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УСКОРО ОТВАРАЊЕ НОВОГ ЗАТВОРА
У будућем КПЗ-у у
Панчеву биће смештено
500 особа лишених
слободе, а радиће око 300
стражара и других
запослених
Безбедносне мере биће
као у сличним објектима у
Европској унији
На Баваништанском путу ових дана
се приводе крају припреме за отварање новог затвора, чија је изградња
финансирана новцем Европске инвестиционе банке (18 милиона евра) и
Владе Србије (пет милиона евра).
Како је „Панчевцу” саопштено у
Управи за извршење кривичних санкција при Министарству правде Србије, у току су завршни радови на
постављању „жилет” бодљикаве жице, као и партерно уређење и озелењавање.
Паралелно с тим наноси се завршни
слој асфалта на приступној саобраћајници и паркинзима поред предњег дела комплекса затворских објеката, а у току је и атестирање система
неопходних за позитивни извештај
Комисије за технички пријем.
Иза зидова тог објекта биће смештено 500 особа лишених слободе, а о
њима ће се старати око 250 стражара.
Нови Казнено-поправни завод (како
ће се званично звати нови затвор у
Панчеву) специфичан је и по томе
што ће затвореници и особље који буду радили у њему, имати све што им
је неопходно да потпуно самостално
функционишу.

– Казнено-поправни завод у Панчеву имаће и посебан медицински блок
с неколико болничких соба за лакше
случајеве, као и своју стоматолошку
ординацију и апарат за ултразвук. Поред медицинског, постојаће и спортски блок, као и посебан део где ће се
налазити радионице у којима ће радити осуђена лица. То је важно, јер
тиме Управа за извршење кривичних
санкција спроводи Стратегију о извршењу кривичних санкција до 2020. године и акционе планове за обуку осуђених лица кроз више програма који
могу да им омогуће запошљавање када им истекну затворске казне – такође нам је речено у Управи за извршавање кривичних санкција.
Наши саговорници из те институције нагласили су и да ће, када је реч

о безбедности, нови затвор моћи да се
пореди с најсавременијим таквим
објектима у земљама чланицама Европске уније. Имаће највиши степен обезбеђења и биће опремљен посебним
техничким системом заштите.
На улазу ће бити постављена непробојна стакла, контрадиверзиона
врата најновије генерације и тунел за
скенирање ствари, а нови затвор имаће и просторије за ручни претрес. Цео
комплекс је ограђен двоструким редом ограде, која ће бити покривена
системом термовизијских камера најновије генерације. Осим тога, унутрашњост комплекса новог затвора и његова околина биће контролисани с
више стотина видео-камера.
Занимљиво је и да ће у комплексу
новог панчевачког КПЗ-а постојати

посебан едукативни центар у коме ће
се обучавати они који ће бити запослени у њему, као и особље из Управе
за извршење кривичних санкција и
других затвора у Београду и у Војводини.
Важно је нагласити и да ће ћелије
за осуђена лица бити опремљене намештајем који је у потпуности произведен у казнено-поправним заводима у Нишу, Пожаревцу, Сремској Митровици и у Васпитно-поправном дому у Крушевцу. У питању су кревети,
душеци, постељина, столови, столице
и касете за гардеробу.
Тиме су остварене значајне уштеде
у односу на њихове цене на тржишту,
а постигнут је и циљ да се осуђена
лица и штићеници оспособе за рад у
дрвној, металској и кројачкој производњи. Тиме ће им се омогућити запошљавање када одслуже казне и изађу на слободу, као и ресоцијализација. Осим тога, смањиће се проценат
бивших затвореника који када се нађу у таквим условима, понављају кривична дела.
Иначе, комплекс објеката новог Казнено-поправног завода састојаће се
од десет зграда различитих намена и
простираће се на укупној површини
од 24.000 квадратних метара. Будући
панчевачки КПЗ заузеће 10 хектара
земљишта које припада постојећој
економији, али је парцелацијом одвојен у посебну целину.
Занимљиво је и да је нови затвор
грађен током целе прошле године.
Радници фирме која је била ангажована за тај посао нису прекидали радове ни током великих врућина и вишедневних температура испод нуле.
М. Глигорић
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ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА
Пише: Михајло Глигорић

Има и добрих вести
Наши штампани и електронски медији ових дана као да се утркују у
томе ко ће објавити што више негативних информација. Бомбардују нас језивим причама о женама жртвама породичног насиља, застрашујућим најавама о нападу косовске полиције на Србе на северу Косова, забрињавајућим прогнозама да ће најмоћније државе
Запада на силу натерати нашу државу да потпише споразум са Албанцима, као и коментарима о све извеснијим променама у Влади
због сукоба и несугласица између наших министара.
Такве вести су идеалне за безвољност, бесперспективност и песимизам, као и веровање да у последње време нема баш ничег што би
могло да се окарактерише као лепо и охрабрујуће.
Иако је позитивних вести и прилога у нашим медијима мало, ипак
их има и заслужују пажњу. Навешћемо само неке од бројних примера.
Америчка ТВ мрежа Си-Ен-Ен, која је протеклих година искључиво негативно извештавала о Србији, прогласила је нашу земљу за
другу на листи најатрактивнијих туристичких дестинација на свету
и навела једанаест најлепших и најзанимљивијих места у нашој држави која би обавезно требало посетити.
Из дана у дан у Београду је све више страних туриста. Долазе из
Саудијске Арабије, Кине, Израела, Енглеске, Бугарске и многих других земаља. Највише им се допадају наша храна, гостољубивост, споменици из прошлости, музички фестивали попут „Егзита” и обиље
места за провод у ноћним сатима. Апсолутни рекордери по броју
посетилаца су држављани Турске, што је неке наше кориснике друштвених мрежа инспирисало да смисле шалу у којој се каже: „Ако
смо сада овако добри с Турцима, где бисмо тек били да није било
Карађорђа и Милоша Обреновића?”
Лепих вести има и у спорту. Наш некадашњи „комшија” Игор Кокошков (из Банатског Брестовца) ових дана је и званично постао коуч или први тренер једног од најбољих америчких тимова у Ен-БиЕј лиги – „Финикс санса”. Да нам је неко пре неколико година рекао
да ће доћи дан када ће наш човек водити прволигашку екипу у земљи која је постојбина кошарке, прво што бисмо помислили, јесте
да халуцинира.
У спортском свету у иностранству говори се у суперлативу о још
једном нашем земљаку – Жељку Бувачу, донедавном заменику тренера „Ливерпула” Јиргена Клопа. Како се најављује, он ће ускоро
променити клуб и постати други човек лондонског „Арсенала”.
Наша земља и Београд се спомињу по лепом и када је реч о врхунској европској кошарци. Од 17. до 21. маја у српској престоници ће
се играти турнир „Фајнал фор”, на коме ће учествовати неколико
најбољих европских тимова. Због овог спортског догађаја већ одавно су попуњени готово сви београдски хотели, а поред навијача из
четири европске државе, најављује се да ће наш главни град бити и
под опсадом страних новинара.
О Србији и Београду се позитивно извештава и због предстојећих
музичких фестивала. Карте за „Егзит” се одлично продају, што и не
чуди ако се узме у обзир да ће међу извођачима бити Грејс Џонс, Зиги Марли, Дејвид Гета, Нина Кравиц и многи други. Они који воле
тврђи рокерски звук имаће прилику да на „Зајечарској гитаријади”
гледају концерт Билија Ајдола.
Поводи за оптимизам и веру да се у нашој земљи дешавају и лепе
ствари јесу и све чешћи успеси наших младих математичара, компјутерских програмера и физичара на страним такмичењима. Иако
су препуштени себи, без помоћи државе, постижу боље резултате
него њихови вршњаци из најјачих светских и европских земаља.
Било би неправедно не споменути и то да се у Србији све чешће
организују хуманитарне акције за помоћ људима у невољи. Покрећу
их обични људи, о којима се мало зна и говори, али они својом хуманошћу на најлепши могући начин демантују предрасуде да смо
као друштво постали затворени у себе и неосетљиви на туђе невоље.
О томе говори пример ђака из једне шабачке школе који су помогли
другарима након што им је срушена стара кућа, без воде и струје.
Захваљујући томе саграђен им је нови дом, у коме сада живе.
Докле год има таквих људи, неће моћи да се каже да је у Србији
све црно и да нема наде да ће икада бити боље.

ФОТОГРАФИЈА Панчевааац!!!
Улица Жарка Зрењанина, четвртком
НЕДЕЉЕ
Снимио Милан Шупица

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

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

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

ШИРИТИ ЦАРСТВО ЗНАЊА
И СВЕТЛОСТИ МЕЂУ ЉУД’МА
Оно што одликује седми и осми број
„Панчевца”, јесте писаније о томе како изгледају народне школе „у других народа”, које, рецимо, према
Прајском уставу, „од једног разреда
имају предавати” следеће предмете:
основне науке хришћанске вере, читање, писање, рачун до науке о пропорцијама и десетичним бројевима,
отечествени земљопис и повесницу,
опште науке природословља, певање
и гимнастику. С тим да за последња

да не би ваљало да „спољашњи изглед
природе дејствује на фантазију и на тај
начин сатире умну снагу, него да овој
остави широко поље да испитује и докучује вечите истине, да тако шири

два важи само „колико је то могуће”.
(Вероватно се мисли на способност
ученика да савладају наведене предмете.)

У наставку је било речи о ситуацији у Француској, то јест о томе шта су
њихови краљеви урадили за образовање. Ништа, под небом ништа, како
аутор каже. У даљем тексту наводи се
и то да су Русо и Волтер „имена тесно
свезана са ослобођењем човечанства
од душевних окова”. Међутим, већ у

следећим речима изнета је констатација (боље рећи, клевета) да су се (посебно овај други) великашима улагивали до те мере да их је то попело на
врх у њиховој земљи. У наставку се
каже да ни револуција никакав посебан бољитак образовању није донела,
а да се тек Наполеон о школи озбиљније старао, док прави духовни просперитет почиње 1833. године с владом краља Луја Филипа.
И у наведеном броју било је речи о
условима материјалног благостања, с
посебним освртом на однос природе и
човека. С тим у вези, аутор наглашава

царство знања и светлости међу људ’ма и да помоћу тога приуготовљава
господарство човека над природом”.
Све у свему, тешко да би у садашњим временима овакве приче могле да красе ударне странице
штампаних медија.
Из аспекта данашњице, веома занимљив је и телеграм објављен на врху насловнице седмог броја, па
вам га овом згодом у
целости предочавамо.
Било је речи и о избору панчевачке пуковније, а нису изостале ни
редовне рубрике – „Дописи”, „Народна привреда”, „Белешке”, „Течај бечке берзе”,

„Политичне новости”, „Различности”
и, наравно, увек занимљиви огласи и
објаве.
Ј. Филиповић
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ПОЧИЊЕ ФЕСТИВАЛ БУДИ

ПРЕКО ПЕДЕСЕТ ПРОГРАМА
ЗА НАЈМЛАЂЕ
Свечано отварање на
три локације
Изложбе,
перформанси,
радионице, представе
и музички програми
Свечано отварање седмог Међународног бијенала уметничког дечјег израза – БУДИ, под
називом „Лепо се играј!”, биће
одржано у петак, 11. маја, у 19
сати, на три локације: у Галерији савремене уметности, простору „Sky 12” и кафеу „Галерија” – најавили су на конференцији за медије уметнички
директор и оснивач фестивала
Бранислав Радовановић и уметничка директорка Снежана Ћурувија.
У 18 сати у Галерији савремене уметности биће отворена
изложба „Коцкасти универзум
– лего у Србији” Ане Дајић, коју су приредили Етнографски
музеј из Београда и Клуб љубитеља лего коцки „Скоцкани”,
као и изложба „Спектри” Центра за промоцију науке, а биће
приређен и перформанс „Царево ново одело” ученика IV3
ОШ „Јован Јовановић Змај” (ментор Предраг Старчевић). Од 19
сати у простору „Sky 12” (Улица
др Светислава Касапиновића 12)
биће представљене изложбе награђених радова с међународног конкурса 7. БУДИ: „Лепо се
играј”; „Лудус” Мање Лекић и
Ксеније Марковић; „Мали Монмартр”; затим изложба и радионице „БУДИ лего градитељ”,
које организује „Беокоцка”, као
и изложба плаката „The Bicycle
Exhibition”, у оквиру путујуће

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

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

АКЦИЈСКЕ ЦЕНЕ
Цена: 2.000 дин.
КОЛОР ДОПЛЕР РУКУ

Цена: 2.000 дин.
изложбе „Bicycle Innovation Lab
– The Good City”. Присутнима
ће се свечано обратити градоначелник Панчева Саша Павлов и амбасадор Данске у Србији Њ. е. Андерс Кристијан
Хаугор, након чега ће уследити концерт бенда „Лака” из Босне и Херцеговине. Као специјални гости наступиће хор „Вокал кидс”.
У кафеу „Галерија” у 21 сат
исте вечери биће отворена изложба „Дански стрип данас”,
у склопу деветнаесте балканске смотре младих стрип-ауто ра. Се лек тор про гра ма је
Марко Стојановић. Музички
део про гра ма под на зи вом

Из Панчева
ка трофејима
такмичари имали организован
смештај и доручак.
Као и претходних година,
ударна песница националног
карате тима биће најбољи и
најискуснији борац Србије и
КК-а „Динамо” – Слободан Битевић, који ће наступити појединачно у категорији преко 84
кг, али и као члан екипе. Други представник „Динама”, Никола Јовановић, надметаће се
само у екипној конкуренцији.
Јасно је да ће све очи поклоника каратеа у нашој земљи

„Дирижабл” приредиће ди-џеј
Ана Дајић.
Током месец дана БУДИ ће
реализовати преко педесет програма за децу (изложбе, концерти, представе, радионице,
перформанси, промоције књига, филмови, трибине, предавања…). У оквиру манифестације биће представљени награђени радови с међународног
БУДИ конкурса за децу до петнаест година, на који су стигла
1.472 појединачна и групна рада у категоријама: визуелна
уметност – БУДИ свуда / БУДИ
инфо; позориште – БУДИ Андерсенијада; књижевност – БУДИ писац; музика – БУДИ оригинал; екологија – БУДИ креативац / БУДИ еко-акција; наука – БУДИ научник; хуманитарна акција – БУДИ друг/другарица. Радови су пристигли
из земље и региона, али и из
иностранства (Немачка, Руму-

нија, Словенија, Хрватска, Црна Гора, Македонија, Република Српска, БиХ...). Одлуку о
награђенима објавићемо у наредном броју.
Више информација у вези са
свим предстојећим дешавањима моћи ће да се пронађе на
сајту Културног центра Панчева (www.kulturnicentarpanceva.rs) и на „Фејсбук” страници
фестивала (www.facebook.com/bijenaleumetnickog.decjegizraza).
Седми Међународни бијенале уметничког дечјег израза –
БУДИ одржава се у организацији Културног центра Панчева, уз подршку Града Панчева,
Министарства културе и информисања Републике Србије
и Амбасаде Данске у Републици Србији.
М. Марић Величковић

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ

Додела тридесет
монтажних кућа
Повереништво за избеглице
града Панчева обавештава лица из Хрватске и Босне и Херцеговине која су и даље у избегличком статусу или су била у
статусу избеглице, а сада су регулисала пријаву пребивалишта у Републици Србији, да је
Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије расписао јавни позив за доделу
тридесет монтажних кућа на

територији Републике Србије.
Текст јавног позива и пријава
објављени су на сајту Комесаријата за избеглице и миграције www.kirs.gov.rs, а могу се
добити и у Повереништву за
избеглице града Панчева, Трг
краља Петра I 2–4. Телефон за
информације је 013/308-818.
Пријаве треба поднети најкасније до 25. маја.
Д. К.

У ПОНЕДЕЉАК НА СЦ-у „МЛАДОСТ”

Спортске игре младих

под надзором тренера Предрага Стојадинова и Горана Шћепановића. Чланови националног карате тима Србије су последњег дана припрема били
гости код градоначелника Панчева Саше Павлова, који им је
пожелео успешан наступ и медаље у Новом Саду.
Карате клуб „Динамо” био је
технички организатор припрема и добар домаћин подмлађеној селекцији Србије. Челни
људи тог клуба захваљују породици Томић, у чијој кући су

Завод „Панчевац”
први у свему

КОЛОР ДОПЛЕР ВРАТА

ПРЕД ЕВРОПСКО ПРВЕНСТВО У КАРАТЕУ

Најбољи каратисти Србије боравили су од 3. до 7. маја у
Панчеву, где су обавили завршне припреме за Европско првенство, које ће бити одржано
од 10. до 13. маја у Новом Саду. Биће то највеће међународно такмичење које ће ове
године бити организовано у
нашој земљи, а пријављени су
борци из чак 52 државе, што
је рекорд европских шампионата.
Наши репрезентативци у борбама су се вредно припремали

НОВЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ

бити упрте у најбољег српског
такмичара Слободана Битевића, који је прошле године освојио бронзану медаљу. Популарни Боба спремно очекује
но ви ис пит на шам пи о на ту
Старог континента, а током
његових тромесечних припрема, поред Предрага Стоја дино ва, изу зет но су се анга жовали и тре нер Љу биша Милен ко вић и спаринг-партнер
Алек сан дар Ан ђел ко вић, јер
су свакодневно реализовали
по два тренинга.
А. Ж.

Другу годину заредом караван
„Спортских игара младих”, који пролази кроз целу Србију,
посетиће и наш град. Скуп је
заказан за понедељак, 14. мај,
на СЦ-у „Младост”, а свечано
отварање игара планирано је
за 10 сати.
И овог пута надметаће се
ученице и ученици основних
школа у неколико спортских
дисциплина. На програму су:
мали фудбал, одбојка, одбојка
на песку, рукомет, улична кошарка, тенис, стони тенис, шах,
атлетика и између две ватре.
Завршетак манифестације је
планиран за око 15.30. Најбоље пласиране екипе из свих
спортова, из свих градова Србије, надметаће се на завршном
турниру у Београду, где ће нај-

бољи изборити пласман за вели ко фи нал но над ме та ње у
Сплиту.
Срећно, „симовци”!
А. Ж.

КОЛОР ДОПЛЕР НОГУ

Цена: 2.000 дин.
КОЛОР ДОПЛЕР
АБДОМИНАЛНЕ АОРТЕ

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

Цена: 2.000 дин.
УЛТРАЗВУК МЕКИХ ТКИВА

Цена: 2.000 дин.
Прегледе обавља

др Ненад Маргитин
(Општа болница Панчево)
Заказивање

и прегледи радним данима 7–14

Телефон: 013/21-90-900
ника у Панчеву, Завод шири и свој стручни тим, па
су се сада у њему нашли и
неки од најцењенијих стручњака из Клиничког центра
Србије и са Института „Дедиње” у Београду.
Та ко са да ко ри сни ци
услуга Завода „Панчевац”
имају прилику да суботом
ураде ултразвучни преглед
абдомена и мале карлице,
који обавља радиолог др Љубица Лазић из Клиничког
центра Србије. Довољно је
рећи да др Љубицу Лазић
колеге сматрају једним од
најбољих дијагностичара у
нашој земљи.
Такође суботом, заинтересовани могу урадити и све
врсте ултразвучних прегледа срца, а ускоро ће се у Заводу „Панчевац” радити и
преглед сондом преко једњака (ТЕЕ). И за ове услуге
ангажован је један од водећих стручњака у тој области – dr sc. med. Слободан
Томић, кардиолог, доктор
медицинских наука и магистар кардиологије са Института „Дедиње”. Специјалистички преглед и ЕКГ код
овог лекара коштају 3.000
динара, цена ултразвука срца је 4.000 динара, а могуће је урадити и специјалистички преглед и ултразвук
срца по цени од 7.000 динара.
Суботом специјалистичке ОРЛ прегледе ради др
Горан Митевски из панчевач ке Оп ште бол ни це, а
уролошке његов колега из
исте установе др Небојша
Тасић, док је за прегледе
из области гинекологије задужен др Јован Рудић из
ГАК „Народни фронт”. Треба на по ме ну ти да су пре -

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

ОДРЖАНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА

Константно против
фашизма

КОНАЧНО ДУХ ПАРЛАМЕНТАРИЗМА!

Војвођанска партија честита
грађанима Србије и Војводине
9. мај, Међународни дан победе над фашизмом, речима да
„борба против фашизма нема
алтернативу – она мора бити
константна и никада не сме
престати”.
Представници ове странке
кажу да се „данас, седамдесет
три године након капитулације фашистичких снага у Другом светском рату, Европа суочава с највећим изазовом 21.
века оличеном у све израженијим појавним облицима фа-

шистичког деловања не само
екстремних организација и појединаца који заговарају политику ’крви и тла’ него и све
присутнијих владајућих режима који својим деловањем релативизују и подривају темеље
ан ти фа ши стич ке бор бе као
основа настанка читаве међу-

народне заједнице, па самим
тим и концепта Европске уније – фактора мира, стабилности и просперитета за све њене грађане”.
Они, истовремено, најоштрије осуђују „’ђурђевданско’ салутирање официра Војске Републике Србије испред споменика на Равној гори осуђеном
ратном злочинцу, фашистичком колаборационисти и четничком војводи Дражи Михаиловићу”.
Додају да не очекују да „званична Србија реагује и казни
одговорне за срамни чин
издаје и све израженије
покушаје прекрајања антифашистичке историје
народа који живе на овим
просторима, а поготово
на територији антифашистичке АП Војводине, као
најсветлијег примера толеранције, заједништва и
једнаких права за све, која је као таква такође на
удару радикалних фашиста и свих оних који толеришу ново/старо дивљање осуђеног злочинца Војислава Шешеља и свих
његових следбеника”.
Ипак, даће пун допринос окупљању антифашистичких покрета и поје динаца у борби
против „свих оних који отворено раде на поништавању антифашистичке традиције, на
чијим темељима још увек опстаје и данашње друштво”.

КОНЦЕПТ
Допадало се то вама или не, чињеница је да 23 од 28 чланица Европске уније признају Косово и Србија неће ући у
Европску унију ако не прихвати ту чињеницу.
(Џејмс Кер Линдзи, Лондонска школа за економију и политичке науке, у изјави за агенцију „Бета”, 7. мај)
***
Србија никада неће да подржава учеснике неуспелог пуча у
Турској који би да руше легално изабрану власт у тој земљи.
У ноћи када је изведен покушај државног удара, одмах смо
осудили тај напад на турску демократију, и пре него што су
то урадили бројни савезници те државе.
(Председник Србије Александар Вучић на конференцији
за медије у Анкари, 7. мај)
***
С претњама се суочавам сваки дан. За једне сам издајник, за
друге злочинац, а ја мислим да водим нормалну, озбиљну и
одговорну политику и да сам нормалан.
(Председник Србије Александар Вучић у изјави за
„Вечерње новости”, 8. мај)
***
Не сматрам да странце пошто-пото треба терати у наше затворе, али ако дивљаш као држављанин Молдавије који је
возио „ауди А6” на путу Београд–Ниш брзином од 228 километара на сат, онда мораш да будеш кажњен. У случају да
неки возач вози 100 километара преко ограничења, по нашем закону мора да иде у затвор, био он Србин или странац.
(Милан Вујанић, професор на Саобраћајном факултету у
Београду, у изјави за „Информер”, 7. мај)
***
Никада није довођено у питање да је Милорад Мажић један
од најбољих судија које је Србија икада имала, већ зашто нема исте критеријуме када суди у иностранству и када суди
„Звезди”. Он је злоупотребљавао међународни ауторитет да
би нам судио необјективно.
(Генерални директор „Црвене звезде” Звездан Терзић у
изјави за „Информер”, 7. мај)
***
Издавачка кућа „Клет” повући ће још једну песму Светлане
Цеце Ражнатовић из школског уџбеника који је објавила. У
питању је песма „Кукавица”, а биће избачена из „Збирке задатака из књижевности са књижевнотеоријским појмовима”
за први разред гимназије.
(„Вечерње новости”, 8. мај)
***
Поново скрећем пажњу ученицима на обавезу да поштују
правилник о облачењу и понашању у нашој школи. Она је
образовна установа, а не естрада. Ви се школујете за једну од
најодговорнијих професија. Због тога нису дозвољени пирсинг, нокти, силикони, голи деколтеи и струкови, мини-сукње
и поцепане фармерке. Ви морате да заслужите поштовање
наставника, лекара и пацијената, а томе можете да допринесете само понашањем, одговорношћу и лепим изгледом.
(Из упозорења директорке Средње медицинске школе у
Београду ђацима, „Политика”, 8. мај)

Улагали смо у
опремање зоне и зато
долази страни
инвеститор – рекао
градоначелник
Какав је генералан
став: да ли ће и
домаћи инвеститори
имати исти третман –
пита опозиција
Одборници су се састали у великој сали Градске управе 4.
маја како би обрадили десет
тачака дневног реда. Очекивано, најдуже је трајала расправа поводом прве тачке дневног
реда, чија је тема била најављена инвестиција у северној
индустријској зони. Вредни су
били представници свих одборничких група и странака,
најзад.
Седница је почела предлозима за допуну дневног реда
које је изнео Никола Ћебић
(„Слободно Панчево”). Он је
тражио да локални парламент
расправља о лагеровању вештачког ђубрива у кругу Стакларе, као и о здравственим
проблемима грађана које изазива амброзија. Предлози нису прошли.
Школе укључене у процес
У улози известиоца за говорницом се потом нашао градоначелник Саша Павлов. Он је
изнео предлог одлуке о усвајању Елабората о оправданости
отуђења неизграђеног грађевинског земљишта „ZF e-mobility СРБ” д. о. о.
Рекао је најпре да му представља изузетно задовољство то
што има прилику да говори о
доласку инвеститора, као и да
је ово што се сада догађа у складу са Стратегијом развоја од
2014. до 2020. године, у којој
постоји 11 принципа поређаних по приоритетима. Додао је:
– Први приоритет је опремање индустријских зона, а
други смањење броја незапослених. Због својинске трансформације угашено је неколико хиљада радних места. Нема ви ше Ста кла ре, „Те сле”,
„Утве”, Пиваре, „Слободе”... Зато, нисмо хтели да будемо популарни, да радимо оно што
се види, него смо улагали у
опремање зоне. Слободан сам
да кажем да данас говоримо о
најозбиљнијем инвеститору у
последњих десет година у Србији. Град је инсистирао на томе да они који дођу морају да
имају производну делатност и

да брину о заштити животне
средине. То је одбило неке.
Тражили смо и да просечна
примања буду у просеку привреде и да потребна стручна
квалификација буде прилагођена квалификацијама младих
који излазе из наших средњих
школа.
Градоначелник је затим изнео економске и социјалне параметре који произлазе из Писма о намерама немачке компаније и предметног елабората, а у вези су са одлуком да се
земљиште преда непосредном
погодбом, без накнаде: пројектовани јавни приходи у наредних пет година од ове инвестиције износе 1,5 милиона евра,
а трошкови Града 700.000 евра;
биће отворено нових 540 радних места; предвиђено улагање од 85 милиона евра је од
посебног значаја за Републику
Србију; у процес ће бити укљу-

Никола Дангубић (СПС) своје обраћање је такође започео
тиме што је казао да подржава
инвестиције.
– Ми ћемо гласати „за”. Ипак,
постоје овде нејасноће: све звучи као лепа обећања инвеститора, али чиме су она гарантована? По уговору, можемо да
пустимо менице на 700.000
евра и да му продамо земљу.
Мислим да ако инвеститор не
испуни обећано, треба да врати земљиште.
Павле Ђукић („За наше Панчево”) нагласио је да је збуњен
брзином реакције на захтев Немаца, јер је, према АПР-у, компанија с којом се склапа уговор основана пре два месеца,
да нема управне и надзорне органе, па се стога пита с ким радимо. Занимало га је и „како
ћемо облигационо да покријемо” обећано ангажовање домаће грађевинске оперативе.

