дивљачки оборен, кажу очевици. Дакле, дезинформација.
Пада влада! Можда пада неки Влада, могуће је да је пала влада из Бајагине песме, али влада ове државе је чврста да чвршћа
не може бити: гласачи је натполовично воле. Дакле, полуинформација.
Играње с једним од основних демократских начела – правом
грађана на истинито, тачно, објективно и правовремено информисање – није само неморално, него је и сурово.

Буђење
Пао бицикл, болестан је. Јок, на трави је, јер воли траву. Ма, не,
хтео је да се наслони на гаражу, али није добро проценио где се
она тачно налази; пијан је, био је кум на свадби свог најбољег
пријатеља тротинета, који је оженио најлепшу сличугу на свету.
Каква безвезна прича. Једнако је будаласта као силни покушаји опозиције да разбуди умртвљено гласачко тело пре тек прохујалих председничких избора. Људима не можеш да помогнеш
ако они не желе да им се помогне.

Из снова

Лазар Ваневски и Вук Вељковић.
Такмичари ЏК-а Јединство, Сергеј Цветковић, Марија Пеневски и Николина
Тошић, освојили су бронзане медаље.
A. Ж

Пало дрво. Јесте, види се то по томе што је и корен изнад земље.
Природа је чудо. Ствара, али и раствара, разара, руши.
Када се у тај процес умеша човек, рецимо, с ловачком пушком у руци, каже да је ту зато што помаже природи у одржавању равнотеже. То би, када би се строго поштовали закони и прописи, заиста и било тако. Уравнотеженост између природе и човека је као бајка из снова.
Али код нас је, све говори, у природи човека да демонстрира
силу.
В. Ђурђевић
С. Трајковић
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КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?
Никола
Ђорђијевски,
средњошколац:
– За викенд ћу ићи на
неки сплав с другарима.
Нећу учити, али ћу се
мало возити бициклом
или мотором.

Александар Антић,
гимназијалац:
– Ићи ћу на свирку, бићу мало с друштвом,
мало с девојком. А припремаћу се и за пријемни...

Маријана
Гаврановић,
средњошколка:
– За викенд ћу вежбати
клавир, учићу како бих
имала добре оцене...
Увече ћу мало изаћи
с друштвом до „Авив
парка”, а можда
ћу ићи и у Београд
с татом.
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