чене Машинска и Електротехничка школа у Панчеву.
– Овако нешто нам се није
десило четири деценије, гласајте сви „за” – позвао је Павлов одборнике, након чега је
уследио дуготрајан аплауз владајуће већине.
Посао: да замерамо
и закерамо
Отворена је расправа, па је пред
колегинице и колеге стао Ћебић. Он је рекао да поздравља
инвестиције, али да има неколико питања. Занимало га је да
ли се парцела отуђује трајно
или на 99 година. Наставио је:
– По којим параметрима рачунамо просечну плату? Такође, јасно ми је да смо поклонили Немцима земљиште, али какав је генералан став: да ли ће и
домаћи инвеститори, поготово
Панчевци, имати исти третман?

Скепсу у читаву причу изразио је Дејан Јовановић („Слободно Панчево”), док је самостални одборник Предраг Богатинчевић рекао да се „ради о
великој ствари за Панчево”, коју он подржава. Одборник Рајко Мијовић подвукао је да као
научник каже да у све треба
сумњати, да није из СНС-а, па
нема никакве бенефите, али да
је задовољан што учествује у
доношењу оваквих одлука.
Поново је изашао Ћебић да
би подвукао да је „наш посао
овде да замерамо и закерамо,
а не да касније кажемо како
нешто не ваља”. Рекао је и да
одборничка група чији је део
не на па да ин ве сти ци ју, већ
принцип, питањем да ли је могло боље и више. Констатовао
је да је Град уложио много више у индустријску зону. Дејан

Јовановић се надовезао пребацивши владајућој већини да
ради „брзином рањеног пужа”.
Срђан Гламочанин (СРС) објаснио је у свом стилу да стране инвеститоре привлаче „џаба земљиште и најбедније плате у Европи”, те да „браћа Руси
дају радницима 100.000 динара у Рафинерији” и да „не сматрају запослене робовима”.
На крају расправе за реч се
јавио Жељко Сушец (СНС), који је рекао:
– Разумем разилажења у политици, али... Сви треба да се
залажемо за долазак инвеститора! Три године су нам требале да поништимо штетан уговор по град за земљиште о коме говоримо, а који је потписан пре нас. На улици, без посла, остало је шест хиљада грађана. И, не верујем да неко може да прича лоше о субвенцијама града и државе. Тржишна
утакмица је у току, све земље,
не само у окружењу, дају субвенције. Мислите да Немци
улажу 85 милиона евра да би
се играли!? Морамо сви да подржимо овакве одлуке јер се
ради о интересу града и будућности.
„За” су гласала 44 одборника, а четворо је било уздржано.
Бонаца у финишу
Све преостале тачке дневног
реда прошле су скоро без икакве расправе. Усвојене су измене и допуне Програма отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта у јавној својини на територији града за
2018, а и две улице ће ускоро
имати нова имена: Мученичка
ће постати Улица Миладина
Поповића, а Улица Матије Гупца убудуће ће бити Улица Драгутина Илкића Бирте. Парк на
подручју МЗ Војловица зваће
се Парк реформације.
Потребну већину за усвајање добили су Извештај о раду
и финансијском пословању Туристичке организације града
Панчева за 2017, као и измене
тих аката ТОП-а за ову годину.
Народни музеј Панчево и Дом
културе „29. новембар” Старчево поднели су своје извештаје за 2017. годину, који су такође аминовани.
Седница Скупштине града,
23. по реду, трајала је скоро
два сата.

Страну
припремио

Синиша
Трајковић
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ЈАВНА РАСПРАВА О СКЛАДИШТЕЊУ ЂУБРИВА У СТАКЛАРИ

ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА

НЕЈАСНА ПРИЧА БЕЗ РЕЗУЛТАТА

Измештање опасних
материја
Ресорни одбор за заштиту животне
средине Градског одбора ДС-а пита
градске и републичке надлежне органе како је могуће да неко већ више од годину дана у непосредној
близини центра града складишти вештачко ђубриво без било какве дозволе, као и из ког разлога против
фирме „Промист” из Новог Сада није покренут поступак крајем марта
ове године, када је по налогу Републичке инспекције наложено да се
потенцијално опасно ђубриво (амонијум-нитрат) измести из складишта.
Према студији, у случају експлозије 2.500 тона амонијум-нитрата на
растојању од 354 метра од места експлозије повреде плућа ће задобити
400 грађана, а код истог броја грађана би дошло до смрти у случају експлозије 7.500 тона на 367 метара, а

први стамбени објекти су већ на 240
метара. Ако су оваква предвиђања
за складиштење у одговарајућем простору, можемо да замислимо какве
би последице изазвао акцидент када се ради о 36.000 тона ђубрива на
бази амонијум-нитрата и какве би
то дугорочне последице имало по
грађане Панчева и по животну средину.
Демократска странка захтева од
свих надлежних органа хитну реакцију како би се складиште изместило из Стакларе, а против одговорних лица фирме „Промист” и
свих надлежних органа који су имали обавезу да наложе заустављање
складиштења и измештање вештачког ђубрива да покрене одговарајући кривични односно прекршајни
поступак.
С. Т.

ОБАВЕШТЕЊЕ ИЗ ГРАДСКЕ УПРАВЕ

Доспева друга рата за порез
Став Града је да
складиште не треба
да буде ту
„Промист” жели да уђе у
редовне процедуре – кажу
из менаџмента те компаније
Стотинак грађанки
и грађана незадовољно
објашњењима и одговорима
У малој сали зграде Градске управе,
8. маја, одржана је јавна расправа о
складиштењу ђубрива у бившој Стаклари. Присуствовао јој је велики број
грађана, као и остали представници,
за потенцијални проблем, заинтересованих страна.
Ради се о Сањи Стаменковић из
Министарства животне средине, Зденки Миљковић, градској секретарки за
заштиту животне средине, као и Горану Којићу из менаџмента „Промиста“, новосадске компаније која је
прошле године купила Индустрију
стакла Панчево.
Потенцијално запаљиво
Основна премиса била је да „Промист” од краја августа прошле године, а по неким изворима и дуже од
тога, складишти ђубриво на бази амонијум-нитрата, које је потенцијално
запаљиво и опасно по здравље људи.
То значи да се најмање осам месеци
ради нешто чиме би требало да се баве надлежне установе и институције,
а да је то, из нејасних разлога, баш и
тек сад заокупило пажњу јавности.
Оно што је свакако јасно, јесте: свако
треба да ради оно што је у опису његовог посла.
Зденка Миљковић је рекла да „Промист” нема употребну дозволу, процену утицаја на животну средину Панчева и остале дозволе надлежних органа,
те да се Секретаријат не слаже са активностима те фирме. Казала је и да
се валидни извештај припрема три месеца пре почетка рада, а да се ђубриво
складишти већ годину и по дана.
Додала је да је секретаријат који
она води реаговао одмах пошто је стигла пријава грађана преко Центра за
обавештавање да непријатно мирише

из правца Стакларе: инспекција је добила налог за ванредни инспекцијски надзор 26. априла, те да је потом
написала обиман извештај.
– На основу прикупљене документације има основа за поступање различитих органа. Град може да поднесе кривичну пријаву против одговорних из компаније „Промист”, али о
томе ће се одлучивати чим се сагледају све чињенице. Према нашој процени, трећина Панчева је угрожена. Став
Града односно Секретаријата и градоначелника јесте да то складиште не
треба да буде ту. Ресорно министарство треба да донесе одлуку. Ми ћемо
пратити процес формирања комисије
и тражићемо да неко из града буде
њен члан. Иначе, СО Панчево је 2001.
године донела још увек обавезујућу
одлуку да није дозвољено ширење производних и складишних капацитета
хемијске индустрије на територији града – закључила је Зденка Миљковић.
У Министарству свесни
Горан Којић је рекао да је од прошлог августа до краја марта кроз складиште у Првомајској 10 „прошло око
5,5 хиљада тона амонијум-нитрата”,
као и да сада тог ђубрива нема на
овој локацији, јер је измештено крајем марта по налогу Републичке инспекције.
Како је могло да се чује, траје поступак након ког би требало да „Промист” добије дозволу за складиштење
10.000 тона амонијум-нитрата, а на
јавној расправи се баратало податком
да се тамо тренутно налази 36.000 тона ђубрива, са садржајем азота између 27 и 33 одсто.
Којић је потврдио да компанија није доставила неопходну документацију, али и додао да ће све убрзо доћи на своје место, јер „’Промист’ жели да уђе у редовне процедуре”.
– Регистровали смо складиште за
складиштење минералних ђубрива у
Министарству пољопривреде, али нисмо знали какви ће нас проблеми дочекати због неадекватних објеката.
Дозволу смо добили 2015. Да смо знали да су просторије у тако лошем стању, да прокишњава и да има подземних вода, сигурно не бисмо складиштили ђубриво – рекао је Којић.
Сања Стаменковић је казала да су
запослени у Министарству животне

„СЛО БОД НО ПАН ЧЕ ВО” РЕ КЛО „НЕ”
Чланови одборничке групе „Слободно Панчево” активно су учествовали
у јавној расправи и, како су на конференцији за новинаре после ње рекли, они су „заједно с грађанима одлучно рекли ’не’ постојању складишта вештачког ђубрива у Стаклари”. Изразили су задовољство што се
велики број грађана одазвао јавном позиву и присуствовао овој акцији,
као и наду да ће и у будућности локални активизам и грађанске иницијативе бити оно што ће покретати ствари с мртве тачке у Панчеву.
Они су подвукли да се „и поред потпуно јединственог става грађана” и
даље питају шта ће градска власт урадити у вези са овим случајем и да
ли она зна ко сноси одговорност за то да складиште ради без дозволе
већ више од годину дана.

средине свесни да претходна питања
нису решена, те да ће ресорне службе
изаћи на терен како би провериле веродостојност података и стање ствари.
Вељко Самарџија из ГУ Панчево изнео је податак да Правилник о техничким нормативима, члан 4, предвиђа да се ђубриво складишти „у просторијама које морају бити чисте”, а
да је у овом случају ђубриво на отвореном, те да није испоштован Закон
о заштити животне средине.
Стотинак грађанки и грађана, међу
којима је било и опозиционих политичара, није било задовољно понуђеним објашњењима и одговорима. Љутито су негодовали и понављали да
неко мора бити одговоран за садашњу ситуацију, у којој, по њима, свако прича своју причу и бежи од властите одговорности за потенцијалну
опасност и претњу по безбедност људи и стање животне средине.
С. Трајковић

Секретаријат за пореску администрацију града Панчева обавештава
пореске обвезнике који не воде пословне књиге – физичка лица да у
уторак, 15. маја, доспева друга рата
за порез на имовину за 2018. Уплатнице са износом дуга су одштампане

и у току је достављање обвезницима.
Моле се обвезници да благовремено измире своје обавезе како би избегли обрачунавање и плаћање камате,
као и покретање прекршајног поступка и поступка принудне наплате. С. Т.

НАША АНКЕТА
ДА ЛИ ЈЕ ПАНЧЕВО БЕЗБЕДНО ЗА ЖИВОТ?

Миран град на Тамишу

Д. ПРОЛЕ

Љ. ВУЛАС

Близина главног града није утицала
на то да стопа криминала у Панчеву
буде висока. Тек с времена на време
догоде се хапшења због стављања у
промет илегалне робе и опијата, као
и услед разбојништва и ситних крађа, а понекад, као претходне недеље,
и неки напад ватреним оружјем.
Да би се безбедност подигла на још
виши ниво, пре нешто више од годину дана Полицијска управа у Панчеву
отворила је за грађане „Саветовалиште за безбедност – кућу безбедности”, где сви могу да добију корисне
савете из делокруга рада Министарства унутрашњих послова. На позив
грађана они излазе и на терен и пружају информације и савете, а све с
циљем подизања безбедности.
Питали смо наше суграђане колико се они осећају безбедним у свом
граду и да ли се стопа криминала у
последње време повећала.
ДАНИЦА ПРОЛЕ, пензионерка:
– Немам неки страх, једино онај
који се јавља код старијих људи из
неких здравствених разлога, али то

Ђ. ВРБЉАНАЦ

М. МАРКОВИЋ

је сасвим друга прича. Иначе, осећам се безбедно. Чини ми се да је раније било више криминала. Ја сам
једно време таксирала, па сам слушала од колега да се свашта догађало. Сада не чујем толико често да се
дешавају, као раније, крађе аутомобила, упадање у станове. Сасвим је
задовољавајуће, с обзиром на то да
нема полиције на улицама, сем комуналне, која се бави неким другим
стварима.
ЉУБОМИР ВУЛАС, пензионер:
– Лично се осећам веома безбедно, али увек се може десити нешто
непредвиђено. Мислим да сада генерално ипак има више криминала
него раније. Често се у целој нашој
земљи дешавају убиства и разне пљачке. Срећа па је у Панчеву то мање
изражено него на другим местима.
ЂОРЂЕ ВРБЉАНАЦ, просветни
радник:
– Панчево је безбедан град као и
већина градова у Србији. Могуће је
да сада има више криминала него

Н. ЛАНГ

М. ЋИРИЋ

раније, али није се нешто значајно
променило у односу на претходни период.
МИЛОВАН МАРКОВИЋ, пензионер:
– Не знам да и даље има таквих
ствари. Нисам чуо да се скоро десила
нека пљачка. Осећам се прилично
безбедно.
НАТАША ЛАНГ, економиста:
– Осећам се безбедно у свом граду.
Не знам како је било пре, искрено –
и не размишљам о томе.
МИРА ЋИРИЋ, медицинска сестра:
– Још увек се осећам безбедно.
Ипак није ово Београд. Барем се ја
не плашим. Нисам никоме ништа лоше урадила. Живим један миран, нормалан живот. Чак ни у згради у којој
станујем нисам ни од кога чула да су
се дешавале ствари које нарушавају
безбедност.
Анкетирала Мирјана
Марић Величковић
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ЈАВНА РАСПРАВА

НОВИ ПОДСТИЦАЈИ У
БЕЗГОТОВИНСКОМ ПЛАЋАЊУ
НБС, ПКС и УБС
позивају
представнике банака,
привредне субјекте
и све заинтересоване

Др Владан Угреновић

Др Владимир Филиповић

Сочиво – вариво
с много протеина
Сочиво (лећа) представник
је рода Lens, који, поред једне гајене, обухвата и неколико самониклих врста. Сочиво се гаји ради зрна које
има велику хранљиву, витаминску и сварљиву вредност.
Гајена врста је Lens culinaris, с неколико подврста. Гаје се крупносемено и ситносемено сочиво. Крупносемено сочиво има стабло висине до 70 цм, веће махуне и
крупније семе и ове сорте
имају далеко већи привредни значај. Сорте овог сочива подељене су према боји
семењаче на два варијетета
или типа. Први је вар. puyensis, са семенима зелене боје, пречника 3,25–5,75 мм.
Сорте овог типа раније сазревају и беру се пре пуне
зре ло сти. На ква ли тет и

Зрело зрно се спрема као
вариво, као прилог или у
виду различитих хранљивих
салата. Самлевена зрна (прекрупа и брашно) користе се
за супе, кашаста јела или
пире и као додатак различи тим хлеб но-пе кар ским
производима погодним за
исхрану деце. Као и све махунарке, зрно сочива садржи антихранљиве материје
(трипсин инхибитори, хемаглутинини и олигосахариди), али се оне неутралишу термичком обрадом или
наклијавањем. Стога се у исхрани често користе сирова
на кли ја ла зр на, од но сно
клице. Ситнија, штура, поломљена зрна и зрна ситносеменог сочива представљају одличну концентровану
сточну храну. Жетвени оста-

Ради веће употребе „паметних”
мобилних телефона у свакодневним плаћањима, Народна
банка Србије, у сарадњи с представницима Привредне коморе Србије и Удружења банака
Србије, припремила је документ којим се стандардизују
подаци потребни за извршење
плаћања употребом дводимензионалног бар-кода, такозваног кју-ар кода. Документ је на
јавној расправи до 21. маја.
Плаћања иницирана коришћењем кју-ар кода имају потенцијал да смање трошкове
платних трансакција и учине
електронска плаћања једноставнијим, чиме се грађани
подстичу да користе безготовинске облике плаћања. Довољ но је са мо да ко ри сник
усмери камеру телефона и скенира кју-ар код да би се плаћање иницирало, чиме се смањује могућност да корисник
направи грешку приликом уноса података у вези с плаћањем. Популарност плаћања кјуар кодом у свету константно
расте с обзиром на раст броја
корисника „паметних” телефона.

Циљ документа „Препоруке
за употребу кју-ар кода при презентовању елемената налога за
пренос”, који се ставља на јавну расправу, јесте стандардизација елемената налога за пренос (трансфер одобрења) којим
се иницира плаћање, а који су
садржани у кју-ар коду на штампаним рачунима – фактурама
(нпр. привредних друштава која пружају комуналне услуге),
као и у процесу иницирања и
извршавања инстант плаћања

на интернет и физичким продајним местима, када наведени код презентује трговац (нпр.
на таблету или ПОС терминалу) односно купац (у апликацији за мобилно банкарство).
Имајући у виду да НБС тренутно ради на имплементацији најсавременијег платног решења – система за инстант плаћања, који ће почети да ради у
другој половини ове године, и
да је као један од модела за
примену овог решења на про-

дајном месту предвиђено управо коришћење кју-ар кода, јасно је да је стандардизација
елемената налога за пренос од
изузетног значаја и за реализацију тог пројекта.
НБС, ПКС и УБС позивају
представнике банака, привредне субјекте и све заинтересоване да, у оквиру јавне расправе, доставе своје сугестије и
примедбе на документ до 21.
ма ја, на имејл адре су:
kabinet@nbs.rs.

ЗА НАЈБРЖЕ ЧИТАОЦЕ

Делимо карте за представу „Код шејтана
или једна добра жена”

хранљиву вредност зрна највећи утицај имају услови
спољне средине. Само у условима летњих суша и великих варирања између дневне и ноћне температуре зрно овог типа сочива се не
раскувава, јер има незнатну
брашњавост. Други тип је
вар. atrovisens, чије сорте
имају семењачу жутозелене
боје с црним пегама и жуте
котиледоне. Ситносемено сочиво образује стабло висине 20–30 цм, с малим махунама и ситним семеном.
Према археолошким налазима, сочиво су људи користили у исхрани на простору од Европе, преко Египта,
до Индије, још у млађем каменом добу (неолиту). Први писани трагови о гајењу
потичу од античких Грка и
Римљана. Будући да нема
самониклих сродника, постоји неколико претпоставки о пореклу ове врсте. На
овом веома широком географском простору југозападне Азије Вавилов је пронашао велики број ендемичних форми ситносеменог сочива и закључио да је то
примарни исходни центар.
Крупносемено сочиво је култивисано много касније на
подручју Медитерана.

ци такође могу послужити
као сточна храна.
Површине у свету под сочивом расту, захваљујући
увођењу нових сорти толерантних на узрочнике болести и сушу. Највећи пораст површина је у преријским подручјима Аустралије и Северне Америке. У
усло ви ма одр жи ве по љо привреде сочиво, као преду сев пше ни ци, има низ
предности над угаром и монокултуром, јер боље чува
акумулисану воду, зато што
има мањи КТ од евапорације и повећава садржај биолошког азота у земљишту.
У Србији су површине под
овим усевом занемарљиве,
сведене на спорадично гајење на окућницама, иако
су источни семиаридни предели погодни за гајење ове
биљке. Велики је и агротехнички значај сочива. Гајењем ове биљке у земљи
се чувају резерве воде јер
она има мањи коефицијент
транспирације од евапорације с голог земљишта. Сочиво, као биљка азотоскупљачица, обогаћује земљиште биолошки вредним азотом и одличан је предусев
за највећи број њивских биљака.

На сцени Културног центра у
четвртак, 17. маја, од 19.30,
биће одржана премијера представе „Код шејтана или једна
добра жена” Сање Савић.
Ово је прича о трпљењу и
покушају побуне против њега
и о самоослобађању једне жене које је дошло прекасно у
њеном животу да би успело.
Представа говори и о простору и времену који су само
наизглед садашњи и савремени, али који испод маске псеудомодерности и даље крију дубоко традиционалне, ритуалне
и мизогине улоге које су у животу додељене женама.
Прича приказује пасију једне жене која више не може да
издржи бесмисао и нељубав у
којима је њена свакодневица
огрезла. То је хронологија страдања главне јунакиње кроз које она ипак успева да бар доне-

кле поврати елементе свог достојанства и интегритета. Истовремено, ово је упозорење да
не окрећемо главу од неких

ФИЛМСКИ ФЕСТИВАЛ У „АПОЛУ”

Турнеја „Слободне зоне”
Од 9. маја, сваке среде, у дворани „Аполо” приказиваће се
фил мо ви у окви ру тур не је
филмског фестивала „Слободна зона”.
Дом омладине је стални сарадник тог филмског фестивала, који овог пролећа креће на
турнеју у преко четрдесет градова и места широм Србије.
Пет најбољих филмова по избору публике и селектора фестивала с последњег издања
„Слободне зоне” биће приказано у Панчеву 9, 16, 23. и 30.
маја и 6. јуна, од 20 сати, у
дворани „Аполо”.
Мисија овог фестивала је децентрализација културе, како
би се најширој публици у мањим градовима и местима, са
слабијом културном понудом,
омогућио врхунски филмски

програм. Улаз на све пројекције је бесплатан, а публика
може погледати следеће филмове: „Чавела” (САД, Мексико; 2017), „Дан ослобођења”

(Летонија, Норвешка, Словенија; 2016), „Ћамбра” (Италија, Бразил, Немачка, Француска, САД; 2017), „Црвени пас:
прави плави” (Аустралија, 2016)
и „500 го ди на” (Гва те ма ла,
2017).

тихих патњи које се око нас
дешавају, јер у тим патњама
можда гасну пламенови неких
врло вредних и драгоцених живота. Драма „Код шејтана или
једна добра жена” посвета је
свим женама које су имале дарове, снове и надања и никада

им се ни издалека нису приближиле зато што им нико није дао подршку и охрабрио их
да искораче у непознато. Живот главне јунакиње, Божане,
као да никада није ни почео.
Дешавао се у болном амалгаму дужности и неостварених
снова. Ипак, ти Божанини снови, у потаји сањани, носе у себи лепоту и потресност због
којих је вредело о њима направити представу.
Два најбржа читаоца који се
јаве у петак, 11. маја, у 11 сати, наградићемо са по две карте за представу „Код шејтана
или једна добра жена”, које могу преузети на билетарници
Кул тур ног цен тра пре са ме
представе.
Правило за слање СМС-а је
следеће: укуцајте КО (размак)
представа (размак) име и презиме 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.

ЕУ ПРОГРАМ „CLIMATE LAUNCHPAD”

Позив за учешће на
такмичењу
Привредна комора Србије позива
заинтересоване организације и појединце да учествују у програму
„Climate Launchpad”, највећем светском такмичењу „greentech/cleantech” пословних идеја, које и ове
године заједнички реализују ПКС
и организација „Climate – KIC”.
Такмичење је намењено истраживачима, студентима, организацијама и др. Одабрани
кандидати добиће помоћ и подршку у започињању сопственог бизниса, као и могућност
пре зен та ци је би знис иде је
пред потенцијалним инвести-

торима. Конкурс је отворен до
6. јуна.
Више информација о условима учешћа и аплицирања може
се пронаћи на сајту climatelaunchpad.org или путем имејла climate-kic@pks.rs. Контакт-особе
за све информације су Isabel Airas (тел. 066/875-11-90) и Ивана
Путник (тел. 066/875-11-58).

Страну припремила

Мирјана Марић
Величковић
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Петак, 11. мај 2018.
pancevac@pancevac-online.rs

„ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ” ОТВОРИЛО НОВ ОБЈЕКАТ У ВРШЦУ

У ЦЕНТРУ ПАНЧЕВА, 9. МАЈА

ЦЕМЕНТИРАЊЕ ЛИДЕРСКЕ ПОЗИЦИЈЕ
НА ОВДАШЊЕМ ТРЖИШТУ

Свечано обележен
Дан победе

Пословница под
окриљем панчевачке
филијале
И модерни центар за
технички преглед
почео да ради
Нова пословница „Дунав осигурања” у Вршцу, која функционише под окриљем главне
филијале те компаније у Панчеву, отворена је у уторак, 8.
маја, у Улици Милоша Обилића 12-а.
Истог дана званично је почео да ради и „Дунав центар”,
који представља најсавременији пословно-технички објекат
за технички преглед аутомобила.
Још један пословни успех
Том пригодом направљена је
и свечаност, којој су присуствовали водећи људи Јужнобанатског округа из сфере политике, економије, локалних
самоуправа, као и други јавни
делатници, осигураници и, наравно, представници руководства „Дунав осигурања”. Тиме
је обележен још један пословни успех вероватно највеће осигуравајуће куће у Србији, због
чега директор главне филијале те компаније у Панчеву Драгољуб Маловић није крио част
и задовољство приликом поздрављања скупа.
– Кад вас видим у оваквом
саставу и броју, не размишљам
о будућности „Дунав осигурања”, које је већ дуго водеће не

само у Србији већ и у региону.
Наша осигуравајућа кућа је седамнаест година присутна на
овим просторима, а грађани
Вршца и околине, попут многих других у Србији, увелико
користе услуге наше богате палете. До краја године појачаћемо активности на овом терену и наставићемо да будемо
у функцији развоја локалне заједнице, грађана, малих и средњих предузећа, установа и осталих привредних субјеката овог

Вујичић, Петровић и Маловић на отварању
– Наши пословни интереси ступ најбољим производима
краја. Циљ је да растемо, а у
перспективи и повећамо број налагали су да уђемо у ову осигурања.
– Поред тога што је компазапослених. Моји сарадници и инвестицију из два разлога.
ја смо у сваком тренутку на Први је да проширимо мре- нија Вршцу поклонила нови
располагању за све што је по- жу техничких прегледа наше модеран објекат, важно је ретребно у вези са осигурањем – компаније и ћерке-фирме „Ду- ћи да она овде запошљава петнав ауто”, која је највећи бренд наесторо људи и тиме доказује
навео је Маловић.
у тој де лат но сти са укуп но да и привредна друштва чији
Директор главне филијале у
150.000 прегледа годишње, за- је оснивач држава могу послоПанчеву акцентовао је своју оба- кључених 100.000 полиса осивати добро и позитивно утицавезу да организује што ефика- гу ра ња од „ау то-од го вор но - ти на развој заједнице. Заједно
снији рад запослених с циљем сти” и премијом од милијар- с компанијом наступа и ћерпружања квалитетне услуге кли- ду и триста милиона динара. ка-фирма „Дунав ауто”, која с
јентима и напоменуо да је у по- Други разлог је намера да се преко триста двадесет запослешто ви ше при бли жи мо на - них представља водећу оргашим корисницима, како у ве- низацију за технички преглед
зи с продајом полиса, тако и возила у Србији. Стога се нау процесу пријаве, процене и дамо се да ћемо добити повеликвидације штета. Овим чи- рење Вршчана и оправдати га
ном Вршац добија један нови на најбољи начин – нагласио
и модеран објекат компаније је Вујичић.
која је лидер на осигуравајуОн је подсетио и на нови сет
ћем тржишту са учешћем од прописа, међу којима су и изскоро 27 процената. Илустра- мене и допуне Закона о безције ради, у претходној годи- бедности саобраћаја на путени продали смо 1.900.000 по- вима, као и да је након триделиса и остварили премију ве- сет пет година коначно усвоћу од двеста милиона евра, а јен нови правилник о техничтехничке резерве, као гаран- ком прегледу возила, чиме је
ција за будуће обавезе ком- јасно показана намера Минипаније према закљученим по- старства унутрашњих послова
лисама, обрачунате су у из- да ту област уреди. Вујичић је
носу од 24,18 милиона дина- навео да је то сасвим оправдара и у потпуности су покри- но, јер је само технички иссловници тренутно запослено вене у складу са законом – правним возилима место на
путевима. Из тог разлога комдванаесторо, а у ћерки- истакао је Петровић.
панија је у ту област уложила
-фирми „Дунав ауто” још двоје. Прегледи возила у складу с
знатна финансијска средства,
По том се оку пље ним зва - новим правилником
ни цама и ме ди ји ма обра тио Директор „Дунав аута” Андри- чиме испуњава све захтеве копредседник Извр шног од бо- ја Вујичић изнео је планове ор- је нови правилник налаже, без
ра „Ду нав оси гу ра ња” мр ганизације на чијем је челу, обзира на то што ће он ступиМирко Петровић, притом из- претходно истакавши да је отва- ти на снагу тек 2021. године.
Напослетку су градоначелнинев ши по дат ке који ову фир - рање нове пословнице дошло
му квали фи ку ју као највећи након бројних изазова, као и ца Вршца Драгана Митровић и
до маћи бренд у области оси - потребе компаније да повећа мр Мирко Петровић пресецагурања и си но ним за држав - присуство у јужном Банату и њем врпце и званично отворино пред у зе ће ко је од лич но тако што већем броју грађана ли пословницу и центар.
по слу је.
и привреди омогући већи приЈ. Филиповић

Полагањем венаца на споменике и читањем пригодних говора у Панчеву је и
ове године свечано обележен
Дан победе, 9. мај. Да сећање на тај датум, који симболизује ослобођење од фашизма и крај најстрашнијег рата у људској историји, не избледи, и ове године су се побринули чланови Удружења
бораца Народноослободилачког рата, друге борачке и ветеранске организације које
постоје у Панчеву, Војска Србије, Градска управа, као и
Градски одбори СПС-а, Покрета социјалиста и Комунистичке партије.
Њихови представници су
најпре положили венце на
споменике војницима Црвене армије који су погинули у борбама за ослобођење

младих, већ доминирају учесници ратова и они који су
расли после њих. Према његовим речима, било би лепо
када би млади долазили у већем броју, јер би тако поделили вредности које надилазе мобилне телефоне, интернет и друштвене мреже.
Председник борачке организације Тодор Тоша Стојановић рекао је да ће њени
чланови увек, докле год буду
могли, обележавати важне датуме из наше новије историје. Додао је да је 9. мај дан
који симболише нешто најсветлије – отпор који је наш
голоруки народ током Другог
светског рата пружао Немачкој, једној од тада највећих
сила на свету. Иако је, према
његовим речима, слобода за
коју смо се тих година избо-

Панчева 1944. године, а потом и на бисте народних хероја у Градском парку.
У име локалне власти говорио је Немања Ротар, члан Градског већа задужен за културу.
– Овде стојимо испред бисте народног хероја Олге Петров, жене која се пре више
од пола века жртвовала и била подвргнута најтежим мукама да не би немачким окупаторима одала имена и презимена комунистичких активиста, њених другова и другарица. Данас би такав чин
жртвовања због идеала и нечег узвишеног био бесмислен.
Ретко ко би тако нешто учинио, а мало ко се тога уопште
сећа – рекао је он.
Додао је да је штета што на
оваквим скуповима нема више

рили плаћена великим губицима, борба за њу не сме да
буде заборављена.
Присутнима су се обратили и представници Друштва
српско-руског пријатељства.
Они су подсетили да је некадашња Југославија и дан-данас у врху по броју страдалих током Другог светског
рата. Додали су да је лепо
што пријатељство између руског и српског народа, које
је очврснуло у борби против
фашизма, траје и данас.
Тодор Стојановић је рекао
и да су телеграме овом скупу
упутили генерал Енес Тасо,
бивши председник општине
Панчево Драги Мишић и власник фир ме „Гас-пе трол”
Станко Шарац.
М. Г.

УПОЗОРЕЊЕ РОНИЛАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ
ЖАНДАРМЕРИЈЕ

Не купајте се на
дивљим плажама
Командант ронилачке јединице Жандармерије Игор Грцић апеловао је на грађане
да када почне сезона купања,
не иду на дивље плаже.
– С обзиром на то да ускоро
почиње летња купалишна сезона и да ће велики број грађана потражити освежење од

високих температура у рекама и језерима, упозоравамо их
да се купају само на уређеним
плажама, где постоје спасилачке службе. Важно је и да у
воду не улазе загрејани и под
дејством алкохола, а да деца
не буду без надзора – истакао
је Грцић.
М. Г.

НОВЕ УСПЕШНЕ АКЦИЈЕ ПАНЧЕВАЧКЕ ПОЛИЦИЈЕ

Ухапшени педофили и насилници!
Припадници министарства унутрашњих послова у Панчеву ухапсили су А. Г. (1962) због постојања основа сумње да је извршио
кривично дело обљуба над дететом и недозвољене полне радње.
Он се терети да је силовао
дечака, од кога је потом у више наврата тражио да га додирује по телу. Претио му је да
не сме никоме да каже ни реч
о томе, јер ће му у супротном
убити све чланове породице.
Осумњичени је приведен надлежном тужилаштву.
Панчевачки полицајци су
ухапсили и М. Б. (1988) због
постојања основа сумње да је

извршио кривично дело насиље у породици. Он се сумњичи
да је свог оца ухватио и стезао
за врат, након чега му је отвореном шаком задао ударац у
пределу лица. Осумњичени је
приведен Основном јавном тужилаштву у Панчеву.
При пад ни ци По ли циј ске
управе у Панчеву ухапсили су
и М. С. (1985) због постојања
основа сумње да је извршио
кривично дело насиље у породици на штету свог оца. Осумњичени је приведен у Основно
јавно тужилаштво у Панчеву.
На списку особа које су ухапшене ових дана у нашем граду

налази се и Д. М. (1972). Он се
такође терети за насиље у породици, а починио га је на штету супруге. И он је приведен у
Основно јавно тужилаштво у
нашем граду.

За насиље у породици осумњичен је још један наш суграђанин, Т. Ђ., рођен 1974. Постоје основи сумње да га је починио на штету супруге и таста, тако што им је задао више

удараца у тело и главу. И овај
случај је преузело Основно јавно тужилаштво у нашем граду.
Панчевачки полицајци су по
налогу надлежног тужилаштва
поднели кривичну пријаву против 40-го ди шњег му шкар ца
због постојања основа сумње
да је извршио кривично дело
злостављање и мучење. Сумња
се да је он оштећеној задао више удараца у пределу главе и
тела, да јој је ударао главу о
зид и вукао је по поду.
Ова хапшења панчевачке полиције реализована су у оквиру
серије акција припадника Министарства унутрашњих послова

на сузбијању породичног насиља и кривичних дела против полне слободе, брака и породице,
које су ових дана предузете у више градова широм Србије.
Ухапшена је укупно четрдесет једна особа, а осумњичени
се терете да су извршили кривична дела обљуба над дететом,
недозвољене полне радње, насиље у породици, полно узнемиравање, као и запуштање и
злостављање малолетног лица.
Међу ухапшенима су и две особе које су већ раније починиле
та кривична дела, због чега су
за њима биле расписане потраге.
М. Г.
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ХРОНИКА

Х И Т НА ПО МО Ћ

Смањити оптерећење

Пише:
др Мирослав Тепшић
Кад вас срце заболи, и „неко
вас воли”, обратите се Хитној
помоћи на време. Обратите
се без обзира на ове стихове,
јер не постоји много ствари у
нашем здравству за које можемо са задовољством да констатујемо да су беспрекорне.
Стручност и материјални ресурси нису довољни ако нема
јасног циља и добре организације која све то обједињује.
Наравно, службе ургентне
медицине примарног нивоа
само су прва у низу карика
при пружању адекватне медицинске помоћи пацијентима са акутним коронарним
синдромом. Лекари Опште
болнице Панчево и медицински техничари пријемне службе имају веома важну улогу
у стабилизацији ових пацијената и успостављању контакта са установом терцијарног нивоа здравствене заштите. Принцип је да се преко
Завода за хитну медицинску
помоћ Београд добије брза
информација о расположивој сали за катетеризацију и
да се у директном контакту с
колегама, интервентним кардиолозима, договори долазак
пацијента и пласирање стента. Како изгледа „пробијање”
санитетског возила од Панчевачког моста до Звездаре,
Зе му на, Бе жа ниј ске ко се,
Клиничког центра или Дедиња, не може се описати речима. Нејасно је да ли труцкање пацијента у болеснич-

ком простору помаже у разбијању тромба, али можемо
са сигурношћу да потврдимо
да је брзина доласка на одредиште импресивна, захваљујући пре свега возачима
панчевачке Хитне помоћи. А
тада наступа најважнија процедура којом се срце спасава
од већег оштећења и пацијенту омогућава квалитетнији, дужи живот. Биле су потребне деценије у развијању
ове технике и пратећих медикамената, а резултати су
импресивни. Кардиолози се
ипак слажу у једном – без
промене животних навика,
смањења масноће у крви, повећане физичке активности
и престанка пушења, нисмо
отклонили опасност од новог инфаркта или можданог
удара. То не значи да треба
живети у страху и грчу, већ
је битно усвајање здравих животних стилова.
Ово је прилика да скренемо пажњу нашим суграђанима и свима којима је стало до
нашег града и људи који у њему живе, да је Служба хитне
медицинске помоћи Панчево већ месецима изузетно оптерећена послом и бројем пацијената који траже помоћ.
Разлози леже у радовима на
реконструкцији Опште болнице Панчево који нису пропраћени адекватним мерама
помоћи службама које збрињавају пацијенте заједно с болничким персоналом. Нема бољег индикатора оптерећења
од чињенице да свака дневна
смена оставља ноћној велики
број необављених транспорта
и кућних посета. Зато апелујемо за помоћ онима који могу да помогну материјално и
кадровски, а суграђане молимо да савете које траже од наших диспечера и лекара сведу на најмању могућу меру.
Не сме се догодити да на моменте диспечер не зна где му
се налази екипа или где је место саобраћајне незгоде зато
што му је некаква безначајна
ствар пореметила пажњу.

КОЗМЕТИЧАРСКО ЋОШЕ

Маслачак у служби
лепоте

Пише: Бојана Ћорлука,
козметичар
Враћање природи је опет у
моди... Као да је природа „изашла” из моде на неко време,
па се поново „вратила”. Мада је вероватније да смо ми
изашли из ње. Лековито биље је свуда око нас и често
може да реши, али и да предупреди бројне наше проблеме. Једна од биљака с бројним благотворним својствима је и маслачак.
Маслачак цвета од раног
пролећа до касне јесени. У пролеће се сакупља корен, а пре
цветања биљке – лист. У градским срединама филтрира ваздух и апсорбује опасне састојке. Једино онај маслачак који
је убран из чистог окружења
сме се употребити за лек или
козметички производ.

Због високог садржаја гвожђа, од листова маслачка може се правити салата, а сасвим млади листови и корен
могу се користити у облику
чистог сока за поправљање
крвне слике. Одлични су и
за детоксикацију организма,
чији су резултати видљиви и
на кожи. Маслачак је добар
савезник у борби против акни и код екцема, будући да
ублажава свраб и црвенило.
Због обиља витамина Ц убрзава процес зарастања рана,
а познато је и да ожиљке чини мање видљивим.
Маслачак налази примену
и у козметичким препаратима, у кремама за суву кожу,
кремама за избељивање, лосионима против акни, средствима против перути и купкама. Сок од маслачка чисти и избељује тен. У народној медицини бели сок петељки маслачка помаже у отклањању брадавица.
Ако желите да посветлите
тен и смањите флеке и пегице, кувајте око 50 грама листова и корена маслачка десет минута, а затим оставите
да стоји поклопљено сат времена. Процедите кроз платно. Умивајте се ујутру и увече припремљеним одваром од
маслачка и врло брзо ћете бити одушевљени резултатима.

Петак, 11. мај 2018.
pancevac@pancevac-online.rs

ОБЕЛЕЖЕНИ ВАЖНИ ДАТУМИ ИЗ КАЛЕНДАРА ЗДРАВЉА

ВЕШТИНЕ КОЈЕ ЖИВОТ ЗНАЧЕ
Манифестацију
организовали Црвени
крст, Хитна помоћ и
Медицинска школа
Такмичење у првој
помоћи
Едукативан програм
за грађанство
Обележавање важних датума у
Календару здравља – 8. маја,
Светског дана Црвеног крста и
Црвеног полумесеца, и 12. маја, Међународног дана медицинских сестара, као и почетак прославе Недеље Црвеног
крста (од 8. до 15. маја) – само
су неки од повода за манифестацију „Вештине које живот
значе”, која је приређена у суботу, 5. маја, у Народној башти, у организацији Црвеног
крста Панчево, Медицинске
школе „Стевица Јовановић” и
Службе хитне помоћи.
Манифестацију је отворио
градоначелник Саша Павлов,
а догађају су присуствовали и
већници мр Татјана Божић и
Миленко Чучковић.
– Данас промовишемо највећу вредност коју имамо, а то
је живот. Нисмо превише за-

Ово сви треба да знамо
венцију злоупотребе психоактивних супстанци. Наравно,
представљен је и програм прве по мо ћи, кao основнa и
најважнијa активност те организације. Сви они који су у суботу случајно или намерно посетили Народну башту, имали

Гости те школе били су учени ци Хе миј ско-ме ди цин ске
школе из Вршца и Медицинске школе „Надежда Петровић”
из Земуна. Екипе прве помоћи
поменутих трију школа, као и
екипе Црвеног крста Панчево
учествовале су током манифестације и на такмичењу из области прве помоћи, како би се заједничким снагама припремиле за надметања која следе на
покрајинским и националним

„Стевица Јовановић”, па су све
ране које је требало санирати
изгледале крајње уверљиво и
на моменте узнемирујуће.
Иако се оваква манифестација у нашем граду одржава
први пут, организатори заслужују похвале за концепт и идеју, уз сугестију да догодине задрже исту локацију, а промене сатницу догађаја и да га реализују у послеподневним уместо у јутарњим сатима, буду-

СЕ ДАМ НА ЕСТ МИ ЛИ О НА ВО ЛОН ТЕ РА

служни за живот који смо добили, али смо зато одговорни
за то да га проживимо квалитетно и испољавајући грађанску солидарност и стварајући
хумано друштво. Вештинама
које су у фокусу ове манифестације свако од нас треба да
овлада како бисмо знали како
једни другима да помогнемо,
било превентивно, било у оним
најкритичнијим тренуцима када је живот угрожен – истакао
је Павлов.
Он је искористио прилику
да волонтерима Црвеног крста
честита 8. мај – дан Црвеног
крста и Црвеног полумесеца, а
садашњим и будућим медицинским сестрама њихов дан,
12. мај.
Хит санитет
Током манифестације волонтери Црвеног крста представили

су прилику да се упознају са
основним техникама реанимације и збрињавања повреда и
стања.
Истог дана на истом месту
Служба хитне медицинске помоћи, у сарадњи с фирмом
МИТ из Новог Сада, реализовала је активност „КПР изазов”, као наставак пројекта који је подржао Град Панчево.
При ме ном нај са вре ме ни јих
тренажера за оживљавање свим
заинтересованима је омогућено да тестирају своје способности за спровођење успешне
реанимације. На лицу места
било је и једно од нових санитетских возила Хитне помоћи,
што је посебно обрадовало најмлађе, будући да су могли изблиза да виде шта се све налази у санитету, док им је љубазна техничарка Драгана стр-

У ЧАСТ ФЛО РЕНС НАЈ ТИН ГЕЈЛ
Дан посвећен медицинским сестрама и техничарима у целом свету обележава се 12. маја у знак сећања на Флоренс
Најтингејл, Енглескињу која је отворила прву школу за болничарке и, средином 19. века, иницирала укључивање професионално образованих жена у здравствену негу
болесника.
Као међународни симбол сестринства 1999. године одабрано је бело срце. Тај симбол су прихватиле све сестре света, а он означава брижност, знање и хуманост који су
испреплетени у сестринској нези.
су своје традиционалне активности за младе и подсетили
суграђане на програме за борбу против трговине људима,
добровољно давалаштво крви,
безбедност у саобраћају и пре-

Страну
припремила
Драгана

Кожан

пљиво објашњавала чему шта
служи и на који начин ова служба може да помогне људима
у невољи.
Сугестија
Ђаци Медицинске школе „Стевица Јовановић” овом приликом су представили област узнапредовале животне подршке
током и након реанимације, уз
помоћ примене иновативних
дидактичких средстава.

Светски дан Црвеног крста и Црвеног полумесеца, 8. мај,
рођендан је оснивача тог покрета Анрија Динана.
Међународни Покрет Црвеног крста и Црвеног полумесеца својим активностима и програмима помоћи обухвати 160
милиона људи кроз мрежу од око 17 милиона волонтера и
450.000 запослених. Покрет чине Међународни комитет Црвеног крста, Међународна федерација друштава Црвеног крста и Црвеног полумесеца и 190 националних друштава
Црвеног крста и Црвеног полумесеца, а њихов рад се ослања на више од 150 година искуства у хуманитарним акцијама.
нивоима. Такмичарски полигони су на наше суграђане оставили посебан утисак, захваљујући томе што су у припреми
учествовали и тимови за реалистички приказ повреда, обољења и стања Црвеног крста
Панчево и Медицинске школе

ћи да је Народна башта тада
далеко посећенија. Број наших суграђанки и суграђана
који ће имати прилику да науче нешто заиста корисно тако ће засигурно бити далеко
већи него што је то сада био
случај.

ЛАНИНА КУХИЊИЦА
Пише: Лана Белић

Јунећи гулаш
с печуркама
Састојци: 500 грама јунећег
меса (од бута), 100 грама панчете, једна већа главица црног лука, две шаргарепе, колутић целера, 200 грама шампињона, кесица готовог додатка за гулаш („Алева”, „Фант” и
сл.), со, бибер, листић ловора
и сецкано першуново лишће.
Припрема: На мало уља
пропржити коцкице панчете, додати сецкани црни лук, шаргарепу и
целер (све исечено на колутиће) и кратко динстати. Затим ставити
коцкице меса, пропржити док не добије боју са свих страна, посолити и зачинити по укусу. Кувати на лаганој ватри, уз повремено доливање воде или супе, око четрдесет минута.
У посебном тигању на мало уља пропржити шампињоне исецкане
на четвртине. Кад је месо већ напола омекшало, додати кесицу готовог додатка за гулаш (или, ако више волите, можете ставити само
кашичицу млевене зачинске паприке и мало густина), сипати још
око пет децилитара воде, додати печурке и кувати све заједно тридесетак минута док месо потпуно не омекша.
Као прилог можете послужити скуване широке резанце, кромпир-пире или рижу.
Овај, као и многе друге сјајне рецепте можете пронаћи на блогу
„La cuisine creative”, који се налази на адреси kuhinjica-mignone.blogspot.rs.
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ИЗМЕЂУ ДВА ГОЛА

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

ВИКЕНД ЗАЧИЊЕН ПОБЕДАМА
„Дизелка” протутњала
кроз Шид
Динамо 1945 чвршћи
од Цемента
Војвођански српсколигаши су
прошлог викенда одиграли и
двадесет пету утакмицу у првенству. До краја шампионата
остало је још само пет кола, а
како је на врху табеле све одавно јасно, тако је пажња љубитеља најважније споредне ствари на свету усмерена ка борби
за опстанак. Неколико тимова
се грчевито бори како би очували трећелигашки статус.
Фудбалери Динама 1945 вратили су се на друго место, где су
и били током читавог првенства.
Момци које предводи Петар Дивић поново су на победничком
колосеку, јер су прошлог викенда на свом терену савладали Цемент из Беочина са 2:0.
Овај сусрет није имао резултатски значај, али је добро послужио новом шефу стручног
штаба „брзог воза” да види на
које играче ће моћи да рачуна
од августа, када буде почело
ново првенство.
Око 200 поклоника фудбала
на Градском стадиону у нашем
граду присуствовало је утакмици у којој није било много
шанси, али су бодови сасвим
заслужено припали домаћем
тиму. У првом полувремену
мреже су мировале, а онда је у
55. минуту Александар Стоја-

новски довео Динамо 1945 у
вођство. Резултат се није мењао до самог финиша утакмице, када је Стојановски оборен
у казненом простору Цемента,
а сигуран реализатор најстроже казне био је Небојша Арбутина: Динамо–Цемент 2:0.
„Брзи воз” наредног викенда гостује у Оџацима, а потом
у среду, 16. маја, на свом терену дочекује лидера из Бечеја.
Фудбалери Железничара нису имали великих проблема у

његови саиграчи ушли максимално озбиљно. Нису потценили ривала и освојили су веома вредне бодове: Раднички–
Железничар 0:4 (0:3).
Панчевци су од самог почетка утакмице заиграли офанзивно, па је капитен Ковачевић већ
у четвртом минуту послао лопту иза леђа голмана Шиђана.
Тај погодак као да је дао крила
његовим саиграчима, јер је ривал на време био „отворен”, па
се у првом полувремену играла

тивника, али једини гол у другом полувремену постигао је
Жељко Стајчић, који је тако
поставио и коначан резултат:
Раднички–Железничар 0:4.
Тим из нашег града сада има
37 бодова. У суботу, 12. маја,
на СЦ-у „Младост” гостоваће
Дунав, а Железничар пред својим навијачима игра и у среду,
16. маја, када ће угостити Братство.
Своје навијачи обрадовали су
и фудбалери Младости. Они су

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.

25. колу, иако је у спорту увек
најтеже добити „унапред добијене утакмице”. Момци које
предводи тренер Горан Мрђа
гостовали су у Шиду, где су одмерили снагу с последњепласираним Радничким. Био је то
веома важан меч за популарну „дизелку” из нашег града, у
који су Данило Ковачевић и

права „викторија” пред голом
Радничког. У 35. минуту домаћини су постигли аутогол, а у
самом финишу првог полувремена Марко Јовић је повисио
на 3:0, па је победник тада већ
био одлучен.
„Дизелка” је имала више од
игре и у наставку меча, ређала
је шансе пред голом свог про-

у 25. колу Војвођанске лиге „Исток” у Омољици савладали Јединство из Новог Бечеја с 1:0.
Једини гол за тим Душана
Ђокића постигао је Лукић у 37.
минуту. Омољчани наредног
викенда гостују у Новим Козарцима, а потом у среду, 16.
маја, дочекују Бегеј.
А. Живковић

МЕЂУ НАЈБОЉИМА У СРБИЈИ

ковић, Димитрије Кендерешки,
Никола Стринић, Василије Микић и Вук Класнетић.
После пионира и кадета, који
су већ освојили друго место у Вој-

водини, и млађи пионири Крис-кроса окитили су се сребром на
покрајинском шампионату.
Финални турнир четири најбоље екипе у Војводини одр-

жан је у Суботици, а екипа
Крис-кроса, предвођена тренером Вла ди ми ром Или ћем,
освојила је друго место пошто
је у финалу изгубила од домаћег Спартака.
За тим из нашег града играли су: Григорије Аврамовић,
Вук и Ан дреј Бо жић, Са ва
Илић, Стефан и Урош Ранковић, Вук Микић, Александар
Бихлер, Душан Кићовић, Лазар Јањић, Алекса Мирча, Филип Сли јеп че вић, Ми хај ло
Живковић и Богдан Јелача.
За најбољег играча на турниру проглашен је Григорије
Аврамовић.
А. Ж.

ОДЛИЧНИ РЕЗУЛТАТИ АТЛЕТИЧАРА ТАМИША

Пионир Алекса Нертица заслужио је сребро у брзом ходању
на 1.000 м, док је Стефан Лазић
у истој дисциплини, али у категорији такмичара до шеснаест

НАДМЕТАЊЕ СТРЕЛИЧАРА

РЕКОРД ВЕТЕРАНА
На терену СК-а Кошутњак прошлог викенда је одржан први
турнир на отвореном ове сезоне. СК Панчево је наступио са
дванаест такмичара, који су постигли добре резултате.
Златне медаље су освојили
сениори Стефан Жикић и Марија Љубинковић, који су гађали компаунд стилом, те кадет
Јован Шпехар и екипа ветерана (Ивица Шпехар, Небојша

Стојановић и Драган Брзаковић), који су се надметали у
олимпијском стилу. Сребром су
се окитили Драгиша Јевтић,
Стефан Кљајић и сениорска екипа у саставу: Драгиша Јевтић,
Дејан Форго и Предраг Бекић.
Посебно треба истаћи рекорд
екипе ветерана, али и повратак Предрага Бекића после скоро осам година одсуствовања с
такмичења.
А. Ж.

година, освојио златну медаљу,
са сјајним резултатом од четири минута и 46 секунди.
Александар Бошковић је тријумфовао у трци сениора на
100 метара, а сјајна је била и
Емилија Јелесијевић. Ова девојчица је мало, дечје копље
бацила на даљину од невероватних 34,14 метара, што је
њен лични рекорд, који јој је
донео сребрну медаљу. Сања
Марић се надметала са атлетичаркама старијим од себе и
освојила је сребрно одличје,
баш као и Јелена Васиљевић у
брзом ходању на 1.000 метара.
Чланови АК-а Тамиш имали су много успеха и на „Атинским играма” у Вршцу.
Нина Штркаљ је освојила златне медаље на 50 м и у скоку удаљ,
Олга Лисицин била је трећа у

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

„Лет изнад кукавичјег
гнезда” Кена Кизија
Жестока, необуздана и крајње упечатљива књига која је
оставила неизбрисиви траг у
књижевности.
Поглавица Бромден, дугогодишњи пацијент за ког сви
верују да је глувонем, приповеда причу о психијатријској установи коју води свемоћна главна сестра Ратчед,
од које све пацијенте прожима језа и коју сви у болници беспоговорно слушају.
Једног дана у тај застрашујући сиви свет стиже новајлија Макмарфи, ситни преварант слободног духа. Његова необуздана природа убрзо уништава свакодневну рутину болнице у којој су болесници на једној, а бездушна
и хладна главна сестра на
другој страни. Борба почиње
– а победа је одраз моћи.
Два читаоца који до среде, 16. маја, у 12 сати, СМС-ом на
број 1201 пошаљу најинспиративнији одговор на питање:
„Шта је за вас највећи кукавичлук?”, наградићемо по једним
примерком књиге „Лет изнад кукавичјег гнезда” Кена Кизија. Најбоље одговоре ћемо објавити у наредном броју „Панчевца”, а награде се могу преузети у књижари „Вулкан”.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Алнари (размак) текст поруке и пошаљите на 1201. Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у ВИП мрежи, 39,60 динара у Теленор
мрежи и 38,64 динара у мт:с мрежи.

УСПЕШНИ У СВИМ ДИСЦИПЛИНАМА
Прошлог викенда у Сремској
Митровици је одржан „Пролећни митинг пријатељства”. На
њему је учествовало 750 атлетичара из Србије и земаља региона, а АК Тамиш се представио са 16 такмичара, које је
предводио тренер Зоран Коцић.
У надметању најмлађих Нина Шрткаљ је освојила сребро
на 60 м, док се Вукашин Траиловић окитио бронзом. Одличје истог сјаја зарадио је и Никола Бранисављевић, али у скоку
удаљ. Стефан Марић је у трци
на 300 м други стигао на циљ.

Владимир Катушков и Павле Голшењко, двадесетогодишњаци, срећу се случајно
једне вечери. Први је цензор у Одељењу за књижевност и издаваштво, Главлиту, које надгледа све што се
објављује у земљи. Други је
кино-оператер у Госкину, званичној продукцијској кући
Партије. То су институције
где се свакодневно забрањују, цензуришу и скраћују дела нове генерације писаца и
редитеља који покушавају да
се пробију након Стаљинове
смрти.
Владимир Катушков, згрожен системом, одлучује да
разоткрије лицемерје. На сопствени ризик. И ускоро на
штету људи који га окружују.
Два читаоца који до среде, 16. маја, у 12 сати, СМС-ом на
број 1201 пошаљу најинспиративнији одговор на питање:
„Какве је боје ваша душа?”, наградићемо по једним примерком књиге „Црвене душе” Пола Гревејака. Најбоље одговоре ћемо објавити у наредном броју „Панчевца”, а награде
се могу преузети у књижари „Делфи”.

НОВИ УСПЕСИ КК-а КРИС-КРОС

На полуфиналном турниру Првенства Србије, одржаном од
27. до 29. априла у Нишу, пионири КК-а Крис-крос, кошаркаши од петнаест година, освојили су друго место и изборили
пласман на завршни турнир државног шампионата, заказан за
11. мај, где ће за ривале имати:
Партизан, Црвену звезду, Бањицу Мега Београд, Младост,
Визуру, Петроград и Фоку.
Под руководством тренера
Би ља не Стан ко вић, ве ли ки
успех су остварили: Андрија
Крсмановић, Балша и Вукота
Тимић, Марко Зечевић, Страхиња Кнежевић, Марко Левић,
Лука Милошевић, Милош Ран-

„Црвене душе”
Пола Гревејака

скоку удаљ, баш као и Матеја
Гамбирожа, док је Вукашин Траиловић био најбржи у трци на
50 м. Стефан Марић је победио
у скоку удаљ, а на 60 м је био
други. Данило Лазић је зарадио
бронзу у скоку удаљ, а сребро у
истој дисциплини освојио је Занди Штркаљ, коме је припала и
бронза на 60 м. Стефан Лазић је
био други на 100 м и у скоку
удаљ, а Сања Марић је у скоку
удаљ убедљиво тријумфовала,
док је у трци на 100 м друга
прошла кроз циљ. Теодора Дубоњац је зарадила бронзу у скоку удаљ, као и Ања Марић у старијој групи. Ања је била трећа и
у трци на 100 м. Лајчи Штркаљ
је освојила бронзу у трци на 60
м, а Сашка Раданов сребро у
скоку удаљ. Ивана Велимировић је победила на 200 м, а Милици Раданов припало је сребро. Александар Бошковић је
био први у истој дисциплини.
Јована и Сара Мацура и Данило Јованов добили су од организатора медаље за учешће
на свом првом атлетском такмичењу. Зоран Коцић, тренер
АК-а Тамиш, на овом такмичењу је био главни судија на
старту.
А. Ж.

НАГРАДЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА

Понеки радостан дан
У прошлом броју нашег листа питали смо вас шта је за
вас најгора превара. „Панчевац” и издавачка кућа „Вулкан издаваштво” припремили су по један примерак књиге „Искрена превара” Емили
Локхарт за два наша читаоца или читатељке који су најкреативније одговорили на
то питање.
Награђени су читаоци који
су послали следеће СМС-ове:
„Па она која је кривично
дело. Много се пара изгуби.”
064/0541...
„За мене је најгора превара то што нам упорно говоре
да ће бити боље, а неки од
нас се још увек праве да им
верују.” 064/3645...
Награде се могу преузети
у књижари „Вулкан” у „Авив
парку”.
Издавачка кућа „Лагуна”
наградиће два аутора најкреативнијих одговора на питање која песма групе ЕКВ може да опише њихов живот.

Они ће освојити по један
примерак књиге „Маги – Као
да је била некад” Душана
Весића.
То издање моћи ће да у
књижари „Исидора Секулић”
у „Авив парку”, од наредног
уторка, преузму аутори следећих одговора:
„Песма ’Оловне године’ уз
рефрен песме ’Тонемо’, као
и већини људи око мене, уз
понеки ’Радостан дан’ захваљујући једним ’Очима боје
меда’!” 068/4015...
„Живимо и причамо, бранимо се, ходамо и славимо
неке безвезне ствари, неке
безвезне приче што је смислио неко у само пар година
за нас...” 063/2634...
С добитницима ћемо контактирати наредних дана, како бисмо њихове податке проследили спонзорима. Нова
наградна питања потражите
на стра ни ца ма овог бро ја
„Панчевца”.
Д. К.
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ДОБАР „УЛОВ” ЦАРИНИКА

САМО ДВА ДАНА НАКОН ОРУЖАНОГ НАПАДА ПОРЕД ВРТИЋА

Сумњива роба у
комбијима из Панчева

УХАПШЕН НАПАДАЧ НА МАРАДОНУ

Припадници Управе царина
Србије зауставили су 3. маја
два сумњива комбија из Панчева и током њихове контроле пронашли већу количину
робе која је била спорна по
неколико основа.
Најпре су открили да није
била пријављена за царињење, а потом и да возачи нису имали писмене доказе о
плаћеним дажбинама. Про-

У контролама двају комбија из Панчева откривено
је и 300 мајица „левис”, „конверс” и „риплеј”, као и око
100 шортсева „најк” и „томи
хилфигер” и око 50 папуча
„најк” с лажним етикетама.
Током ових контрола цариници су пронашли и запленили и 25 килограма резаног дувана. Истог дана они
су контролисали и магацин

Сатови као прави, а у ствари лажњаци
блематично је било и то што
је приликом претреса пронађена фалсификована гардероба и обућа са ознакама
познатих робних брендова,
а као кулминација, у једном
од возила су откривени предмети којима је могла да буде угрожена безбедност грађана. Цариници су пронашли: 25 сузаваца, 11 ножева, пет боксера, пет гвоздених палица, три секире и
три двогледа. Сумња се да је
та роба била намењена за
продају на сивом тржишту.

курирске фирме „Бекс” у Београду и тада су открили још
једну пошиљку из Панчева
која им је била сумњива.
У њој су пронашли око шест
килограма резаног дувана, као
и 40 шортсева „најк” и „адидас” с фалсификованим етикетама, 15 доњих делова тренерки с лажним етикетама
„адидас” и више од 20 ручних сатова, копија марака „ролекс”, „пандора” и „армани”.
Власник те робе такође није
имао ниједну писмену потврду о плаћеним дажбинама.

У НЕДЕЉУ, 6. МАЈА

Опљачкана бензинска
пумпа на Котежу
Панчевачка полиција трага
за лоповом који је 6. маја
око 3.30 покрао комплетан
пазар из бензинске пумпе у
Улици Стевана Шупљикца на
Котежу 1. Пре него што је
однео сав новац, он је запре-

тио продавцима ручном бомбом, а након тога је побегао.
Подсећамо, једна велика
домаћа компанија је поводом пљачке њене бензинске
пумпе у Београду и тешког
рањавања жене која је ту радила саопштила да се запосленима на бензинским пумпама дели брошура „Оружана пљачка” с десет најважни-

јих мера којих они треба да
се придржавају у случају да
их нападну пљачкаши.
Од њих се тражи да никако не пружају отпор лоповима, јер су њихови животи
најважнији, и да им одмах

предају новац. Запослени на
бензинским пумпама те компаније у случају пљачке морају да буду кооперативни,
да испуне све захтеве лопова и никако не треба да их
провоцирају и изазивају, јер
ако се тако понашају, могу
угрозити своју безбедност,
као и безбедност колега и купаца.

У питању црногорски
држављанин Вуко
Марковић
Панчевачка полиција
га спречила да
побегне у Мађарску
Само два дана након оружаног напада на ММА борца Владимира Јовановића Марадону пан че вач ка по ли ци ја је
ухапсила нападача на њега,
38-годишњег црногорског држављанина Вукa Марковића.
Информацију о хапшењу потврдило је Више јавно тужилаштво. Саопштено је да му је
одређен тридесетодневни притвор и да је то учињено да не
би утицао на сведоке, да би се
онемогућио да доврши кривично дело које је започео, као и
због тога што је узнемирио јавност тиме што је урадио.
Подсећамо, Јовановић је тешко рањен 30. априла, око 7.30,
испред дечјег вртића „Кефалица”, који се налази на углу улица Светозара Милетића и Бранка Радичевића. Марковић се
најпре сакрио иза оближњих
паркираних аутомобила и сачекао да Јовановић остави ћеркицу у вртићу и да крене назад.
Када је видео да је Јовановић изашао из вртића и пошао
ка аутомобилу, Марковић је
истрчао из заклона, насрнуо на
њега и почео да пуца. Погодио
је Јовановића у ногу, руку и
стомак, али он, због јаког организма, није одмах пао, већ
је почео да се тетура.
Покушао је да се сакрије најпре иза „форда фијесте”, једног од аутомобила који је такође ту био паркиран. Међутим,

Марковић није стао, већ је пришао рањеном Јовановићу и наставио да пуца. Због тога су на
„форду” остали видљиви трагови крви и рупе од метака.
– Изгледало је страшно. Дивљачки је насртао на рањеног боксера, као да је био потпуно пијан
или дрогиран – изјавио је један
од очевидаца овог догађаја.
Јова новићев кум Далибор
Милутиновић рекао је за медије да је ухапшени „човек који нема породицу, место пребивалишта и не сме да се врати у своје место због свега што
је урадио”. Додао је да је Марковић наркоман и да се нуди
разним људима по Београду да
обавља најпрљавије послове, а
да заузврат тражи од њих да му
обезбеде само дрогу и оружје.

Према Милутиновићевим речима, Марковић је као такав
опасан, јер је вешт у скривању,
мењању склоништа и скривању трагова, па је успех што га
је полиција брзо пронашла и
ухватила.
Марковић се одмах после напада на Јовановића сакрио у
тајни стан и привремено притајио. Покушао је да побегне у
Мађарску, али га је панчевачка полиција спречила у томе и
ухапсила.
На питање новинара због чега је такав човек напао његовог кума, Милутиновић је одговорио да је Марковића ангажовао неко ко је имао нешто
против Владимира Јовановића.
Додао је да је било људи којима је сметало то што његов кум

вози „мерцедес” С-класе и што
је отворио мењачницу поред
главне аутобуске станице. Према његовим речима, у томе нема ничег спорног, јер Јовановић има рођаке у иностранству.
– Какав је човек ухапшени,
довољно се види из тога да је
напао другу особу и пуцао у
њу усред дана, испред дечјег
вртића. То не могу да разумем. Шта би било да је повредио неко дете или родитеља?
– нагласио је Милутиновић.
Мотиви напада на Владимира Јовановића биће јаснији тек када истражни органи
саслушају њега и Вука Марковића. Нападач на ММА борца до сада се бранио ћутањем.

ЗБОГ СУМЊЕ ДА СУ ОДГОВОРНИ ЗА МАХИНАЦИЈЕ

Приведено четворо приватника
При пад ни ци Ми ни стар ства
унутрашњих послова у Панчеву ухапсили су четири особе
због постојања основа сумње
да су починиле кривично дело
неосновано добијање и коришћење кредита и других погодности.
Ухапшени су одговорно лице предузећа д. о. о. „Ratatouille” из Панчева Т. К. (1992),
власница агенције за кетеринг
„Jelena & White Symphony” Ј.
Ј. (1979), одговорно лице занатске молерске радње „Панелан” С. Ц. (1971) и власник
агенције „Vision Media” В. К.
(1972).
Сумња се да је Т. К. октобра
2017. године на основу фиктивне документације од Фонда за развој добио кредит и
бесповратан новац у износу од
5.485.000 динара, који је потом неосновано трансферисао
на рачунe агенције за кетеринг
„Jelena & White Symphony” и
агенције „Vision Media”.
Та паре су, како се сумња, даље пренете на рачун радње „Панелан” на име фиктивних услуга
реновирања пословног објекта

агенције за кетеринг, одакле су
подигнуте у готовини. Осумњичени су уз кривичну пријаву
приведени Основном јавном тужилаштву у Панчеву.
Панчевачка полиција је прошле недеље по налогу Основног јавног тужилаштва поднела кривичну пријаву против в.
д. одговорног лица Апотеке
Панчево због постојања основа сумње да је починио кривично дело повреда права по
основу рада и права из социјалног осигурања.
Сумња се да осумњичени током 2017. године није доста-

вио оверене обрачуне накнаде
зараде за запослене док су били привремено спречени за
рад, као ни обрачуне накнаде
зараде за време породиљског
одсуства и одсуства с рада ради неге детета. Како пише у
полицијском саопштењу, на тај
начин је за више од милион
динара закинуо раднице којима су морале да буду исплаћене те накнаде.
Министарство унутрашњих
послова саопштило је и да су
ова хапшења спроведена у оквиру серије сличних акција које
су обављене и на територијама

полицијских управа Београд,
Крушевац, Бор, Ваљево, Крагујевац, Нови Пазар и Сремска Митровица.
Те акције су спроведене ради сузбијања финансијског криминала и корупције, а том приликом је ухапшено шеснаесторо људи. Они су лишени слободе због сумње да су у периоду од 2013. године до данас
починили више коруптивних
и других кривичних дела. Под
удар полиције дошле су још
четрдесет две особе против којих су поднете кривичне пријаве у редовном поступку.
Осумњичени су извршењем
кривичних дела оштетили буџете Републике Србије, више
привредних субјеката и физичких лица за око 800.000
евра.
На терет им се стављају злоупотреба службеног положаја,
давање мита, пореска утаја, недозвољен промет акцизних производа, недозвољена производња, недозвољена трговина, проневера у обављању привредне
делатности и фалсификовање
службене исправе.

ОБЕЛЕЖЕН МЕЂУНАРОДНИ ДАН ВАТРОГАСАЦА

Прошле године спасли 1.800 људи
– Ватрогасци-спасиоци у Србији су током прошле године
спасли око 1.800 људи, а од почетка ове године више од 350
– изјавио је помоћник начелника Сектора за ванредне ситуације у МУП-у Србије Горан
Николић поводом 4. маја, Међународног дана ватрогасаца.
Он је честитао ватрогасцима њихов празник и рекао да
су они увек спремни да реагују
током 24 сата, свих 365 дана у
години. Према његовим речима, Ватрогасно-спасилачке

јединице делују на целој територији Србије, прве излазе
на места на којима су се десили ванредни догађаји, спасавају угрожене људе и материјална добра и заједно с другим службама отклањају последице несрећа. Поред гашења пожара, ватрогасци-спасиоци интервенишу и у случајевима саобраћајних незгода, хемијских акцидената и поплава
и извлаче људе из рушевина.
У склопу својих редовних активности припадници ватрога-

Ватрогасци су задужени и за гашење хемикалија

сно-спасилачких јединица
обављају још један посао који
изузетно воле.
Они се сусрећу
с најмлађима и
држе предавања
на којима деца
имају прилику
да уживо виде
ватрогасце и
опрему коју они
користе и да чују савете о томе

како да се понашају уколико се
изненада нађу близу пожара.
Едукацији најмлађих се посвећује велика пажња, а она се
обавља кроз акције „Ватрогасац
у школи”, „Полицајац у заједници” и „Основи безбедности деце”. Током прошле године њима је било обухваћено више од
60.000 најмлађих, као и 4.000
њихових учитеља и наставника
у више од 1.000 школа на територији Србије.
Припадници ватрогасно-спасилачких јединица настоје да

едукују и одрасле о томе како
да се понашају у случају да дође до пожара. Током прошле
године одржали су преко 500
показних вежби на високим
објектима, индустријским постројењима, у школама и предшколским установама.

Страну припремио

Михајло
Глигорић
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НЕСВАКИДАШЊИ ДОГАЂАЈ У ИВАНОВУ

ДОЛАЗИ ВРЕМЕ ДРОНОВА
Приказане техничке
могућности летелица

Банатски Брестовац: Школа
је прославила свој дан у среду, 9. маја, а истог дана изложба под називом „Од цртежа
до фотографије” аутора Драгољуба Замуровића отворена
је у галерији Дома културе, у
организацији КФФА „Поњавица”. Хладњача на гробљу је
почела да ради. Разним програмима у среду, 17. маја, биће обележена сеоска слава
Спасовдан.

Пилотирало
двадесетак
ентузијаста
Досад невиђен спектакл за овдашње љубитеље летелица и ваздушних акробација догодио се
у суботу, 5. маја, у Иванову. Тамо се том приликом заправо одвијао прави мали аеро-митинг,
с том разликом што су уместо
авиона и других ваздухоплова
своје перформансе приказивали модели, у ова новија времена познатији као дронови.
Поменутог датума, баш на међународни дан тих справица,
група озбиљних ентузијаста окупила се на ивановачком стадиону ФК „Стрела”, а логистику
овом насвакидашњем хепенингу пружио је и Дом културе.
Брзина и акробације
Организатори су програм поделили у два сегмента, па су
знатижељници могли да виде
и трку FPV (First Person View)
и ревију најбољих пилота у земљи „Free Style”.
Напомене ради, FPV тркање
представља дисциплину управљања дроновима опремљеним
камерама, које су најчешће минијатурни беспилотни авиони
или квадрокоптери контролисани помоћу радио-везе. Њима пилоти рукују помоћу специјалних наочара или екрана
причвршћених за главу, на којима се приказује „live stream”
с летелице.
У овој дисциплини учествовало је шеснаест такмичара из
Панчева, Београда и околине.
Надметање се одвијало тако
што су истовремено стартовала по четири дрона величине
од пет инча. Пролазило се кроз
више капија (на првој их је чекао мерач), међу којима је и
„ер-гејт”, а кроз њу су дронови
морали да улазе одозго. Возило се по пет кругова, од којих

су се рачунала најбоља три, након чега су победници пролазили у следећи ниво.
И док трка дроновима подразумева прелазак стазе с препрекама у најкраћем времену,
ревија „Free Style” представља
управљање летелицом кроз уске
пролазе и мале отворе, испод
дрвећа, око препрека, укључујући и разне трикове којима су
се пилоти служили како би избегавали ударање у земљу или
запињање за неку препреку док
изводе лупинге.
Огроман адреналин
Матеј Срећковић из Београда,
један од организатора, истакао
је да су се овом приликом окупили истински љубитељи дронова, а фокус је био на упознавању, дружењу и размени искустава.
Међу такмичарима се нашла
и једна девојка, једина која се у
Србији однедавно озбиљно бави
овом занимљивом активношћу,
а реч је о Наталији Клепић, Београђанки рођеној у Тителу.

– Најпре сам учила на симулатору, потом на малим дроновима, који се категоришу по величинама од два до пет инча,
какав је рецимо квад. Било је
свега, па и падова, тако да треба бити потпуно концентрисан
на вожњу. Све ово веома ми је
интересантно, а посебну димензију даје коришћење наочара
кроз које видиш као да си горе
– наводи ова такмичарка.
У програму су учествовала и
три Панчевца – Срђан Павловић, Дејан Филиповић и Дарко Ковачевић, који је недавно,
1. априла, на Дорћолу, био чак
и победник прве трке микродронова, величине 60–70 центиметара, познатих као „тајни
вукови”. Овај тридесетогодишњак активно пилотира дроновима годину дана, а и пре
тога се занимао за неке друге
сличне играчке.
– Током трке ствара се огроман адреналин, с обзиром на
то да дронови развијају велике
брзине, преко 100 километара

на час. Довољно је илустративно ако кажем да се по једном
мотору формира килограм потиска, што је укупно четири,
па када се дода максималан
гас, летелица добије фуриозно
убрзање какво не може имати
било који аутомобил или мотор – истиче Ковачевић.
У сваком случају, присутни
су уживали у брзинама и акробацијама ових необичних малих ваздухоплова, али је такмичење нагло прекинуто због
облака који је изненада сручио
жесток пљусак по Иванову и
околини.
Иако резултат није у првом
плану, вреди истаћи да је за
победника трке проглашен такмичар из Македоније, као и
да су се надметала два Панчевца, док је један имао пех са
опремом.
Био је то један сасвим другачији дан у овом панчевачком селу у којем су уживали
сви – од публике до самих учесника.

НАРЕДНОГ ЧЕТВРТКА У БРЕСТОВЦУ

Позив свима на културно-уметнички Спасовдан
Брестовачка слава биће обележена у четвртак, 17. маја, у организацији Месне заједнице, Дома културе и других тамошњих
институција, које су се потрудиле да и предстојећи Спасовдан
протекне у позитивном духу.
Тим поводом први човек локалне скупштине Драган Миричић позива све суграђане,
као и житеље других места, да
обавезно тих дана посете његово село, с обзиром на то да ће
им, поред широкогрудог гостопримства, бити понуђен интересантан и квалитетан програм.
Славски дан почеће у 9 сати
литургијом у Цркви Вазнесења
господњег, након чега ће уследити литија. Потом ће Месна

Месне актуелности

заједница поводом Спасовдана
уприличити пријем у недавно
реконструисаној свечаној сали.
Предвече, на платоу у центру
села, стартоваће културно-уметнички програм, у оквиру којег

ће се најпре представити предшколске групе Основне школе
„Олга Петров”, затим следи фолклорашки концерт неколико ансамбала омољичког КУД-а „Жисел”, да би дан био окончан на

највеселији начин – свирком састава „Наш начин”. Као што је
уобичајено, све ово пратиће вашарска атмосфера, зачињена
шпилерајима, продавцима свега и свачега, а и локални угоститељски објекти сасвим сигурно имаће славску понуду.
Ту, ипак, није крај овогодишњим спасовданским садржајима, јер ће сутрадан, у петак,
18. маја, од 19 сати, у поменутој сали за састанке Скупштине Месне заједнице бити приређена промоција публикације о Брестовцу. Аутори тог дела су запослени у Заводу за
за шти ту спо ме ни ка, а ме ђу
њима је и директорка те установе Јасмина Вујовић.

Банатско Ново Село: Изложба фо то гра фи ја ве ли ког
формата аутора Владе Валешинског биће отворена у петак, 4. маја, у 19 сати, у галерији Дома културе. Први фолклорни ансамбл и народни
оркестар поменуте установе
путују у Трст, где ће, заједно
с Биљаном Крстић и групом
„Бистрик”, наступити на прослави десетогодишњице тамошњег СКУД-а „Понтес –
Мостови”. У исто време инструментални солисти млађег узраста учествоваће на
Великом дечјем фестивалу
Румуна Војводине, у Торку.
До ло во: Рaдови на ре кон струкцији амбуланте улазе у
завршну фазу. Комедија „Сестре Дангубић” приказана је
у суботу, 5. маја, у великој
сали Дома културе, у изведби
драмске секције Клуба за одрасла и стара лица Панчево.

Удружење бораца обележило
је Дан победе над фашизмом,
полагањем венца на споменик погинулим и умрлим Доловцима.
Глогоњ: Комисија за комасацију Катастарске области Глогоњ јуче је у просторијама
Месне заједнице одржала састанак с мештанима на тему

наставка тог важног посла.
Дечја представа „Весело позорје” биће изведена у среду,
16. маја, од 12 сати, у Дому
културе.
Иваново: Клуб „Дронерс”, у
сарадњи с Домом културе, организовао је FPV трку и „Free
Style” ревију наших најбољих
пилота у суботу, 5. маја, на
стадиону ФК „Стрела”. Представници Месне заједнице,
школе, Дома културе и удружења у среду, 9. маја, обележили су Дан победе над фашизмом, полагањем венца на
споменик руским борцима.
Поводом Дана бугарске писмености биће уприличена
при ред ба у ор га ни за ци ји
Удружења банатских Бугара
„Иваново – Банат”, у петак,
11. маја, од 16 сати, у Дому
културе.
Јабука: ЈКП „Вод-ком” поправио је све дечје мобилијаре у
селу. Месна заједница је потписала уговор за посао крпљења рупа на путевима у селу, а
радови ће почети за неколико
дана. Недавно је гром ударио
у кућу у Омладинској улици;
на сву срећу, породица с децом налазила се у дворишту,
па нико није страдао.
Качарево: Акција добровољног давања крви у организацији Месне заједнице уприличена је у среду, 9. маја, у
свечаној сали те институције. Дом културе припрема документацију за реконструкцију библиотеке.
Омољица: Мале олимпијске
игре на нивоу Јужнобанатског
округа одржане су у уторак, 8.
маја, у школском дворишту,
када је дочекан олимпијски
пламен, а победиле су екипе
с територије града Панчева.
Старчево: Одмичу радови на
изградњи атарског пута ка
Иванову. Завод за јавно здравље је, на основу испитаних
узорака, издао сагласност на
исправност пијаће воде на
јавној чесми и на славинама
у тоалету на Тргу неолита.

ИЗЛОЖБА ФОТОГРАФИЈА У НОВОМ СЕЛУ

Камером кроз Србију

Шобајић и Валешински

НОВO ИЗДАЊE СТАРЧЕВАЧКОГ ГЛАСИЛА

Динамично и садржајно
Најновији, 292. број месечника „Старчевачке новине” почиње честитком Месне заједни це упу ће ном рад ни штву
Старчева поводом првомајских
празника.
Наредне стране доносе текстове о потенцијалима такозваних културних стаза које је
успоставило удружење „Пагус”,
активностима омладинског покрета „Стари Рас” и последњој
седници месне скупштине, на
којој је носећа тема била пролећно уређење места.
У интервјуу на две стране председник Скупштине града Панчева Тигран Киш, поред оста-

лог, истакао је да је обезбеђена
јавност рада тог тела, а списатељ Дарко Јешић је у „разговору
с поводом” на књижевне теме
најавио излазак свог дебитантског романа. Вреди обратити пажњу и на причу о руској ска-кор
групи „The Dead President”, која
је „запалила” ККК у незапамћено жестоком наступу, као и на
успех таксидермисте (препаратора рибе) Далибора Танева на
еминентном такмичењу у аустријском Салцбургу.
Гост „Ћаскања у ’Ђерму’” био
је Милош Филиповић, бивши
фудбалер, који је поручио суграђанима да се баве спортом,

али је у добром делу интервјуа
подсећао на то како се некад
лепо дружило, док је „лице с
насловнице”, учитељица Љиљана Велинов, говорила о светлој страни свог позива. Ту је
и разговор с ратарима Дејаном
и Тамаром Шкулић; „Цртице
из прошлости” бавиле су се
старчевачком фамилијом Брајац, а „Култиватор” наставком
приче о предратним разбојницима и представљању седамнаестогодишње Тијане Драмићанин.
Нису изостале ни школске,
спортске, извиђачке вести. Речју, динамично и садржајно...

Изложба фотографија великих формата под називом „Камером кроз Србију” отворена
је у петак, 4. маја, у галерији
Дома културе у Новом Селу.
Изузетни радови који у најбољем светлу приказују разнолике лепоте наше земље
дело су Владимира Валешинског.
Овај Пан че вац за со бом
има за вид ну ка ри је ру фо тографа, као и аутора разних
документараца и сниматеља
и директора фотографије у
више акција РТС-а и дру гих
про дук ци ја. Он је био и
председник Фото-кино
са ве за Вој во ди не, са ра ђи вао са стра ним ме ди ји ма и број ним ам ба са да ма.

Наведена поставка представља избор из три пројекта
– „Морава”, „Фрушка гора” и
„Рудник”. Добар део радова
направљен је фотографисањем из хеликоптера током
више од тридесет сати лета
небом изнад Србије.
Изложбу је отворио директор Дома културе Сорин Бољанац, а поред самог аутора,
говорио је и један од највећих
сликара данашњице са ових
простора – Милош Шобајић,
као неко од многих с којима је
Валешински тесно сарађивао.

Страну припремио

Јордан
Филиповић
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КУЛТУРА
Културни телекс

Музика
Петак, 11. мај, 18.30, Музичка школа „Јован Бандур”: концерт поводом дана школе.
Петак, 11. мај, 19.15, простор „Sky 12”: концерт бенда „Лака”.
Петак, 11. мај, 22 сата, дворана „Аполо” Дома омладине:
концерт група „Гоблини” и „Исказ”.
Субота, 12. мај, 20 сати, дворана „Аполо” Дома омладине:
концерт класичне гитаре Оскара Ереша.
Понедељак, 14. мај, 18 сати, дворана Културног центра:
централни концерт поводом дана Музичке школе „Јован
Бандур”. Учествују велики ансамбли.
Четвртак, 17. мај, 18 сати, Музичка школа „Јован Бандур”:
јавни час ученика соло певања.

Тематски програм
Петак, 11. мај, 18 сати, Галерија савремене уметности: свечано отварање фестивала БУДИ.
Петак, 11. мај, 19 сати, хол Градске библиотеке: промоција
књиге „Сећам се” Владимира Митровића са изложбом илустрација и фотографија Емила Сфере и Александра Стојковића.
Четвртак, 17. мај, 18 сати, читаоница Градске библиотеке:
промоција књиге „Витезови реда змаја”.
Четвртак, 17. мај, 19.30, читаоница Градске библиотеке:
промоција књиге „Михајло Пупин: највећи хришћанин међу научницима” Милана Божића.

Представе
Четвртак, 17. мај, 19.30, сцена Културног центра: позоришна представа „Код шејтана или једна добра жена” Сање Савић.

СОЛИСТИЧКИ КОНЦЕРТ ЂОРЂА ГРБЕ

МЛАДИ ВИОЛИНИСТА ОЧАРАО ПУБЛИКУ
Ученик трећег
разреда Средње
музичке школе
„Јован Бандур”
Власник бројних
награда и више пута
лауреат престижних
такмичења
Ђорђе Грба, ученик трећег разреда Средње музичке школе
„Јован Бандур”, одржао је свој
први солистички концерт у четвртак, 3. маја, у Културном
центру Панчева.
Не постоји довољно речи да
се опише начин на који овај
млади уметник свира и како и
код оних који можда и нису љубитељи класичне музике успева да пробуди жељу да почну
да је слушају. Када вас свака
нота уздрма и изазове емоцију,
схватате зашто је овај млади
виолиниста један од најуспешнијих ђака музичке школе.
Виолину је почео да свира са
пет и по година у класи проф.
Санеле Благојевић. До сада је
учествовао на многобројним такмичењима у земљи и иностран-

ству. Био је лауреат такмичења
„Мали виртуоз” Музичке школе „Коњовић” 2008, а наредне
године на истом такмичењу
освојио је прву награду. Добитник је прве награде на међународном такмичењу „Стрингфест” у Сремској Митровици
2010, 2011. и 2012. године. Од
међународних такмичења издвајају се и такмичење у Трсту
– Ars Nova International Music
Competition (2011) и Еврорегионално такмичење у Темишвару (2011), где је такође освајао
прве награде. Добитник је прве

награде на Републичком такмичењу гудача 2016. и 2018. године. На Међународном такмичењу у Нишу освојио је другу награду 2013. и 2017. године. Био је лауреат школских
такмичења 2010, 2013, 2014. и
2015. године, а добитник првих
награда 2009, 2011. и 2012. године. Добитник је и двеју похвала Владе Аутономне Покрајине Војводине за резултате
остварене на такмичењима из
музике (виолина), за 2011. и
2013. годину, као и Покрајинске награде за 2017. годину.

На позив уметничког руководиоца Дечје филхармоније,
проф. Данијеле Бајић, Ђорђе
је постао члан тог оркестра
2016. године и учествовао на
манифестацији „Ноћ музике”
ко ја је одр жа на 26. ав гу ста
2016. у Београду. Оркестром
је дириговао маестро Бојан Суђић. Са истим оркестром је 26.
јануара 2017. учествовао на
„Новогодишњем концерту” у
Центру „Сава”, под диригентском палицом Љубише Јовановића. Овим концертом обележена је десетогодишњица постојања Дечје филхармоније.
Ђорђе Грба је остварио запажене резултате и из солфеђа:
на такмичењу младих солфеђиста у Пожаревцу 2016. освојио је прву награду, као и на
Републичком такмичењу 2018.
године.
– Дуго сам планирао да направим свој први солистички
концерт и мислим да је публика веома задовољна мојим наступом. На репертоару су била
дела Паганинија, Крајслера,
Вјењавског и многих других великих композитора. На клавиру ме је пратила Невена Рачић
– рекао је Ђорђе Грба.

ЗАЈЕДНИЧКИ КОНЦЕРТ

Изложбе
Уторак, 15. мај, 20 сати, галерија Дома омладине: изложба
фотографија иконописа Сузане Жунковић.

МОЈ

Петак, 11. мај 2018.
pancevac@pancevac-online.rs

избор МОЈ
Англос

Жељко Субашић, директор
агенције „LBS Team”,
стратег, консултант
и предавач у области
дигиталне комуникације
КЊИГА: Књиге су остале ретко место где можемо да се
склонимо од лудог времена
у коме живимо. Избећи ћу
књиге које се купују јер су
бестселери и модерно их је
читати и открићу оазу којој
се стално враћам – Мому Капора. Уз све његове романе
уз које сам одрастао и због
којих ми је сат стао када сам
је први пут видео, роман „Англос” има посебно место на
полици и у срцу. Да ли због
стила којим Мома пише, да
ли због тога што сам имао
срећу да га лично упознам,
или због емпатије коју имам
према Грчкој, тек „Англос”
ме је тотално освојио после
првог читања.
Овај роман је настао као
плод искустава која је сам
Капор доживљавао на својим
крстарењима. На крстарењу
по Средоземљу луксузни брод
„Ел Греко” зауставља се у близини малог острва Агиос Герасимос у архипелагу у близини Итаке. После бурне свађе око пића са својом женом
на палуби главни јунак романа силази с брода и одлази у обилазак острва, где заправо наставља да пије, па
тако касни на брод, који одлази из луке. Трчећи за њим
и вичући, он губи глас и остаје нем, на малом острву, без
новца и било каквих исправа. Због енглеске капе коју
носи, острвљани га називају
Англос, што на грчком значи Енглез. Овај узбудљиви
роман описује преживљавање и битку за опстанак овог
савременог Робинзона на насељеном острву, где повремено из алкохолних измаглица искрсавају одломци
његовог ранијег живота. Роман „Англос” представља, у

„Гоблини” и „Исказ” у „Аполу”
Дворана „Аполо” Дома омладине у петак, 11. маја, од 22
сата, биће место које љубитељи добре свирке не треба да
пропусте. На сцени ће се наћи
шабачки панк-рок састав „Гоблини” и панчевачки састав
„Исказ”.
„Гоблини” нису дуже време
наступали због саобраћајне несреће у којој су били повређени

гитаристи Ален и Лео, али како најављују, сада се враћају
на сцену јачи и одлучнији за
нове победе. Претходни концерт су одржали пре две године у истом простору, а како наводе, још од деведесетих су у
Панчеву имали одличне концерте и лепо дружење с људима и ово им је један од дражих
градова у којима су свирали.

Овог пута ће извести своју уобичајену сет-листу, али је новина да ће исте вечери наступити и бенд „Исказ”, с којим
су се упознали на једном од
фестивала, након чега су остварили сарадњу у виду заједничких свирки.
– Према нашем мишљењу,
„Исказ” и „Гоблини” су два потпуно иста бенда, који свирају

своју музику од срца и искрено, што потврђује наша и њихова публика на концертима –
рекао је басиста Владислав Кокотовић.
Како је најављено, публика
на свирци која ће бити одржана у Панчеву може очекивати
добар провод, хорско певање и
позитивну енергију обају бендова.

ФОТОГРАФИЈЕ ГОРАНА БЕНДЕЉЕ

Идеја кубизам

ствари, успомене једног пијанца, који на острву доживљава прочишћење.
Од новијих издања издвајам књигу „Човек по имену
Уве” Фредрика Бакмана.
СЕРИЈА: „Млади Папа” („The
Young Pope”) јесте серија коју је режирао Паоло Сорентино, а младог папу Пија XIII
глуми маестрални Џуд Лоу.
Лени Белардо успева да постане први амерички папа
изабран у великој игри кардинала, који су имали сасвим
другачије планове. Лени је
папа који пуши, псује, саркастичан је и ни сам у појединим тренуцима није сигуран да верује у Бога. Занимљиво је да је у почетку реакција Ватикана изостала,
мада се он касније изјаснио
у сасвим позитивној конотацији. Посебна занимљивост
серије је у томе што ниједна
сцена није снимљена у самом Ватикану, већ у студију,
али то ниједног тренутка гледања ове серије од десет епизода не можете приметити.
Верујем да ће сви који погледају „Младог Папу” бити
нестрпљиви да сачекају другу сезону, која се очекује, али
нажалост без феноменалног
Џуда Лоуа.
Издвојио бих и серију која
је код нас пре ве де на као
„ЦИА у Берлину”, мада је
оригинални назив „Berlin Station”.

У фоајеу Културног центра у
четвртак, 3. маја, отворена је
изложба фотографија Горана
Бендеље.
Изложба је инспирисана сликарским правцем кубизмом,
под утицајем постимпресионизма.
– Фотографије су настале у
последње три године на разним путовањима у Русији, Италији, Дубаију и на разним морским дестинацијама. Када сам
прочитао Сезанову реченицу
да све може да се подели на
коцку, куглу и ваљак, покушао
сам да око себе тражим све те
елементе, а нешто сам имао
снимљено и одраније – рекао
је аутор.

Горан Бендеља се бави фотографијом од 1980. године, а
интензивно учествује на изложбама и фото-конкурсима од
2002. године. До сада се представио на 225 домаћих и 30
колективних изложби у иностранству. Освојио је 28 награда на конкурсима уметничке
фотографије. Учествовао је на
бијеналима уметности у Београду, Смедереву и Горњем Милановцу. Његови радови објављени су у часописима „Траг”,
„РеФото”, „Зенит”, као и у монографији „Лепе шуме Србије”, а налазе се и у музеју Comarcal Salvador Vilaseca (Шпанија) и Музеју хумора и сатире у Габрову.

ИЗЛОЖБА СКУЛПТУРА И ОБЈЕКАТА ГОРАНА ПЕЧЕНОВИЋА

Дескрипција поступака
Изложба скулптура и објеката
Горана Печеновића под називом „Дескрипција поступака”
отворена је 30. априла на промотивном платоу у Народној
башти.
Према речима ау тора, на зив изложбе је двосмислен и
поде љен на две ства ри које
су међу собно повеза не. Опис
указу је на књи гу ко ју је Печеновић писао тридесет две
го дине, а у ко јој се го вори о
свим поступцима које је оба вио током слика ња и извођења ра до ва. С дру ге стра не,
назив указује и на његове личне по ступ ке ко је је имао у
последње време у свом окру жењу.

Страну припремила

Мирјана Марић
Величковић

– Изложба је скица. Нешто
што је у првобитној фази, након чега следи разрада, рас-

плет и закључак, ког у мом случају неће бити зато што знам
чиме се бавим и знам како се

све то креће. Желео сам да код
неких ствари дођем до њега,
јер сам нашао решење, и томе
још увек прилазим полако, решавам, а то важи и за већину
радова. У књизи сам јако лепо
описао те процесе, како се нешто рађа и догађа и како пуно
тога може да се изроди из једне приче – рекао је аутор изложбе.
Го ран Печено вић је ро ђен
1964. го дине у Панчеву. Накло ност према дизајну исказао је у Школи за ин дустриј ско облико вање у Бео граду,
на Од се ку за ин ду стриј ско
облико вање. У Заво ду за интелектуалну сво јину има два
за шти ће на мо де ла, као мо рални и физички аутор. До бит ник је награ де за цртеж и
ма лу пла сти ку на Ок то бар ском са ло ну Пан че ва. Уче сник је не ко ли ко ли ков них
ко ло ни ја.

13

ЕКОЛОГИЈА

Петак, 11. мај 2018.
pancevac@pancevac-online.rs

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЕВРОПСКЕ КОМИСИЈЕ О ИНТЕГРАЦИЈАМА СРБИЈЕ

ЗЕМЉА КОШАРКЕ

ЈОШ УВЕК БЕЗ КОНКРЕТНИХ
ЕКОЛОШКИХ РЕЗУЛТАТА

Нове табле
у „Бранковој”

Пропуст за пропустом
Недовољна оцена за
рециклажу и заштиту
ваздуха
Европска комисија је недавно
објавила годишњи извештај о
европском путу Србије. За нас
Панчевце посебно је интересантан део у коме се оцењује
стање у области заштите животне средине. Према том извештају, Србија је у већини сектора еколошке политике досегла нивоа припрема, тј. још
увек нема јасних и конкретних
помака на самом терену. Европски званичници истичу да је
остварен одређени напредак у
усклађивању са ЕУ еколошким
законодавством и уочена су одређена позитивна померања на
пољу стратешког планирања,
али да све то није довољно.
У наредној години Србија
треба посебно да обрати пажњу
на повећање административних и финансијских капацитета Агенције за заштиту животне средине, да јасно дефинише правила и обезбеди адекватна новчана средства за несметани рад тзв. зеленог фонда, као и да побољша координацију између својих институција – посебно између централног и локалног нивоа. Као и
ранијих година, апострофирано је да су државне институције мало тога урадиле у области спровођења и извршења законских прописа, на затварању дивљих депонија и да су
недовољна улагања државе у
развој рециклажне индустрије. Европска комисија препоручује Србији да у наредних
365 дана појача праћење квалитета ваздуха.
Квалитет ваздуха
С друге стране, примећено је
да квалитет јавних расправа
које се тичу заштите животне
средине није на задовољавајућем нивоу – нарочито у локалним срединама. Поред тога,
указано је на то да процесе процене утицаја на животну сре-

дину треба додатно побољшати, нарочито оне који прате реализацију прекограничних пројеката, а које финансира ЕУ.
Утврђено је да постоји неусаглашеност ових докумената са
еколошким плановима и програмима локалних заједница,
као и с националним еколошким стратегијама, што је, према мишљењу известилаца ЕУ,
велики пропуст државних институција.
Извештај ЕУ комисије указује на то да је, према доступним подацима, ваздух у неким
великим градовима у Србији
алармантно загађен. Идентификовано је шест агломерација у којима је прекорачена толерантна вредност, а само три
града имају тзв. планове за побољшање квалитета ваздуха –
један за Бор, други за Београд,
а трећи за Панчево. Поред тога, стручњаци који су радили
на овом извештају истичу да је
неопходно побољшати квалитет и доступност података о

квалитету ваздуха и да држава
у што краћем року мора да
усвоји националну стратегију
заштите ваздуха. Примећена су
и велика одступања у сектору
усклађивања српских законских регулатива с Директивом
ЕУ о емисијама штетних органских једињења, као и на пољу испуњавања захтева ЕУ о
садржају сумпора у течним горивима.
Управљање отпадом
Када је реч о токовима управљања отпадом, надлежни у ЕУ
истичу да постоји добар ниво
усклађивања у овој области, али
да је потребно ажурирати националну стратегију управљања отпадом и локалне планове
за управљање комуналним отпадом. Европски званичници
сматрају да у горе наведена документа треба уврстити нове
законске одредбе које прописију процес рециклаже како би
се смањила количина отпада
која ће завршити на депонији.

Оно што забрињава ЕУ, јесте
податак да је удео рециклираног отпада у укупном управљању отпадом и даље низак.
Европски извештачи из Србије негативно су оценили и
процесе збрињавања медицинског отпада. Исти је случај и
са заштитом воде. У децембру
2016. године Србија је усвојила стратегију управљања водама до 2034. године, али још
увек није урађена национална
стратегија и акциони план за
заштиту вода. Непречишћена
отпадна вода остаје главни извор загађења. Када је реч о усаглашавању законских одредби
са европским еколошким прописима, наша земља је постигла висок ниво, али неопходно
је остварити напредак у усклађивању и примени нарочито
европске Директиве о одговорности. ЕУ сматра да је веома
важно да се што пре оснажи
рад инспектората за заштиту
животне средине (републичког,
покрајинског и локалног).

Основна школа „Бранко Радичевић” добила је нове кошаркашке табле и обруче. Реч
је о реализацији програма
адаптације кошаркашких конструкција у спортским салама
основних школа у Србији који
спроводи Кошаркашки савез
Србије у сарадњи са организацијом ФИБА, а уз подршку
Министарства просвете, науке и технолошког развоја.
Идеја је потекла након сазнања стручњака да професори физичког васпитања имају проблема у раду с децом
најмлађег узраста (шест до
десет година) када се обрађује

млађи користе знатно мању
лопту (величине 5, за разлику од сениорске лопте, која је
величине 7). Пре неколико
го ди на Ко шар ка шки са вез
Србије по кренуо је акцију
за адаптацију спортских сала, пре све га основ них, а
ка сни је и дру гих шко ла,
опремом прилагођеном најмлађима, како би се што већи број ма ли ша на по но во
подстакао да се бави овим
спортом. Идеја је до била и
кон крет ну по др шку Ме ђу народне ко шаркашке организације ФИБА, која је одобрила финансије за адапта-

кошарка као наставна јединица. Због превисоког коша и
превелике лопте деца овог узраста рано одустају од бављења кошарком, јер не могу да
постигну кош. То је био разлог
да стручни људи осмисле начин да се тај проблем превазиђе, то јест да се висина коша
спусти на 2,60 метара и да нај-

цију одређеног бро ја сала.
У оквиру ове кампање, малишани у „Бранковој школи”
добили су прошле недеље две
кошаркашке конструкције с новим стакленим таблама са зглобним обручима, сунђерастом заштитом табле и механизмом за
корекцију висине коша на 3,05
и 2,60 метара.

НАКОН МЕСЕЦ ДАНА ЗАСТОЈА

Покретање производње
у „Петрохемији”
„ХИП–Петрохемија” након
једномесечног застоја улази
у процес покретања производње. У уторак, 8. маја, покренуте су стартне активно-

ректор Функције производње
и техничке подршке „ХИП–
Петрохемије”.
Све активности у вези с покретањем процеса производ-

сти у фабрици Етилен, а након старта и добијања производа у спецификацији очекује се покретање производње
у фабрикама Полиетилена високе густине (ПЕВГ) и Полие ти ле на ни ске гу сти не
(ПЕНГ).
„Период застоја искоришћен
је за реализацију ремонтних
активности на процесној опреми у петрохемијским фабрикама у Панчеву и Елемиру,
као и за извођење инвестиционих пројеката у циљу побољшања енергетске ефикасности
производње и смањења трошкова производње”, изјавио
је Миша Булајић, извршни ди-

ње у „ХИП–Петрохемији” биће реализоване уз поштовање прописаних безбедносних
мера и у складу с важећим
процедурама компаније, с циљем заштите радне и животне средине. Приликом покретања производње у „ХИП–
Петрохемији” може се очекивати повећана појава буке
и појачан пламен на бакљи.
О старту фабрика обавеште-

БУДУЋНОСТ АУТОМОБИЛСКЕ ИНДУСТРИЈЕ

Следи експанзија електромобилности
Панчево на мапи
света
Велике инвестиције у
најави
Према подацима Европске федерације за транспорт и животну средину (Т & Е), у Европи се
продаје више од 400 модела
аутомобила који користе традиционално гориво, наспрам
само 20 електричних типова.
Проблем избора могао би да се
реши у наредне две године, када на тржишту треба да се појави више од 30 нових модела.
Поједине аутомобилске групе упозоравају да недовољан
број станица за пуњење може
угрозити прелазак на електрична возила, али нова анализа,
коју је урадила „Платформа за
електромобилност”, међу чијим члановима су „Тесла”, „Рено–Нисан”, „Сименс” и „Алстом”, показала је да у Европи
већ има довољно тих станица.
Тренутно у земљама ЕУ постоји један пуњач на шест аутомобила, што је готово дупло
ви ше не го што пре по ру чу је
Европска комисија – један пуњач на десет возила.
Стручњаци су недавно обавестили посланике Европског

парламента да недовољно модела кочи раст продаје електричних аутомобила, али да ће
се то, према њиховим сазнањима, у наредних осамнаест
месеци променити, јер ће се
на путевима појавити нови модели одрживих аутомобила. Аутомобилска индустрија, међутим, одбацује оптужбе да не
прави довољно електричних
модела и истиче да предузима
све да развије е-мобилност –
тврде у Удружењу европских
про из во ђа ча
ау то мо би ла
(АЦЕА).
У развоју европске аутомобилске индустрије, нарочито у
сегменту производње дела ком-

понената за електрична возила, улогу ће имати и Панчево.
Према најавама државних званичника, немачка компанија
ZF, светски лидер у производњи делова за аутомобилску индустрију (аутомобиле, мотоцикле, камионе, тракторе и возила на електрични погон), у северној индустријској зони у нашем граду поставиће у јуну камен темељац будућег комплекса, у који ће у наредних неколико година бити уложено више од сто милиона евра.
Према сазнањима нашег листа, немачка компанија, још
увек ван очију јавности, предузима веома прагматичне ко-

раке на пољу реализације овог
амбициозног пројекта и „тек
након постављања камена темељца грађани Панчева и Србије биће детаљно информисани о пословним плановима
немачке компаније”, рекао је
у неформалном разговору Милан Грујић, званични представник ZF-a за Србију, приликом
посете једној панчевачкој стручној школи.
Мултинационална компанија „ZF Friedrichshafen AG”, са
седиштем у Фридрихсхафену,
обухвата око 230 производних
локација у 40 земаља и запошљава око 137.000 радника.
ZF је светски лидер у производњи делова и система за аутомобилску индустрију, бродоградњу, железницу, као и електронике за белу технику, грађевинске машине и процесну
опрему. У аутомобилској индустрији глобални је лидер у
технологији погона и шасија,
као и активној и пасивној сигурносној технологији, а нарочито је познат по производњи
система трансмисије, управљања и ко че ња. Ком па ни ја је
организованa у седам дивизија, од којих је једна „Е-Мobility”,
у оквиру које се планира изградња фабрике у Србији, тачније у Панчеву.

Страну припремиo

Зоран
Станижан
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ВОЗИЛА
ПОНУДА
ГОЛФ 1.6, ТД, крај 2010, 9.000
евра, металик сив, јединствен,
регистрован до маја 2019.
063/232-757, договор. (2593)
ОПЕЛ корса enjoy 2007,
133.000 км, пуно опреме, сређен, 3.200 евра, могућ договор, први власник, купљен нов
у Србији (Комненовић ауто),
регистрован до маја 2019.
063/232-757. (258649)
ГОЛФ 1.6 ТД, крај 2010. 9.000
евра, металик сив, јединствен.
063/232-757. (259317)
ГОЛФ 1, 1.3 бензин-плин,
1990. власник, атест, регистрован, очуван. 061/246-4042. (259374)
ПРОДАЈЕМ опел корсу 1.4,
64.000, бензин, 2010, први
власник, зедер. 063/354-221.
(259395)
ГОЛФ 2.0 дизел, 2006, хитно,
4.200, фабричко стање.
062/504-504. (259397)
ПРОДАЈЕМ голф 6, 063/89208-35. (259417)
АСТРА Г, 1.6, бензин, 1999.
331-586, 063/805-74-60.
(259448)
КАМИОН турбо зета, 84 м2, са
дизалицом палфингер 7 м.
061/195-19-10. (259429)
ФОЛКСВАГЕН поло 2003, еуро дизел, 1896 цм, контакт лине, опрема. 064/131-59-56,
065/349-51-20. (259424)
ПРОДАЈЕМ скутер keeway Fakt 50, 2008, одличан.
063/894-83-22. (259480)
КАЛОС 04 лимузина, фабричко стање, клима, 1.650, замена. 065/809-11-83. (259572)
ПАСАТ Б 5.5, 1.9 ТДИ, 131 кс,
2005, караван, 1.9 ТДИ, 131
КС, одлично стање, 2.950
евра. 060/632-97-00. (259594)
КАРАВАН опел вектра, 2001,
на продају. 064/189-40-91.
(259617)
АУТО-КЛИМЕ за све типове
возила, сервисирамо и пунимо
фреоном, пуњење са заменом
уља и УВ бојом, 2.500 динара.
„Фриготехник”, 013/361-361,
064/122-68-05. (259645)

АПАРАТИ

ШЛАЈФЕРИЦА за паркет,
шлајферица за терацо, дизалица грађевинска, кантар 500
кг. 0647026-05-25. (259585)

ФОЛКСВАГЕН фокс, 1.2,
2005, фул опрема, на име.
064/130-36-02. (259734)

ВЕШ-МАШИНА и половни делови од веш-машина. Тел.
013/252-05-10, 063/703-76-07.
(259714)

ФРИЖИДЕР, веш-машина, судопера с радним висећим,
трокрилни орман, угаона гарнитура, двосед, кревет, сточићи, душек, комоде, писаћи
сто. Тел. 342-689, 063/861-8266. (259595)

ПУНТО 3, 1.2, 8 В, 2007. децембар, динамик опрема, петора врата. 064/587-50-24.
(259734)
ПРОДАЈЕМ рено 5, дизел
1991. Тел. 063/185-22-74.
(259737)

ВОЗИЛА
ПОТРАЖЊА

НАЈПОВОЉНИЈИ откуп свих
врста возила, катализатора,
продаја делова, долазим на
адресу. 069/203-00-44,
066/409-991.
ОТКУП возила, алата, гвожђа,
остало, продаја делова, долазим на адресу. 063/782-82-69,
061/211-59-15.
КУПУЈЕМ све врсте аута, небитно годиште и стање.
065/809-11-83. (259572)
КУПУЈЕМ томос аутоматик
АПН, Т-15, Ф.14, исправни,
неисправни. 064/171-22-14.
(259704)

МАШИНЕ

ПРОДАЈЕМ елеватор и једнобраздни плуг ИМТ. Тел.
063/150-80-99, 262-43-71.
(259473)
КОМБАЈН змај 222, дворедни,
бункераш. 064/271-40-87.
(2597239

ГАРАЖЕ

ПРОДАЈЕМ укњижену гаражу
на Котежу 2, на углу, код Пиваре. 063/354-221. (259395)
ПРОДАЈЕМ гаражу зидану, са
роло вратима, струја, укњижена, Светог Саве 59, власник.
063/449-798. (259442)

ПРОДАЈЕМ вектру 1.8, 2001,
регистрован до маја 2019.
063/811-18-52. (259636)
ТОЈОТА корола 2005, регистрован, власник, супер стање,
повољно. 060/304-54-50.

ПРОДАЈЕМ зидану гаражу 15
м2, Котеж 1, Макси (вода,
струја). 063/372-124. (259615)

ТОМОС аутоматик, трајно регистрован, потпуно исправан,
прва боја, 220 евра. 064/17122-13. (259704)
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ШКОДА фабија 1.4 МПИ,
2002, караван, фул опрема,
власник., 064/130-36-02.
(259734)

ИЗДАЈЕМ затворену гаражу на
другом нивоу гараже Котеж 2.
063/122-55-22. (259615)

ПРОДАЈЕМ фијат пунто 1.3,
1998, бензин, 900 евра.
060/600-89-89. (259707)

ОГЛАСИ

ПАНЧЕВАЦ
телефон: 013/301-150

КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА
ПРОДАЈЕМ дуплу фритезу, тостер, касу и остало. Тел.
063/741-64-00. (259155)
ПРОДАЈЕМ стару швапску циглу велики формат. 064/37079-47. (259157)
РАСПРОДАЈА новог намештаја: столице од 2.000, столови
од 4.500. 060/600-14-52.
(258991)
КЛИК-КЛАК лежајеви, од
12.900, избор мебла по жељи.
060/600-14-52. (258991)
ПРОДАЈЕМ штенад немачког
овчара и женку стару две године, врхунског квалитета са
или без родовника. Могућ разни договори. 064/266-84-91.
(259194)
ПРОДАЈЕМ пуромат нов и
алат за клање. 0672/655-244.
(259340)
ПРОДАЈЕМ електричну траку
за трчање и шипку за плес.
063/225-902. (259368)
ПРОДАЈЕМ огревно дрво, бибер цреп, стајско ђубре и краву стеону. 063/711-77-54.
(259390)

ПРОДАЈЕМ дечји ауто на акумулатор. Тел. 355-039.
(259605)
КРЕВЕТ болнички, метални,
врло практичан за лежање и
седење. 063/894-84-23.
(259612)
ПРОДАЈЕМ домаћу живину:
кокошке, патке мутаве, ћуране, морке, гуске. 063/894-8423. (259612)
КУХИЊА у одличном стању,
од медијапана, мала, повољно. 064/339-09-53. (259617)
ПРОДАЈЕМ камин алфа за
парно грејање. 063/436-918,
013/370-534. (259619)
РАСПРОДАЈА кућних ствари,
тепих, телевизор, лустер, сточић. 064/944-13-25. (259644)
ПРОДАЈЕМ веш-машину, прање, сушење, може неисправна,
уз доплату. 064/129-73-60.
(259629)
ПРОДАЈЕМ клесани камен за
зидање, нови цреп, циглу мали
формат. Тел. 064/110-12-80.
(259674)
ПРОДАЈЕМ машину за производњу папирних џакова.
064/424-95-10. (259678)

ТРОДЕЛНА и једноделна судопера, нова када 141 Х 141,
умиваоник, секире. 064/33969-13. (259407)

ДАСКЕ, оплате добре за шаловање, шупе, кров, повољно и
веш-машину као нова.
064/122-69-78. (259672)

ПРОДАЈЕМ пчеле, друштва,
ројеве, на ЛР рамовима.
063/866-78-24. (259434)

ПРОДАЈЕМ судоперу и остале
кухињске елементе, судопера,
3.000 динара, нова. 371-568,
063/773-45-97. (259689)

КАЗАН за ракију, ложишта,
табарке, луле, дна, мешачи.
331-586, 063/805-74-60.
(259448)

ПРОДАЈЕМ назимице по 60 кг.
061/280-20-35. (259670)

ПРОДАЈЕМ балирану детелину. 064/129-45-43. (259455)

ПРОДАЈЕМ веш-машину, врло
очувану, повољно. 063/71590-26. (259692)

ПРОДАЈЕМ: јариће, козе, козји сир, млеко. 065/688-86-30.
(259462)

БАЛИРАНА детелина на продају, нова. Мића. 064/303-2863. (259690)

КУПУЈЕМ полован намештај,
гарнитуре, кухиње, столове,
столице, остало покућство.
062/148-49-94. (259450)
АМБАЛАЖУ од вина, пива, coca-cole, флаше ракијске, тегле,
откупљујем. Тел. 061/142-2369. (259477)

КУЋЕ. ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА
ПРОДАЈЕМ две куће, строги и
шири центар. Повољно.
066/937-00-13 (СМС)

КУПУЈЕМ пенкала, сатове, старе паре, ордење, медаље,
алат. 064/867-48-11. (259547)

КУЋА, 99 м2, на плацу 4,60
ари, Власинска . Повољно,
власник, 1/1, 23.000 евра.
061/558-60-71. (СМС)

КУПУЈЕМ старо гвожђе и белу
технику, добро плаћам. Златко. 063/196-54-56, 061/14482-80. (259621)

КУЋА, Тесла, сређена, две јединице, ЦГ, укњижена, 3.8
ари. 063/743-03-71. (259128)

ПРОДАЈЕМ усељиву кућу, стара Миса. Тел. 069/223-24-25.
(259372)
КУЋА, Бања Врујци, 60 м2, 6
ари, продајем/мењам.
064/955-51-85. (259373)
ДВОРИШНИ стан на продају,
сређен, повољно. Цара душана 39. Тел. 069/351-35-25.
(259375)
ВОЈЛОВИЦА, пољопривредно
земљиште, 30 ари, дозвољена
градња, Братство јединство,
други просек. 366-234.
НА ПРОДАЈУ плац, 5 ари, стара Миса. 063/226-148. (2594)

НАМЕШТАЈ, двосед, тросед,
две фотеље Бошњачки.
064/354-69-76. (259470)

КУЋА, Б. Радичевића 54-а, 6.9
ари, струја, вода, канализација, плин, 1/1, укњижено, могућност стамбене изградње.
063/852-43-19. (259122)

ТВ половни, свих величина,
собни бицикл, бутан шпорет,
са боцом. 066/348-975.
(259476)

КУЋА, Старчево, Петра Драпшина, 17 ари плаца, одмах
усељива, власник, 1/1.
064/370-79-47. (259157)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ кућу за
стан, Кудељараски насип, легализовано. Тел. 061/640-9174. (259413)

ПРОДАЈЕМ металну конструкцију, скинуту са два локала,
повољно. 063/734-82-31.
(259478)

ПРОДАЈЕМ плац, стара Миса,
6 ари, дужина 33 метра.
064/418-45-66. (258715)

ПРОДАЈЕМ две куће на једном плацу, Јабучки пут, непосредна близина надвожњака,
цена договор, повољно.
062/979-63-62. (259418)

ПРОДАЈЕМ грађевински плац
8 ари, Козарачки просек. Тел.
060/601-60-23. (258376)

ТРПЕЗАРИЈСКИ сто, четвртасти и четири столице, фотеља
на развлачење, тепих.
013/318-195. (259570)
БИЦИКЛ, мојца фотеља, судопера. 064/894-12-03. (259694)
ФОТЕЉА хопла на расклапање, нова, симпо, 75 евра.
062/297-005. (259711)
ПРОДАЈЕМ комоду трула вишња, радни сто, козметички
сто, витрину. 063/735-44-50.
/259710)
ПРОДАЈЕМ две глодалице и
универзални копир струг, увоз
из Немачке, повољно. Тел.
060/010-22-73. (259738)
НА ПРОДАЈУ замрзивачи, кревети, столови и столице, фрижидери, француски лежај, комода, угаона гарнитура, вешмашина, ТА пећи, теписи, полице за телевизор, старински
намештај, телевизори.
064/155-38-13. (259743)

КУПОПРОДАЈА
ПОТРАЖЊА
КУПУЈЕМ полован намештај,
ТА пећи, остало покућство.
061/198-81-42. (259241)
КУПУЈЕМ очуван намештај,
угаоне гарнитуре, столове,
столице, ТА. 062/150-68-54.

КУПУЈЕМО гвожђе, олово, бакар, месинг, алуминијум, вешмашине, замрзиваче, телевизоре. 061/321-77-93. (259642)

ПРОДАЈЕМ плац на Кудељарцу, може и замена. 062/97685-76. (258427)
2

НОВА кућа, Качарево, 170 м ,
усељива без улагања. 013/601472. (258846)

ВЕЛИКИ избор кућа, све локације. „Гоца” некретнине,
063/899-77-00. (259395)

ПРОДАЈЕМ кућу 128 м2, 5
ари, Филипа Вишњића, 65.000
евра. 069/352-15-43. (259404)
КУЋА, спратна, 150 м2, велико
двориште, гаража, објекти,
сређена. Позвати 065/361-6011, 064/396-18-07. (259406)

КУПУЈЕМО све врсте метала,
гвожђе, шпорете, веш-машине, замрзиваче, олово, алуминијум. 063/322-04-94.
(259642)
КУПУЈЕМО обојене метале,
акумулаторе, гвожђе, алуминијум, веш-машине, замрзиваче, телевизоре, долазим.
061/206-26-24. (259642)
КУПУЈЕМ старе бицикле, неважно стање, старости 70 или
више година. 064/305-80-73.
(259648)
КУПУЈЕМ старе сатове, новац,
пенкала, разгледнице, књиге,
ситне антиквитете. 013/23335-01, 064/265-82-98.
(259630)
КУПУЈЕМ фрижидере, веш-машине, старо гвожђе, замрзиваче и остали отпад. 064/15844-10, 063/101-11-47.
(259734)

КУЋА, стара Миса, 55 м2 + помоћни објекат, 7 ари плаца.
064/212-53-94.
(258860)
СТАРЧЕВО, кућа са поткровљем, 150 м2, усељива. Тел.
064/276-09-58, 063/828-61-46.
(258866)
ДЕВОЈАЧКИ бунар, викендица-кућа, 200 м од центра, легализовано. 061/206-30-46.
(258791)

КУПУЈЕМ очуван намештај,
кухиње, лустере, слике, тепихе, завесе, покућство.
066/900-79-04. (259378)

ПРОДАЈЕМ легализовану кућу
на Кудељарцу на 9 ари плаца.
064/040-82-72. (
258516)

КУПУЈЕМ полован намештај,
белу технику и ТА пећи.
061/641-30-36. (259423)

ЗЛАТИБОР, мењам кућу на
Златибору за кућу или стан у
Панчеву. Тел. 069/158-63-76.
(259345)

КУПУЈЕМ старо гвожђе, добро
плаћам. 061/627-07-31.
(259498)

КУЋА, гаража, башта, воћњак
20 ари, Пелистерска.
065/251-56-89.

ПРОДАЈЕМ викендицу у викенд-насељу „Ушће”, 2 км пре
Долова, површине 50 м2 + 50
м2 гаража, подрум, на 10 ари
плаца. Има струју, воду, све
папире. 063/810-54-89. (2598)
КУЋА на продају, 5 ари плац,
на Миси, и шпорет смедеревац. 061/286-50-99. (259442)
ДЕО куће 120 м2, плац 5 ари,
ЦГ гас, Д. Туцовића, директна
продаја. 063/217-087. (25942)
ПРОДАЈЕМ кућу у центру
Мраморка. 069/255-87-86.
(259428)
ПРОДАЈЕМ плац 10 ари, Јабучки пут код „Пивашевића”,
цена 15.000 евра. 060/353-9910. (259428)

Петак, 11. мај 2018.

ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ плац од 4 ара, у
центру села Плочица. Тел.
062/101-31-73 или 345-565.
(259446)
КУЋА, легализована, 7 ари, 84
м2, повољно, Војловица.
061/7345-56-90. (259452)
НОВА спратна, 100 м2, 1.5 ар,
1.000 метара од центра. 341789. (259457)
ПРОДАЈЕМ викендицу на Поњавици, 47 м2, струја, хидрофор, 16 ари. Легализовано,
1/1, 9.000 евра, договор.
060/066-13-05. (259461)

КУЋА у Старчеву, 190 ари плаца. 064/167-75-93. (259524)
ЈАБУЧКИ пут, 4 ара, плус кућа,
на 5 ари. 069/213-97-37.
(259534)
БАВАНИШТАНСКИ пут, нова
кућа, 5 ари, повољно. (679),
„Трем 01”, 063/836-23-83.
2

УЖИ ЦЕНТАР, 300 м , нова, 5
ари, 135.000. (679), „Трем 01”,
063/836-23-83.
УЖИ ЦЕНТАР, 180 м2, 8 ари,
колски, улаз, 170.000. (679),
„Трем 01”, 063/836-23-83.

СТАРЧЕВО, 106 м2, 9,2 ара
плац, на углу, 22.000, договор.
(677), „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (259643)
ПРОДАЈЕМ кућу, Тесла, одлична локација за инвеститоре, бизнис и становање.
066/001-050. (259646)
ПРОДАЈЕМ велику викендицу
у Песку, 7 ари плаца, близу
центра. 013/342-444, 069/26088-00. (259629)
ПРЕСПАНСКА, 88 м2, трособна, на 4,85 ари плаца, два помоћна објекта, 35.000. „Перфект”, 064/348-05-68.
(259657)
ВОЈЛОВИЦА, приземна, 130
м2 + локал 30 м2, на 7,3 ара
плаца, 30.000. „Перфект”,
064/348-05-68. (259657)

НА ПРОДАЈУ грађевински плацеви, укњижени, Стрелиште.
Тел. 064/119-04-31. (259467)

ДВА ланца у Новосељанском
лапу, улаз из Пелистерске улице. 060/033-25-66. (259665)

ПРОДАЈЕМ кућу, Омољица, 6
ари плаца, новија кућа.
064/168-84-32, 013/618-652.
(259467)

ПЛАЦ, башта 11 ари + 3 ара
пута у Панчеву, Иве Курјачког
149. 064/110-12-80. (259674)

КУЋА, 100 м2, 5,6 ари, плац
Моше Пијаде, 80.000 евра.
064/354-69-76. (259470)
ВИКЕНДИЦА, Баваништанац,
30 ари, до асфалта, трофазна,
бунар, воће. 064/493-00-47.
(259474)
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ЈАБУКА, двособна, 64 м2, 4
ара плаца, чврста градња,
21.000. (677), „Нишић”, 362027, 064/206-55-74. (259643)

КУЋЕ. ЗЕМЉИШТА

ПЛАЦ, Миса, Златиборска улица, 5 ари, 22 х 24, струја, вода,
гас, власник. 063/449-798.
(259442)

ОГЛАСИ

ПРОДАЈЕМ башту са кућицом
на Караули, Рибарске 37.
(064/903-70-73. (259680)

НОВОСЕЉАНСКИ пут, плац за
бизнис, 10 ари, 1/1, 25 х 40 м,
тврди пут, повољно. 066/385289. (259551)

ПРОДЈЕМ кућу и локал, Синђелићева 41. 061/651-76-45.
(259670)

НОВОСЕЉАСНКИ пут, плац за
бизнис, на асфалту, 31 х 60 м,
преко од нове пумпе, повољно.
066/385-289. (259551)
МЕЊАМ кућу у селу Плочица,
одлично стање, за стан у Панчеву. 0674/203-00-12. (259559)
2

СТАРА МИСА, 100 м , две
стамбене јединице, укњижена,
усељива, хитно. 063/838-08-46.
(259484)
НА ПРОДАЈУ башта, 6 ари, Новосељански пут. Тел. 063/86580-77. (259485)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ кућу у
Омољици, за мањи двособан
стан у Панчеву. 064/970-01-75.
(259487)
НА ПРОДАЈУ плац на Јабучком
путу 17,5 ари, повољно.
063/719-42-71.
ПРОДАЈЕМ кућу без посредника, Панчево, Новосељански
пут, 7 ари. 063/153-37-70.
(259496)

ПРОДАЈЕМ кућу у Томашевцу
са помоћним просторијама и
баштом. 063/807-75-61,
022/871-295. (259579)
ПЛАЦ 11 ари, Војловица, II
просек, Б. Јединства, може замена ауто до 150 евра, цена
3.700 евра. 064/618-44-10.
БАВАНИШТАНСКИ, до пута,
новија двособна, 13,5 ари,
22.000. (49), „Мустанг”,
062/226-901. (259602)
ВИШЕ добрих и повољних кућа
у околним селима. (49), „Мустанг”, 062/226-901.(259602)
БАНАТСКИ БРЕСТОВАЦ, хитно, новија трособна, 7,45 ари,
16.500. (49), „Мустанг”,
062/226-901. (259602)

КУЋА 100 м2, 3 ара плаца, реновирана, усељива, 27.000
евра, Миса, Козарачка 10.
063/804-07-85. (259742)
ОМОЉИЦА, плац 11.5 ари,
струја, вода, започет објекат,
власник. 064/260-05-34.
(259693)

МОНТАЖНА, нова, 68 м2, 3
ара плаца, Миса, Козарчака
10, 19.000 евра. 063/804-0785. (259742)

СТАРА МИСА, кућа 43 м2, легализовано, 15.000. 060/06773-33. (2597139

ПРОДАЈА плацева, Пелистерска и Кајмакчаланска.
065/894-88-11. (259745)

ГРАЂЕВИНСКО земљиште, 44
ара, са објектима за рушење,
излаз на две улице – Иве Курјачког 115 и Книћанинове (поред старе Градине). Живковић,
064/437-11-66. (259657)

КНИЋАНИНОВА 33, 120 м2,
33.000, погодна за издавање.
(238), „Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (259748)

КУЋА 100 м2, од старе опеке,
подрум 20 м2, гаража са каналом и помоћним просторијама
36 м2, плац под зеленилом 9,5
ари, излаз на две Улице, Иве
Курјачког 117 и Книћанинове.
064/437-11-66. Зовите па да
разговарамо. (259657)

2

ОМОЉИЦА, 65 м , 6.5 ари, помоћни објекти, 18.000 евра.
064/961-00-70. (259505)
ПЛАЦ 5.5 ара са објектима,
Цара Душана. 063/864-09-85.
(259506)
ПРОДАЈЕМ плац са кућом, 40
ари, вода, струја на Караули.
064/205-53-32. (259507)
КУЋА, Миса, 193 м2, 5 ари,
57.000. (188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (259540)

ПРОДАЈЕМ кућу, повољно. Тел.
355-039. (259605)
ПРОДАЈЕМ спратну кућу, Максима Горког, плац 3.8 ара.
063/301-360. (259609)
ПРОДАЈЕМ кућу са помоћним
објектима, 30 ари, Баваништански пут. 061/366-03-92.
ХЕКТАР грађевинског земљишта, северна зона, асфалт,
струја, само 15.000. 063/89484-23. (259612)

КУЋА, Миса, три етаже, одвојене, ново. (188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (259540)

ПОЧЕТАК Кудељарца, новија,
130 м2, 2 ара, све сређено,
60.000. (398), 060/683-10-64.
(259620)

ДУБОКА БАРА, 13 ари, 40 м2,
асвалт, 20.000. (338), „Јанковић”, 348-025. (259543)

ПРОДАЈЕМ део куће у центру
града, повољно. 064/548-29-29.

ПРОДАЈЕМ плац, 18 ари, Кудељарски насип.
Тел. 064/951-75-67.
(259520)
ПРОДАЈЕМ кућу на 5 ари, шири центар, 1/1. 063/777-27-08,
013/355-575. (259522)

КУЋА, Омољица, центар 120
м2, ЦГ, подрум, гаража, тераса,
власник. 062/550-560. (259640)
СТРЕЛИШТЕ, спратна, 157 м2,
три стамбене јединице, 2,25
ари, 70.000. (677), „Нишић”,
362-027, 064/206-55-74.
(259643)

ПРОДАЈЕМ плац, центар, 2,25
ара са изграђеним подрумом,
цена договор.060/332-74-04,
065/849-09-38. (259720)
КУЋА, Горњи град, две стамбене јединице са 3 ара плаца.
Тел. 065/513-87-30. (259726)
КУЋА на продају, Тесла, 100
м2, 3 ара, погодна за предузетништво. Тел. 064/387-84-70.
(259729)
БЛИЗУ ЦЕНТРА, на 5,5 ари,
26.000. „Лајф”, 061/662-9148, 013/317-634. (4763)
ОМОЉИЦА, кућа са локалом
у раду, на 16 ари, 22.000, договор. „Лајф”, 061/662-91-48,
013/317-634. (4763)
КУЋА, шири центар, нова, одмах усељива, 28.500. (67),
„Милка М”, 063/744-28-66.
(4763)
ЦЕНТАР, подрум + ВП + таван, погодан за пословни простор. (67), „Милка М”,
063/744-28-66.(4763)
МИСА, две стамбене јединице,
680 ари, две улице, струја, вода, 35.000. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (4763)
МИСА, плац код школе 6.8
ари, плацеви Караула, стара
Миса. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (4763)

70 КВМ, 24.000; 34 м2, 14.800,
Миса. 063/377-835. (258330)
ТЕСЛА, трособан, ЦГ, терасе,
IV, 86 м2, сређен, усељив, власник. 013/331-079. (259135)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ нов стан,
57 м2, преко пута „Авива”,
Стеријина 12, за кућу или плац
(шири центар). 064/555-41-70.
(258717)

ЦЕНТАР, дуплекс, два купатила, 53 м2, миран крај, усељив.
Власник, 063/395-359.
(259445)
СТРЕЛИШТЕ, двособан, дневна, две мање, ВП, ЦГ, гаража,
31.000. 064/222-49-74.
(259456)

ДВОСОБАН, ТА, 60 м2, прерађен, топ намештај, Коњичка
милиција, усељив. „Дива”,
345-534, 064/246-05-71.
(259492)

ТЕСЛА, кућа 60 м2, плац 1.84,
38.000, договор. (238), „Тесла
некретнине”, 064/668-89-15.
(2597480)

СТАНОВИ
ПОНУДА
ПРОДАЈЕМ два двособна стана, Стрелиште и центар, повољно 066/937-00-13 (СМС)
ЦЕНТАР прави продајем, издајем Радомира Путника 14,
62 м2. 063/272-913 (СМС)

ПРОДАЈЕМ трособан стан, 77
м2, Ул. др Синиша Станковић
1/8, Панчево. 013/311-019.
ПРОДАЈЕМ стан 110 м2, у Вој.
Петра Бојовића 17-а, власник.
063/712-62-84. (259354)

СОДАРА, 74 м , I, ЦГ, ПВЦ,
43.000. (679), „Трем 01”,
063/836-23-83.

КОТЕЖ 2, функционалан трособан стан, 76 м2, тространо
оријентисан, без посредника.
064/371-82-83. (259367)

ПРОДАЈЕМ дворишни стан, до
улице, Жарка Зрењанина, власник. 061/382-88-88. (258820)

СОДАРА, 55 м2, III, ЦГ, леп,
хитно, 32.000, договор. „Гоца”, 063/899-77-00. (259397)

НАМЕШТЕН једнособан, близу
Стоматолошког факултета, режија – 1.000 динара, 120 евра
+ депозит. 060/443-32-03. (и)

ТЕСЛА, 40 м2, двособан, реновиран комплетно, 26.000.
063/899-77-00. (259397)

2

ЦЕНТАР, продаја станова, 40
– 120 м2, 650 – 850 евра/квадрат, са ПДВ-ом. 063/323-584.
(248462)
ТРОСОБАН салонски, први
спрат, 98 м2, усељив, потпуно
сређен, гаража, велики подрум. 061/662-91-48, 062/19175-35 (258558)

ДУПЛЕКС станови, 1.5 ар, новоградња, 100 м од центра.
341-789. (259457)
ПРОДАЈЕМ плац на Кудељарцу, може и замена. 062/97685-76. (259454)

ЈЕДНОСОБАН велики стан, 45
м2, плакари, тераса, ЦГ,
24.000 евра, Стрелиште. „Дива”, 345-534, 064/246-05-71.
(259492)

ПРОДАЈЕМ стан у центру, звати од 18 до 20 сати. 062/353688. (259494)

ВЕЛИКИ избор станова, све
локације. „Гоца некретнине”,
063/899-77-00. (259397)
ПРОДАЈЕМ стан 49 м2, на Тесли, надградња, без ЦГ.
063/779-72-94. (259444)
ЦЕНТАР, 47 м2, II спрат, лифт,
нова градња, гас, укњижен,
власник, усељив одмах.
064/449-798. (4763)

ПРОДАЈЕМ станове у центру.
063/312-90-00. (259495)

СТРЕЛИШТЕ, једнособан, 34
м2, III, ЦГ, 22.000. „Ћурчић”,
362-816, 063/803-10-52.
(259494)

ДВОСОБАН, Котеж 2, тераса,
30.000 евра, ВП. „Дива”, 345534, 064/246-05-71. (259492)

ТЕСЛА, двособан, 50 м2, I, TA,
тераса, 28.000. „Ћурчић”, 362816, 063/803-10-52.
(259494)

КУЋА, Синђелићево насеље,
5,3 ари, гаража, фронт 16 м.
(67), „Милка М”, 063/744-2866. (4763)

ГАРСОЊЕРА, 28 м2, ЦГ, Котеж
1, усељива, 20.000, договор.
„Дива”, 345-534, 064/246-0571. (259492)

ВОЋЊАК, 15 ари, са викендицом, Баваништански пут, други ред, друго немачко поље.
064/368-04-77. (259744)

СТРЕЛИШТЕ, трособан, 62 м2,
III, ЦГ, 31.000. „Ћурчић”, 362816, 063/803-10-52. (259494)

МЕЊАМ локал од 39 м2, у
центру Стрелишта за стан. Тел.
064/267-71-74. (259501)
НОВА МИСА, стан 85 м2, продајем. 063/272-594,
063/225-928. (259511)
СОДАРА, двоипособан стан,
63 м2, IV спрат, ЦГ, кабловска.
Тел. 344-254. (254514)
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СТАНОВИ
ПОНУДА
ТЕСЛА, Нови Свет, четворособан, 100 м2, I, ЦГ. (188), „UnaDalli”, 064/255-87-50.
(259540)
КОТЕЖ 2, једноипособан, 44
м2, V, 26.000. (188), „UnaDalli”, 064/255-87-50. (259540)
ТЕСЛА, двособан, комплетно
реновиран, 42.000. (188),
„UnaDalli”, 064/255-87-50.
(259540)
ВОЈЛОВИЦА, дворишни стан
61 м2, 16.500. (188), „UnaDalli”, 064/255-87-50.
(259540)
СИНЂЕЛИЋЕВО насеље, двособан, 61 м2, II, гаража, подрум, 37.000. (188), „UnaDalli”, 064/255-87-50. (259540)
ЦЕНТАР, 2.0, ТА, 31.000, улично, 33, 16.00; Ослобођења, 33,
12.000. (338), „Јанковић”, 348025. (259543)
СТРЕЛИШТЕ, 2.0, ЦГ, договор;
Миса, 2.0, I, 27.000. (338),
„Јанковић”, 348-025. (259543)
ПРОДАЈЕМ стан, договор, хитно. 064/159-99-45, 064/38692-84. (259544)
КОТЕЖ 1, двособан, 63 м2, ЦГ,
IV, лифт, 38.000. (679), „Трем
01”, 063/836-23-83.
СОДАРА, 37 м2, ЦГ, VII, лифт,
ПВЦ, 25.000. (679), „Трем 01”,
063/740-79-95,
063/836-23-83.
ГАРСОЊЕРА, ЦГ, III, 10.500.
(679), „Трем 01”,
063/836-23-83.
ЦЕНТАР ужи, 70 м2, ЦГ, II,
нов, са стварима, 70.000.
(679), „Трем 01”,
063/836-23-83.

ЦЕНТАР, гарсоњера, 20 м2,
ТА, III, 13.000. (679), „Трем
01”, 063/836-23-83.
ТОПОЛА, 50 м2, двособан, намештен, 3 ара, усељив, 14.000,
договор. (324), „Медиа”, 315703, 064/ 223-99-20.
(259555)
СТРЕЛИШТЕ, 37 м2, једнособан, 23.000; Миса, нов, 40 м2,
25.000. (324), „Медиа”, 315703, 064/ 223-99-20.
(259555)

ТЕСЛА, 55 м2, двособан и двоипособан, 32.000; Котеж,
28.000. (324), „Медиа”, 315703, 064/ 223-99-20. (259555)

ПРОДАЈЕМ: Јабука, једнособан стан и локал са инвентаром, власник. 063/351-709.
(259583)

РОБНА кућа, одличан двоипособан, 63 м2, V, 42.500. (398),
„Кров”, 060/683-10-64.
(259620)

НОВА МИСА, једноипособан,
ТА, II, 46 м2, терасе, 20.000.
(320), „Премиер”, 063/800-4430. (259311)

ПРОДАЈЕМ једноипособан
стан у центру Панчева.
060/505-54-25. (259557)

ЈЕДНОСОБАН, нов, приземље,
нова Миса, 30 м2, 18.000, договор, власник.
063/304-222.
(259591)

СТРЕЛИШТЕ, једнособан, ЦГ,
III, 34 м2, усељив. (320), „Премиер”, 352-489,
063/800-44-30.
(259311)

ТЕСЛА, двоипособан, ВПР,
ЦФГ, реновиран, 36.000.
(320), „Премиер”, 352-489,
063/800-44-30.
(259311)

ДВОСОБАН, нов, 55 м2,
33.000, договор, нова Миса,
власник. 063/304-222.
(259591)

КОТЕЖ 2, двособан, III, ЦГ, 57
м2, 32.000. (320), „Премиер”,
352-489, 063/800-44-30.
(259311)

КОТЕЖ 1, двособан, ЦГ, III, 57
м2, 32.000. (320), „Премиер”,
352-489, 063/800-44-30.
(259311)

ПРОДАЈЕМ трособан стан, Тесла, без улагања. 063/827-9569. (259568)
ПРОДАЈЕМ комплетно реновиран стан у центру града, 54
м2. 063/354-429. (259571)

ЦЕНТАР, Д. Туцовића, дворишни, 20 м2, усељив, 11.000.
(49), „Мустанг”,
062/226-901.
(259602)
ТЕСЛА, двособан, 53 м2, ВПР,
ТА, 28.000. (49), „Мустанг”,
062/226-901.
(259602)
ДОЊИ ГРАД, једноипособан,
ВП, 48 м2, ТА, реновиран,
25.000. (49), „Мустанг”,
062/226-901. (259602)
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ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
РАДНИКА „ПАНЧЕВАЦ”
ВУКА КАРАЏИЋА 1, 013/21-90-900, 013/21-90-903

РАДНО ВРЕМЕ: 7–14, СУБОТОМ 7–12
КОЛОР ДОПЛЕР ВРАТА, РУКУ, НОГУ
И АБДОМИНАЛНЕ АОРТЕ И
УЛТРАЗВУК ВРАТА И МЕКИХ ТКИВА
др Ненад Маргитин
Општа болница Панчево
Заказивање и прегледи радним данима од 7 до 14 сати

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕДИ
САМО СУБОТОМ

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

АКЦИЈE
ПАКЕТ 1
• КРВНА СЛИКА (еритроцити, хемоглобин,

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

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

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

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

200 динара

ПАКЕТ 5
• АНАЛИЗА СТОЛИЦЕ НА ОКУЛТНО КРВАРЕЊЕ

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

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

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

ИЗДАВАЊЕ ЛЕКАРСКИХ УВЕРЕЊА
ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!
– ЗА ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ ОРУЖЈА
– ЗА ВОЗАЧЕ (АМАТЕРИ, ПРОФЕСИОНАЛЦИ,
ВОЗАЧИ ТАКСИЈА, ВИЉУШКАРИСТИ, ИНСТРУКТОРИ)
– ЗА УПРАВЉАЊЕ МОТОРНИМ ЧАМЦЕМ

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

•

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

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

др Небојша Тасић

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

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

КОМПЛЕТАН ОРЛ ПРЕГЛЕД
др Горан Митевски
Општа болница
Панчево
САМО СУБОТОМ (заказивање радним данима од 7 до 14 сати)

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ
АБДОМЕНА И МАЛЕ КАРЛИЦЕ
др Љубица Лазић
Клинички центар
Србије
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СТАНОВИ
ПОНУДА
ТЕСЛА, трособан, 69 м2, тераса, ТА, IV, 30.000. (49), „Мустанг”, 062/129-94-67.
(259602)
Д. ТУЦОВИЋА, новији једноипособан, II, плин, 42 м2,
36.000. (49), „Мустанг”,
062/226-901. (259602)
ПРВОМАЈСКА, једноипособан,
48 м2, ТА, ВП, реновиран,
25.000. (49), „Мустанг”,
069/226-66-58. (259602)
КОТЕЖ 1, двоипособан, 62 м2,
II, ЦГ, изворно, 36.500. (49),
„Мустанг”, 069/226-66-58.
(259602)
СТРЕЛИШТЕ, трособан, VII,
није последњи, ЦГ, 65 м2,
30.500. (49), „Мустанг”,
069/226-66-58. (259602)
СТАРЧЕВО, центар, стан,
улични део куће, 65 м2, помоћни објекти, башта.
063/774-62-13, 013/631-799.
(259625)
СТРЕЛИШТЕ, центар, трособан, 80 м2, седми спрат,
38.000. (677), „Нишић”, 362027, 064/206-55-74. (259643)
ЦЕНТАР, 63 м2, други спрат,
новија градња, 39.000. (677),
„Нишић”, 362-027, 064/20655-74. (259643)
КОТЕЖ 1, двоипособан 62 м2,
трећи спрат, сређен, усељив,
41.000. (677), „Нишић”, 362027, 064/206-55-74. (259643)
ЦЕНТАР: двособан, 45 м2, ТА,
IV од V, усељив, 27.000. (677),
„Нишић”, 362-027, 064/20655-74. (259643)
ТИП СТАНКО, двособан, 48
м2, ТА, други спрат, реновиран, 25.000. (677), „Нишић”,
362-027, 064/206-55-74.
(259643)

ЦЕНТАР, 20 м2, гарсоњера, III,
TA, 15.000, договор. (336),
„Олимп”, 351-061, 063/494898. (259647)

НОВА МИСА, троипособан, 78
м2, II, TA, 42.000, договор.
(336), „Олимп”, 351-061,
063/274-951. (259647)

СТРЕЛИШТЕ, једнособан, 39
м2, 21.000; трособан, 88 м2,
22.000. (097), „Перфект”,
064/348-05-68.(259657)

КОТЕЖ 1, двособан, 50 м2, реновиран, 32.000 евра.(097),
„Перфект”, 064/348-05-68.
(259657)

СТРЕЛИШТЕ, близина Авива,
2.0, 39, ПР, ТА, празан, укњижен, хитно, 12.000. (578),
060/535-94-49. (259699)

ТЕСЛА, 68 м2, трособан, V, ЦГ,
35.000, договор. (336),
„Олимп”, 351-061, 063/274-951.

ЦЕНТАР, продајем стан и локал у кући, без посредника,
све сређено. Тел. 063/751-0779, од 12 до 14 сати. (259656)

КОТЕЖ 2, двособан, 63 м2,
31.000; двособан, двостран, 65
м2, 32.500. (097), „Перфект”,
064/348-05-68. (259657)

МАРГИТА, једноипособан, 40
м2, 25.000. (097), „Перфект”,
064/348-05-68.
(259657)

СТРЕЛИШЕ, близина Авива,
3.0, 88, ПР, ТА, празан, укњижен. (578), 060/535-94-49.

ЦЕНТАР, 67,5 м2, I спрат, ЕГ,
новоградња, повољно.
063/690-603. (259658)

ЦЕНТАР, дворишни, 30 м2,
једнособан, 16.000. (097),
„Перфект”, 064/348-05-68.
(259657)

СТАН, Стрелиште, Вељка Влаховића 11-а, први спрат, трособан,д ве терасе, 85 м2.
063/222-189. (259685)

МИСА, трособан, 98 м2,
46.000, гарсоњера, 23 м2,
15.000. (097), „Перфект”,
064/348-05-68.
(259657)

ТЕСЛА, двособан, 52 м2, ВП,
ЦГ, одлична зграда, 31.000.
(049), „Мустанг”,
062/226-901.
(259688)

2

КОТЕЖ 2, двособан, 58 м ,
седми, ЦГ, тераса, 26.000.
(677), „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.
(259643)

ТЕСЛА, 37 м , II, ЦГ, новија
градња, једноипособан,
24.000, договор. (336),
„Олимп”, 351-061, 064/23436-01. (259647)

КОТЕЖ 2, 63 м2, одличан распоред, II, ЦГ, двособан,
36.000. (336), „Олимп”, 351061, 063/494-898.
(259647)

ЛАВА ТОЛСТОЈА, новоградња,
75 м2, трособан, I, ЦГ, двостран, усељив, 880 евра/квадрат. (336), „Олимп”, 351-061,
063/274-951. (259647)

2

КОТЕЖ 1, гарсоњера, 25 м2,
16.000; двособан, 49 м2,
24.500; трособан 71 м2,
43.000. (097), „Перфект”,
064/348-05-68.
(259657)

СТАРИ ТАМИШ, трособан, 86
м2, 22.000 евра. 065/881-1992. (259709)

ПРОДАЈЕМ стан на Содари,
67 м2, са две терасе. 060/07778-20. (259725)
ПРОДАЈЕМ стан на Карабурми, два нивоа, 34 м2, са две
терасе. 060/077-78-20.
СТАН, једнособан, 40 м2, I
спрат, 16.000, М. Кулића 32.
062/858-33-47. (259742)

ЦЕНТАР, 70 м2, други спрат, нова градња, власник, укњижен,
без посредника. 063/214-029.

СТРЕЛИШТЕ, двособан, 56 м2,
II, ЦГ, тераса, 29.000. (238),
„Тесла некретнине”, 064/66889-15. (259748)

РЕНОВИРАНИ стан, 43 м2,
приземље, центар града (Пепељара). Без посредника.
061/175-24-39. (259719)

ТЕСЛА, двособан, 52 м2, ВПР,
ЦГ, 31.000. (238), „Тесла некретнине”, 064/668-89-15.
(259748)
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ОГЛАСИ

АУТО-ЦЕНТРУ „ЗОКИ”

ПОНУДА

потребни радници
2

ТЕСЛА, једнособан, II, 33 м ,
тераса, 23.000. (238), „Тесла
некретнине”, 064/668-89-15.
(259748)
ЦЕНТАР, једнособан, 36 м2, V,
24.000. (238), „Тесла некретнине”, 064/668-89-15. (259748)
ШИРИ ЦЕНТАР, трособан, нов,
77 м2, II, 64.000. (238), „Тесла
некретнине”, 064/668-89-15.
(259748)
СОДАРА, леп, 45 м2, V спрат,
ТА, нема лифт, 23.000; трособан, ЦГ, договор. „Лајф”,
061/662-91-48, 013/317-634.
(4763)
КОТЕЖ 1, трособан, Радове
зграде, ЦГ, VI спрат, 44.000;
Котеж 2, двосoбан, V, 36.000.
„Лајф”, 061/662-91-48,
013/317-634. (4763)
ПЕПЕЉАРЕ, трособан, I спрат,
ПВЦ, 33.000 и приземље,
27.500, близу центра, двособан,
ТА, III, 30.000. „Лајф”,
061/662-91-48, 013/317-634.
(4763)
ТЕСЛА, једнособан, II
спрат,ТА, 23.000, центар, 38 м2,
ЦГ; приземље, 29.000. „Лајф”,
061/662-91-48, 013/317-634.
(4763)
НОВА МИСА, 46 м2, приземље,
укњижен, усељив, 15.000, власник. 065/520-81-82. (4763)
СТРЕЛИШТЕ, двособан, II,
29.000; Тесла, једноипособан,
I, лукс. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (4763)
СТАН, Тесла, двоипособан, 589
м2, поткровље, тераса, гас, нов,
остава, усељив. 069/822-48-24.
(259750)

СТАНОВИ
ПОТРАЖЊА

Аутомеханичар, техничар друмског
саобраћаја и машински техничар,
пожељна возачка дозвола Б, Ц и Е
категорија – више извршиоца.
CV послати на адресу:
Книћанинова 1а или на мејл адресу:
autocentarzoki@mts.rs

СТОМАТОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ у Панчеву

РАСПИСУЈЕ КОНКУРС
за избор у звање и заснивање радног односа
1. Једног ДОЦЕНТА за ужу научну област КЛИНИЧКА МЕДИЦИНА (предмет: радиологија).
Услови:
– докторат из области медицинских наука, здравствена специјализација из радиологије, као и остали услови предвиђени Законом о високом образовању („Сл.
Гласник Републике Србије” бр. 88/2017) 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.

„BEOKOM” DOO Beograd, Ul. Čika Miše Đurića 67,
za rad u Pančevu,

traži:
КУПУЈЕМ стан, око 35 м2, Тесла, Котеж, шири центар.
063(884-04-46. (259420)
КУПУЈЕМ једнособан, двособан
стан, за реновирање, исплата
одмах. 064/206-55-74,
013/362-027. (259643)
КУПУЈЕМО станове и куће свих
структура, брза и сигурна исплата. „Перфект”, 064/348-0568. (259657)
АГЕНЦИЈИ „Тесла некретнине”
потребне некретнине. 064/66889-15. (259748)
КУПУЈЕМО станове на свим локацијама, брза исплата. (320),
„Премиер”, 352-489, 063/80044-30. (25931)

СТАНОВИ

INŽENJERA mašinska ili elektro struka
VI SSS ili VII SSS – 2 izvršioca
POMOĆNI RADNIK sa III SSS – 4 izvršioca
Prijave dostaviti lično od 08 do16 sati na adresu
Prvomajska 10-a Pančevo ili mejlom na
najkasnije do
18. 05. 2018.
Informacije na telefon 013/365-000.

„TERMOMONTELEKTRO” D. O. O.
Баваништански пут 247
Панчево

Хитно

потребни монтери клима уређаја и

монтери централног грејања.
Контакт телефон: 013/377-477, 013/215-54-44

ИЗДАВАЊЕ
ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру, Содара, ПР, интернет, кабловска. 064/414-77-63. (СМС)
ИЗДАЈЕМ смештај за раднике.
Тел. 063/233-558. (259172)
ИЗДАЈЕМ стан и пословну просторију (11 х 9 м) за шивење и
друге намене – на Новосељанском путу, вреди погледати.
064/137-48-67. (258726)
ИЗДАЈЕМ намештен стан од 60
м2 и Бр. Јовановић 24-ц.
063/712-62-84. (259354)
ИЗДАЈЕМ празан двособан
стан, Содара, ЦГ, I спрат, дуже
време. 066/494-900. (259377)

DOO „Kutko” Pančevo, Vojvode Radomira Putnika 27/1

ИЗДАЈЕМ једнособан намештен
стан, шири центар, звати после
18 сати. 060/163-35-95.
(259374)
ИЗДАЈЕМ једноипособан намештен стан. 069/543-17-51.
(259356)
ИЗДАЈЕМ стан на Миси.
063/875-60-34. (259379)
ГАРСОЊЕРА, Котеж 2, ненамештена, сређена, 34 м2, тераса,
клима, повољно. 063/514-360.
(259409)
ИЗДАЈЕМ једнособан стан на
Миси. 064/234-15-21. (и)

Д.О.О. „ХИДРОВОД” ПАНЧЕВО
Ул. Боре Шипоша 25 (Топола, код Црне мачке)
013/341-292

Tражи:
1. Руковаоца багером-скипом
2. Возача Ц и Е категорије
3. Водоинсталатер
4. Зидар-тесар
5. Физички радник
Пријаве од 8 до 14 сати, радним данима. Доћи лично.

– Menadžer hotela - visoka turistička škola, radno iskustvo, znanje engleskog i poznavanje nemačkog jezika – 1
izvršilac
– Recepcionarke- srednja turistička škola, znanje engleskog i poznavanje nemačkog jezika – 3 izvršioca
– Kuvara – najmanje 2 godine radnog iskustva – 2 izvršioca
Ljupko 063/313-844; Daliborka 063/693-291; Marijana 063/693-944.

RAČUNAJTE NA DOBAR POSAO
u d.o.o. KONEKT 1997
Preduzeću za pružanje računovodstvenih usluga
Pozicija koju možete da osvojite i na kojoj možete
da se ostvarite:
SAMOSTALNI RAČUNOVOĐA
Odgovor na pitanje: Zašto da Vas pozovemo
na razgovor?
Pošaljite na: jelena@konekt1997.co.rs
Odgovorićemo svima!

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

ОБАВЕШТАВА ЈАВНОСТ
Vodeća kompanija za prodaju i distribuciju ka HoReCa
sektoru na teritoriji Beograda. Sa sedištem u Beogradu,
Bulevar despota Stefana 115.
*Lokacija magacina ispod Pančevačkog mosta*
Poziva sve zainteresovane da se prijave na oglas za
poslove:
1. Vozač – dostavljač – minimum III SSS, poznavanje
grada, vozačka dozvola C ili B kategorije, da nije krivično osuđivan i da se protiv njega ne vodi postupak. Minimalna primanja 46.000,00 dinara
2. Pomoćnik u razvozu – minimum III SSS, da nije
osuđivan i da se protiv njega ne vodi postupak. Minimalna primanja 37.000,00
Prijave slati na
SMS prijave 064/824-2517
Rok prijava: 20. 05. 2018. godine.

да је носилац пројекта „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА” а. д. Београд, Улица Таковска 2, поднео захтев за одлучивање о
потреби израде процене утицаја на животну средину
за пројекaт реконструкција локације РБС „ПА-Железничка станица” - ПА39/ПАУ39/ПАО39 на катастарској парцели 8106/18 к. о. Панчево, на територији града Панчева.
Увид у податке и документацију из захтева носиоца
пројекта може се извршити у просторијама Секретаријата за заштиту животне средине Градске управе
Града Панчева, Трг краља Петра I бр. 2 - 4, соба 617 у
периоду од 11. до 21. маја 2018. године радним даном
од 10 до 14 сати.
Позивамо заинтересовану јавност да нам у наведеном року достави мишљење у вези са поднетим захтевом.

ЈАВНИ ПОЗИВ
У складу са чланом 29. Закона о процени утицаја на
животну средину („Службени гласник РС”‘ број 135/04
и 36/09)
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРAДСКА УПРАВА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ
Секретаријат за заштиту животне средине је 04. 05.
2018. године на основу захтева носиoца пројекта „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА”‘ А.Д. Београд, Улица Таковска 2, донео решење број: XV-07-501-5/2018 којим је утврђено
да за пројекат реконструкцијe локације РБС „Качарево
LTE” - PА35/PАU35/PАО35 на катастарској парцели
626/2 к. о. Качарево, на територији града Панчева, није потребна процена утицаја 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 617, радним даном од
10 до14 сати.
На донето решење заинтересована јавност може
изјавити жалбу Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине, Нови Сад, у року
од 15 дана од дана његовог објављивања, а преко овог
органа.

У циљу побољшања квалитета амбијенталног ваздуха у
граду Панчеву, Програмом буџетског фонда за заштиту животне средине града Панчева за 2018. годину
планирана су подстицајна средства, за коришћење гаса као енергента, у износу од 3.600.000 динара.
У овој години наведена средства ће се користити као
помоћ за прикључење индивидуалних домаћинстава
на гасну мрежу, односно за суфинансирање трошкова
типског гасног прикључка у току 2018. године, на тај
начин што ће Град Панчево рефундирати део средстава утрошених у те сврхе, у износу од 47.500 динара.
На јавни позив се могу пријавити грађани, власници
индивидуалних објеката, са територије МЗ Горњи
Град, Стрелиште, Стари Тамиш, Војловице, Тополе,
дела Мисе и дела територије МЗ Центар у којима је
изграђена и у употреби улична гасна инфраструктура
чији је власник мреже и дистрибутер ЈП „Србијагас”,
и који су потписали Уговор о прикључењу објекта корисника система на дистрибутивну мрежу са ЈП „Србијагас” у току 2018. године (у даљем тексту Уговор) и
уплатили средства ЈП „Србијагас” за куповину типског
гасног прикључка.
Заинтересовани грађани који испуњавају наведене
услове могу се обратити Граду Панчеву за рефундирање дела средстава утрошених на куповину типског
гасног прикључка, након чега ће Град Панчево са њима закључити уговор и на текући рачун уплатити
47.500 динара.
Документација коју је потребно поднети за јављање на
јавни позив је следећа:

traži radnike za hotel:

ИЗДАЈЕМ стан на Котежу 2, полунамештен. 064/431-08-22.
(259343)
ИЗДАЈЕМ намештен стан, 45
м2, три собе, Содара, од 18. маја. 063/307-816. (259344)
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ЈАВНО-КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЗЕЛЕНИЛО”
ПАНЧЕВО
РАСПИСУЈЕ

КОНКУРС
ЗА ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА
– ЛОКАЛА
– Локал бр. 11 у ламели 5, укупне површине 10,52 м²,
на „Зеленој пијаци”, Улица Ослобођења б.б. по почетној цени од 1.000,00 динара по метру квадратном.
– Локал бр. 9 у ламели 7, укупне површине 10,52 м²,
на „Зеленој пијаци”, Улица Ослобођења б.б. по почетној цени од 1.000,00 динара по метру квадратном.
– Локал бр. 6, у ламели 9, укупне површине 68,50 м²,
на „Зеленој пијаци”, Улица Ослобођења б.б. по почетној цени од 1.000,00 динара по метру квадратном.
Рок за достављање понуда је 8 дана од дана објављивања Конкурса.
Ближи услови Конкурса биће истакнути на огласним таблама Радне заједнице (Панчево, Димитрија
Туцовића 7-а), Робне пијаце „Аеродром” и Зелене пијаце у Панчеву.

1. Попуњен Захтев за рефундирање дела средстава
утрошених на куповину типског гасног прикључка
(образац траженог Захтева се може преузети на сајту
Града Панчева или преузети у Услужном центру Града Панчева, Трг Краља Петра I 2 - 4, Панчево),
2. Копија Уговора са ЈП „Србијагас”,
3. Копија фактуре издате од стране ЈП „Србијагас”,
4. Копија признанице којом се доказује уплата за куповину типског гасног прикључка,
5. Копија или очитана лична карта подносиоца,
6. Копија платне картице за текући рачун.
Наведену документацију је потребно поднети преко
Услужног центра Града Панчева, у затвореној коверти
на адресу: Градска управа Града Панчева, Секретаријат за заштиту животне средине, Трг Краља Петра I 2
- 4, Панчево, са назнаком „Јавни позив за суфинансирање трошкова прикључења на гас”.
Рефундирање средстава заинтересованим грађанима,
од стране Града Панчева, вршиће се до утрошка средстава намењених за ову сврху, према редоследу поднетих захтева, а најкасније до 15. 12. 2018. године.

РАДНО ВРЕМЕ БЛАГАЈНЕ:
понедељком и уторком од 8 до 18, средом од 8 до 15, а четвртком и петком од 8 до 13 сати
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Петак, 11. мај 2018.

СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ
ЈЕДНОСОБАН, центар, комплетно опремљен, ТА, клима,
кабловска, интернет, 150 евра.
064/129-76-04. (259632)
ИЗДАЈЕМ двособан намештен
стан, зграда, Тесла, ТА пећ, на
дуже. 063/822-69-14. (259633)

ОГЛАСИ

marketing@pancevac-online.rs

ИЗДАЈЕМ стан 30 м2, намештен, центар.
060/311-29-64.
(259598)
ИЗДАЈЕРМ гарсоњеру, самцу
или самици. 060/761-11-81.
(259611)
ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру у кући, центар, кабловска,
интернет, ЦГ. 063/118-22-09.
(259618)

ИЗДАЈЕМ два нова локала,
центар, један опремљен салон
лепоте. 063/734-82-31.
(259478)
ПРОДАЈЕМ пословне зграде –
460 и 1.650 м2. 060/312-90-00.
(259495)
ПРОДАЈЕМ разрађен локал,
Ж. Зрењанина 32. (470), „Дива”, 345-534, 064/246-05-71.
(259497)
ЦЕНТАР, продајем локал 13
м2, Браће Јовановић, 13.000
евра. „Ћурчић”, 063/803-1052. (259499)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ локале
од 39 и 81 м2, у центру Стрелишта. Тел. 064/267-71-74.
(259501)
ИЗДАЈЕ се локал у центру , Касапиновићева улица, 16 м2.
Тел. 063/827-60-62. (259535)

ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру у строгом центру, I спрат,
ЦГ, клима, телефон, интерфон,
депозит. Тел. 061/288-45-51.
(259635)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру, полунамештену, посебан сат, улаз.
Карађорђева.
064/994-13-16.
(259624)

ИЗДАЈЕМ стан на новој Миси,
44 м2. Тел. 060/337-26-95.
(259652)

СТАН за издавање, дворишни,
једнособан.
Тел. 063/898-53-08.
(259722)

ИЗДАЈЕМ мањи стан, у центру.
064/549-72-05. (259700)
ИЗДАЈЕМ гарсоњеру у Самачком хотелу. 064/033-38-83.
(259465)
ИЗДАЈЕМ гарсоњеру, лепо намештену, засебан улаз, Миса
код Спортског центра. 013/373027. (259468)

ПОЛУНАМЕШТЕНА гарсоњера
у центру, дворишни стн за
самца. 063/733-02-53.
(259728)

ИЗДАЈЕМ локал код улаза у
Зелену пијацу. 060/351-03-56.
(259527)
ИЗДАЈЕМ локал 23 м2, код Аутобуске станице. 352-105.
(259560)
ИЗДАЈЕМ локал код Аутобуске
станице. 063/725-71-70.
(259634)

ПОТРЕБНИ радници за рад у
месари, са искуством. Контакт, 063/470-009. (259493)

ИЗДАЈЕМ две канцеларије у
„Панпројектовој” згради.
063/314-907. (259708)

ДУГОГОДИШЊЕМ фризерском салону потребна искусна
радница, услови одлични.
064/185-92-34. (259458)
ПОТРЕБАН радник за одржавање машина у производњи,
машинске или електро струке.
013/377-230, 064/259-96-62.
(259454)

ПОТРЕБНА кућа, Стрелиште,
Тесла, центар, ТА грејање,
приземна. 062/103-71.84,
Јана. (259736)

ИЗДАЈЕМ локал за апотеку, 30
м од Дома здравља, 150 евра.
063/735-44-50. (259710)

БАВАНИШТАНАЦ, 20 ари, вода, струја, издајем, продајем
салонит плоче, половне.
064/948-71-22. (259481)
ИЗДАЈЕМ собе за раднике и
самце. 064/305-73-01. (259492)

ПАНЧЕВАЦ
телефон: 013/301-150

СТАН, ЈНА 3-а, комплетно реновиран, погодан за канцеларију, агенцију, 35 м2. 064/47499-11. (259733)
СТРЕЛИШТЕ, издајем локал,
Вељка Влаховића, металне ролетне, излози, 16 м2. 064/47499-11. (259733)

ИЗДАЈЕМ двособан стан, на
Котежу 1. Тел. 063/738-56-42.
(259485)
ПОТРЕБНИ станови за издавање. Агенција „Ћурчић”,
063/803-10-52. (259499)
ИЗДАЈЕМ намештен двособан
стан, Стрелиште. 064/157-2900, 063/742-38-80. (259926)
ИЗДАЈЕМ двособан комфоран
стан, ТА пећ, Авалска 6. Тел.
066/352-710. (259537)
ИЗДАЈЕМ једнособан намештен
стан на Котежу 2. 063/498-981.
(259539)
ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру, у центру града. 063/498981. (259539)
ЈЕДНОИПОСОБАН, намештен
дворишни стан издајем, шири
центар. 064/313-89-72.
(259574)
ИЗДАЈЕМ дворишни једнособан стан, стара Миса, код пумпе Мол, 50 м2, кабловска, клима. 064/337-19-39м 913/401376. (259575)
ИЗДАЈЕ се празан стан, 43
м2, Тесла. 013/371-543.
(259576)

ИЗДАЈЕМ локал у Улици др
Жарка Фогараша 27, има
wi/fi. Тел. 062/504-220.
(259378)

ЛОКАЛИ

ПОСАО
ИЗДАЈЕМ локал, центар, 18 м2,
изолован, излог, клима, повољно, новоградња. 063/752-0400. (259116)
ПРОДАЈЕМ леп локал, укњижен, или мењам за стан. Тел.
063/741-64-00. (259155)
2

ЛОКАЛ, адаптиран 26 м + галерија, ТЦ Змај Јовина 2, према Његошевој продајем.
064/963-60-06. (259271)
ИЗДАЈЕМ два сређена пословна простора од 170 м2 и 75 м2
на Јабучком путу 43-ц.
063/759-12-47. (257167)
2

ЛОКАЛ за издавање, 17 м ,
Стрелиште. 063/478-480.
(259346)
ИЗДАЈЕМ локал, 80 м2, у Вој.
Петра Бојовића 17-а. 063/71262-84. (259354)
ИЗДАЈЕМ локал, 21 м2, близина пијаце, Лава Толстоја.
013/333-058. (259357)
ПРОДАЈЕМ локал за ауто-механичара, електричара или перионицу у Панчеву. 064/22681-91. (259369)

ИЗДАЈЕМ трособан полунамештен стан, дворишни, велика
тераса, баштица, центар.
061/225-16-43.
(259584)

НА ПРОДАЈУ локал 80 м2,
Ослобођења б.б. 063/226-148.
(259394)

ЈЕДНОСОБАН намештен стан,
Тесла, централно грејање, цена
по договору. 063/217-560.
(259589)

ЛОКАЛ, центар Београда, код
Дома омладине, 12 м2, подземни пролаз. Тел. 063/217087. (259425)

АУТО-ПЕРИОНИЦИ „Бибац”
потребан искусан радник.
060/001-050. (259646)

ПОНУДА
ПОТРЕБАН возач Ц и Е категорије са искуством. 069/301-1700. (СМС)
ПОТРЕБНЕ искусне жене за
рад на индустријским шиваћим машинама. 064/191-6495. (256771)
ЈАВНОБЕЛЕЖНИЧКОЈ канцеларији потребан правник за
замену одсутног радника.
Пријаве послати на
beleznikjukic@gmail.com (ф)
ПИЦЕРИЈИ „Попај” потребан
пица-мајстор и раднице за палачинке. 063/820-87-61.
(259067)
ПОТРЕБНА радница за рад у
киоску брзе хране у „Авив
парку”. Тел. 062/310-071.
(259330)
ПОТРЕБНА искусна фризерка
за рад у салону мушко-женски. 060/055-25-11. (259132)
ПОСАО за пензионерке и жене
инвалиде, интернет, страни језик. 063/878-40-52. (259416)
ПОТРЕБНА радница за рад у
трафици. 064/462-12-61.
(259401)
ПОТРЕБНА девојка за разношење пића на бувљаку.
064/132-98-12. (259431)
ПОТРЕБНЕ конобарице, Кафе
„Пацифико”. 060/319-05-77,
061/236-32-87. (259433)

ПОТРЕБАН дипломирани економиста са лиценцом, пожељно искуство у раду у књиговодству. 013/377-230,
064/643-41-22. (259459)

ПОТРЕБНИ продавци и помоћни радници у кухињи у ресторану у „Авив парку”.
013/377-230, 064/643-41-22.
(259459)
ПОТРЕБНА девојка за сменски
рад у Кафе „Азуро”, насеље
Младост. Тел. 063/319-139.
(259466)
ПОТРЕБАН возач Б категорије
за дистрибуцију штампе. Звати
од 9 до 15 сати. 069/867-7207. (259500)
ПОТРЕБАН пекар. 062/404144. (259528)

ПОСАО
ПОТРАЖЊА
ШЉУНАК, песак сејанац одвоз шута малим кипером, до
два кубика. 064/664-85-31,
013/342-338 (СМС)
ПОТРЕБНИ молеро-фасадери,
гипсари, за стални радни однос у земљи и иностранству.
065/467-41-11, 063/319-208.
(259660)

ХИДРОИЗОЛАЦИЈА: Панчево,
машински сечемо, влажне зидове, гаранција. 060/691-0113. (257640)

ФИРМИ „Превозник” потребни радници за превоз хлеба и
пецива. Превоз обезбеђен.
060/864-07-71. (259668)

АЛУ ПВЦ столарија, комарници, ролетне, венецијанери,
уграђујем, поправљам, замена
гуртни. 064/181-25-00.
(258060)

ПОТРЕБАН кувар Ресторану
„Рустико”, у Улици Браће Јовановић 12. 013/258-07-60.
(259609)

ПОТРЕБНА дипломирана медицинска сестра, неговатељица, за бригу о старима.
063/801-56-63. (259674)
ПОТРЕБНЕ раднице на иднустријским машинама, са искуством. 061/721-54-11. (25968)
ПОТРЕБНА раница у радио
центру Weifert таксија, на замени током лета.
064/122-25-16. (259683)

ШТАМПАРИЈИ потребан ситоштампар. CV слати на office@artvision.rs. 060/364-36-50.
(259530)

ПОТРЕБНИ возачи са Б категоријом у дистрибуцији пића
Weifert. 062/446-285.

ПОТРЕБНА радница за рад на
бензинској пумпи у Панчеву.
351-601. (259552)
ПОТРЕБНА жена за чување
детета од дванаест година.
064/198-50-13. (259559)
ФРИЗЕРСКОМ салону „Деја”
хитно потребан професионални мушки фризер, са искуством. 069/185-19-81.
(259607)
РЕСТОРАНУ „Стара Вајфертова пивара” потребно особље –
конобари, куварице, помоћне
куварице. Контакт 063/391824. (259622)
ПОТРЕБНА озбиљна жена за
годишње одморе и викенде,
током целе, у трафици. Тел.
062/104-93-68. (259741)
НОВА пекара на Миси треба
пекара, хлеб, пециво, продавачице. 064/120-09-42.
(259751)

МОЛЕРАЈ, глетовање, кречење,
фарбање столарије, пензионерима попуст. 013/235-78-82.
(259396)

ЕЛЕКТРИЧАР, оправке бојлера, шпорета, индикатора, разводних табли, инсталација.
Мића, 064/310-44-88.
(259062)
АНТИБАКТЕРИЈСКО и дезинфекционо прање тепиха. Бесплатан превоз. 066/001-050.
КОСИМ траву, коров, воћњаке
и баште, врло повољно, тримером. Зоран, 061/683-67-48,
064/438-12-46. (258069)

ПЕКАРИ потребна
продавачица. Тел. 064/515-6862. (259668)

ПОТРЕБНА радница за рад у
месари. 063/362-427. (259731)
ПОТРЕБНЕ раднице за рад у
Маркету „Идеал” на Стрелишту. 063/106-02-81, 062/82665-02, или доћи лично, Вељка
Петровића 12-а. (259735)
ПОТРЕБАН конобар са искуством за рад у ресторану. Пријаве искључиво путем упитника на сајту www.konoba32.rs
(259740)

ИЗВОЂЕЊЕ свих врста грађевинских радова. 064/866-2576, 013/361-601, 061/659-7031. (259406)
ВОДОИНСТАЛАТЕР: поправка
старих, уградња нових цеви,
одгушења, монтажа санитарије. 062/382-394. (259426)
ЗАМЕНА поломљеног црепа,
чишћење олука, висински радови. 065/535-24-56. (259427)

МОЛЕРАЈ: глетовање, кречење,
фарбање столарије, лепљење
тапета, повољно. 064/174-0323, 062/790-881. (259440)

CAFFE FLAMINGO тражи девојку за рад, са искуством.
069/364-10-04. (259696)

ХИТНО потребна девојка за
рад у кафићу на Зеленој пијаци. 064/419-38-38, звати од 9
до 21 сат, доћи лично. (25974)

ПОПРАВКА, столарија, браварија, санитарије, монтажа бојлера, шпорета, грејача. Слободан. 063/865-80-74. л(259401)

ТВ И САТЕЛИТСКЕ антене –
монтажа, ИПТВ и антена плус
поставка. 064/866-20-70.
(259432)

ПОТРЕБНА продавачица за
пекару и пицерију. 063/13075-40. (259687)

ПОТРЕБНА радница за рад у
ради Pro Trade. Позвати од 15
сати, на 063/341-770. (259721)

ДИМНИЧАР, чишћење димњака, котлова и каљевих пећи.
063/155-85-95. (259350)
ЕЛЕКТРИЧАР, поправке бојлера, шпорета, индикатора, разводних табли, инсталација.
Мића, 064/310-44-88.
(259370)

КРОЈАЧКОЈ радњи потребна
шивара са индустријским шиваћим машинама, да шије
услужно шивење – мајице,
шортсеве, на велико. 064/14757-01. (259676)

ПОТРЕБНА радница у пекари
и посластичар. 062/404-144.
(259258)

ПОТРЕБНА радница у кафеу
„Клинч”, Панчево, Книћанинова 37. 062/227-771.
(259529)

МАШИНСКИ цепам и уносим
дрва + угаљ, пелет, брикет,
јефтино, брзо. 066/930-31-25,
Марко Маре. 2594329

АУТО-ПРИКОЛИЦЕ, издавање,
10 евра дан, позовите.
064/235-0815. (258701)
ДУБИНСКО антибактеријско и
дезинфекционо прање намештаја у Вашем стану. 066/001050.
БАШТЕ орем и култивирам.
063/855-92-70. (258340)
СЕЛИДБЕ, превоз друге робе,
Панчево-даље, цена договор.
013/366-843, 063/193-22-29.
(258828)
МАЛТЕРИСАЊЕ, зидање, реновирање свих врста, кровови,
стиропор, бавалит, фасаде.
063/865-80-49.
(259114)

СПРЕМАМ куће и станове, позовите.064/278-71-20.
(259443)
ТОПЛА депилација ногу, руку,
интиму и чупање обрва.
061/663-92-66.
МАШИНСКО одгушење (судопера, ве-це шоља, када, лавабоа, сливника, главних вертикалних и хоризонталних цеви.
Брзо, повољно, од 0 до 24 сата.
064/552-41-46. Кнежевић.
(259460)
ЛОГОПЕД, индивидуални рад
са децом. 064/121-17-92.
(259484)
ЧИСТИМ подруме, таване,
дворишта, селидбе и све остало. 061/627-07-31.
(259498)

Петак, 11. мај 2018.

ПОСАО

ОГЛАСИ

УСЛУГЕ
Сахрана је обављена 4. маја 2018, на Старом православном гробљу
у Панчеву

ПОТРАЖЊА
ИЗРАДА/МОНТАЖА хала,
биндера, коване капије, ограде, тенде, грађевинска лимарија. 064/068-10-85. (259513)
ВЕЗЕНЕ пешкире за свадбе,
продајем. Тел. 013/347-344.
(259508)
ШИШАЊЕ траве, корова, косачице, тримери, трактором,
прскање тоталом. 064/867-4811. (259547)
ВОДОИНСТАЛАТЕР врши замена цеви, вентила, одгушење
канализације одмах. 061/19346-42. (259518)
МАТЕМАТИКА, физика, хемија, механика, часови: Тел. 25119-81, 063/852-22-43.
(258861)
КОСИМ траву, шишам ограду,
тримери, косилица, дворишта,
викендице, око зграда.
063/844-61-13. (259525)
КОМПЈУТЕРИ, сервис, одржавање, поправка, уградња нових
компоненти, брзо, повољно.
060/351-03-54. (259527)
МАТЕМАТИКА, припрема за
малу матуру. 064/968-86-64.
(259749)
ДРВОСЕЧА, исећи ће моторном тестером свако дрво које
вам смета. 063/369-846
(259532)
ЕНГЛЕСКИ свим узрастима,
долазим, јефтино, 23 године
искуства. 013/251-78-97,
063/782-51-48. (259533)
АЛУ, ПВЦ столарија, ролетне,
комарници, венецијанери, тракасте завесе, радим, уграђујем,
поправљам. 063/882-25-09.
(259538)
БЕТОНИРАЊА стаза, дворишта, разбијање бетона, рушења кућа, одношење ствари,
итд. 060/035-47-40. (259554)
РУШЕЊЕ кућа, разбијање бетона, ископи, бетонирања,
обарање стабала, кошење тримером, одношење ствари.
064/122-69-78. (259554)
ПРАЊЕ тепиха, дубинско прање намештаја, душека. Наташа, 361-474, 060/361-47-41,
066/361-474. (259557)

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.
ПРЕВОЗ малим и великим кипером: шљунак, песак, сејанац,
ризла, шут. 063/246-368.
(258375)
СЕЛИДБЕ, превоз робе мерцедес камионом, радници, повољно. Вук. 063/278-117,
064/176-91-85. (259234)
БАЛТОКАД када, обнова глазуре, пластифицирање, 28 година с вама, гаранција.
www.baltokad.co.rs. 065/34755-02, 011/288-30-18. (и)
КАМИОНСКИ превоз-кипер,
шљунак, песак, сејанац, шут,
1.300 динара. 062/355-154.
(258029)
ДЕПИЛАЦИЈА модерном техником и модерним препаратима. заказивање од 9 до 12.
061/209-94-83. (256718)
ИЗДАЈЕМ рамске скеле, металне подупираче, мешалице за
бетон. 064/351-11-73. (259389)
ЛАЛЕ – превозим кипером повољно, шљунак, песак, сејанац,
одвозим шут. 064/354-69-94.
(259412)
ДУБИНСКО антибактеријско и
дезинфекционо прање намештаја у Вашем стану. 066/001050.
СЕРВИС телевизора, ТВ антена, ремонт аку-бактерија, поправка ЦО 2 апарата, корекција километраже. 063/800-0196. (259435)
ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгушење
судопере купатила, адаптације, поправке, замене одмах.
013/331-657, 064/495-77-59.
(259613)
ПРОДАЈЕМ фрижидер и вешмашину. 063/343-69-18,
013/370-534. (259619)

ВАШ баштован – кошење траве, шишање ограде и туја. Тел.
069/130-35-91. (259587)

ВЕШ-МАШИНЕ, фрижидере,
замрзиваче, климе, шпорете,
бојлере, поправљамо с гаранцијом. „Фриготехник”,
013/361-361, 064/122-68-05.
(259645)

ПОВОЉНО вршимо превоз робе камионом, до 4 тоне.
060/632-97-00. (259594)

АНТИБАКТЕРИЈСКО и дезинфекционо прање тепиха. Бесплатан превоз. 066/001-050.

СЕЛИДБЕ, комби превоз, са
радницима, повољно, избацујем стари на намештај. Златко,
063/196-54-56, 061/144-82-80.
(259621)

ПВЦ столарија, израда, уградња, поправка, ролетне, комарници, завесе, хармо-врата, повољно, квалитетно. 065/88685-95, 013/352-967. (259651)

ЧИСТИМ шут, таване, подруме, дворишта, рушим старе
објекте. Златко, повољно.
063/196-54-56, 061/144-82-80
(259621)
ЧИСТИМО таване, шут, подруме и старе шупе. 061/321-7793. (259642)
ШЉУНАК, песак, сејанац, одвоз шута малим кипером до
два кубика. 065/334-23-38.
(259631)
ДУБИНСКО прање тепиха.
Превоз бесплатан. 302-820,
064/129-63-79. (259653)
КОСИМ траву, воћњаке, баште, дворишта на свим теренима, најповољније. 061/311-9769. (259663)
РУЧНИ ископи, комплет септичке јаме, шахте, сечење, вађење дрвећа, сви физички послови. 064/422-52-00.
(259673)
МОЛЕРСКИ радови. 065/84284-29, 063/842-84-29.
(259681)
СТОЛАРСКЕ и браварске услуге. Александар. 351-073,
064/157-20-03. (259702)
КЛИМЕ, уградња, сервисирање, допуна, повољно. Тел.
064/520-48-80. (259733)

ПАНЧЕВАЦ
телефон: 013/301-150
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ШЉУНАК, песак, сејанац од 1
до 5 м³, одвоз шута са утоваром, рушење. 063/771-55-44.
(259515)
КРОВОВИ, поправке, замена
црепа, летви, старог црепа и
поставке новог крова, црепа,
рогови, патошење, изолације,
најјефтинији у граду, пензионерима екстра попуст.
013/404-560, 064/290-45-09,
061/348-20-00, 062/845-96-26.
(259566)
ВОДОИНСТАЛАТЕР. Одгушење купатила, канализације, водоводне адаптације, замена
вирбли, вентила, батерије, санитарије, прикључка воде и канализације. Од 0 - 24 сата,
пензионерима екстра попуст.
Долазим одмах. 013/404-560,
064/290-45-09, 061/348-20-00,
062/845-96-26. (259566)

Opis radnog mesta:
· Organizacija transporta i rasporeda vozača
· Analiza i izveštavanje o troškovima transporta
· Prijem i realizacija zahteva za prevoz
· Vođenje precizne evidencije o realizovanom transportu i putnim nalozima
· Kontrola faktura za transport
· Ažurno vođenje evidencije voznog parka
Uslovi:
· Saobraćajna škola
· Obavezno prethodno radno iskustvo
· Poznavanje rada na računaru
· Izražena komunikativnost, sklonost ka timskom radu

РОЛЕТНЕ, венецијанери, тракасте и роло завесе, могућност плаћања и преко жирорачуна. 064/189-40-91,
013/354-777.
(259617)

ПАВЛЕ ОРЛОВ
1953–2018.
Ожалошћени: супруга МИРЈАНА, брат КОНСТАНТИН, сестра
ТАТЈАНА, сестричина МАРИНА, братанци СТЕВАН и НИКОЛА,
братаница ДУБРАВКА, ВЕСНА, ДУШИЦА и ИВАНА као и остала
родбина и пријатељи
Волимо те Пајо.
(673/259535)

Knjigovođa
1 izvršilac
Opis posla:
· Knjiženje poslovnih promena i kontrola ispravnosti
dokumentacije za knjiženje,
· Dnevno, nedeljno i mesečno vrši sravnjenje i proveru proknjiženih promena;
· Pomoć pri izradi PDV prijave
· Praćenje i primena računovodstvenih politika, aktuelnih propisa,
· Obavljanje svih administrativnih poslova u skladu sa
potrebama poslovanja
Uslovi rada:
· Minimum srednja stručna sprema (ekonomski smer)
· Minimum 3 godine radnog iskustva na poslovima
knjigovođe
· Poznavanje poreskih propisa i procedura
· Odlično poznavanje kontnog okvira
· Poznavanje rada na računaru ( MS Office paket )
· Samostalnost, odgovornost, preciznost, temeljan pristup poslu
· Poznavanje pravila poslovne komunikacije
· Izuzetna poverljivost

Ненадокнадив је губитак, прерани одлазак нашег искреног пријатеља и доброг човека

Последњи поздрав другу

ПАВЛУ
ОРЛОВУ

ПАЈЕ
Породица ВРЦЕЉ
(127/25976)

Хвала ти за све тренутке дружења.
ЖАРКО
и ДРАГО КАЛАБИЋ
(86/259587)

Kontakt e-mail: zaposlenje@almex.rs
Konkurs je otvoren do 23. 05. 2018.
МОЛЕРАЈ, глетовање, термоизолација, спуштени плафони,
преградни зидови, материјал.
060/131-81-70. (256927)
ГИПС, спуштени плафони, преградни зидови, термоизолација, керамика, вода, материјал.
060/131-81-70. (259627)

РАЗНО
МУШКАРАЦ, 56 година, материјално обезбеђен, жели да упозна жену или девојку до 40 година, ради дружења, излазака.
Звати око 21 сат. 013/352-203.

После дуге и тешке болести, 6. маја 2018, у 83. години,
преминуо је наш драги

ТУРИЗАМ

БАОШИЋИ, Херцег Нови,
поглед море, апартман
климатизован.
060/321-60-07.
(259464)
ИЗДАЈЕМ апартман, море Котор Доброта, четворокреветни,
ТВ, клима, интернет. Тел.
069/172-75-43,
063/150-80-99.
(259473)

ПЕНЗИОНЕР, 73 године, не пије, не пуши, без обавеза, тражи
жену за брак. Миран, тих.
062/212-082. (2594759)

СОКОБАЊА, нови апартмани
код парка Борићи.
Резервишите на време.
064/507-20-84.
(259596)

ДАНА 3. маја 2018, на раскрсници Баваништански пут и
Стевана Шупљикца, догодио се
судар. Молим човека који је
био очевидац незгоде да се јави
на 062/651-119. (259701)

СОКОБАЊА, апартман четворокреветни. Повољно, удобно,
пријатно, КТВ, паркинг.
065/205-45-48.
(259614)

С тугом се опраштамо од нашег вољеног
пријатеља

МИЛОРАД ЈОВАНОВИЋ
1935–2018.
Заувек ћеш остати у нашим срцима, и успомена на тебе
ће трајати вечно.
Ожалошћени: супруга СВЕТЛАНА, син СРЂАН,
ћерка ЈЕЛЕНА, зет СИНИША, снаја МИЛЕНА
и унуци ЛУКА и НИКОЛА
(31/259437)

Последњи поздрав комшији

РОЈАЛ МГ: уградња/поправка;
ролетне, комарници, венецијанери, све завесе, тенде, хармоврата, роло-заштита. 063/81620-98, 013/351-498. (259578)
СЕЛИДБЕ, транспорт робе,
монтажа и демонтажа намештаја, паковање и заштита
ствари, одношење непотребних
ствари са радницима и без
њих, 00-24 сата. 064/047-5555. (259580)
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ALMEX d.o.o. raspisuje konkurse za sledeća radna
mesta:
Referent službe transporta
1 izvršilac

МИЛОРАДА ЈОВАНОВИЋА
1935–2018.

Породица МИЛИЋ
(51/259491)

МИЛОРАДУ
ЈОВАНОВИЋУ
од станара из трећег
улаза у Милоша
Обреновића 47
(61/259517)

Драги професоре Мићо, било је величанствено
познавати Вас и дружити се с Вама

МИЛОРАД ЈОВАНОВИЋ
професор
Много Вас волимо, поштујемо и тугујемо за Вама, једном од најзначајнијих и најдрагоценијих
личности у нашем животу.
Пријатељи се не заборављају!
Ваше: ЈОВАНКА и ЛИДИЈА БЛАГОЈЕВИЋ
с породицом
(52/259493)
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ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Тужна срца обавештавмао да је наш најбољи отац, супруг,
деда и брат

АЛЕКСАНДАР ВУКОВОЈАЦ

АЛЕКСАНДАР ВУКОВОЈАЦ
1963–2018.

25. VIII 1963 – 6. V 2018.
Сине наш, постоји љубав коју смрт не прекида и
туга коју време не лечи.
Заувек ћеш бити у нашим срцима.

БУДИМИР М. ПЕЈАКОВИЋ
рођ. 1949.
преминуо 3. маја 2018, у 69. години.
Све битке у животу служе да нас нечему науче, укључујући и оне које изгубимо, као што си ти изгубио у храброј
борби против опаке болести која те је заувек однела из наших живота. Вечно ћеш живети у нашим срцима.
Сахрана је обављена 5. маја 2018, у 14 сати, на Старом православном гробљу у Панчеву.
Заувек ожалошћени твоји најмилији: супруга ЛОЗЕНА,
син МАРКО, ћерка ИВАНА и брат СВЕТОЗАР
с породицама
(24/259414)

Драгом брату

Твоји: тата ТОМА и мама ХИЛДА
(43/259472)

Били смо једно другом ослонац, сигурна лука, а
сад оста само пуста жеља и снови који несташе у
трену.
Твоја ГОРДАНА
(44/259472)

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

Последњи поздрав

АЛЕКСАНДАР
ВУКОВОЈАЦ

АЛЕКСАНДАР ВУКОВОЈАЦ

Нека те анђели чувају.

Последњи поздрав пријатељу

СИНДИКАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА РАФИНЕРИЈЕ
НАФТЕ ПАНЧЕВО
(58/Ф)

Сестра ПАТ, тетка БЕБА
и теча ТОМ
(48/259472)

Последњи поздрав брату

БУДИМИРУ

Последњи поздрав

Последњи поздрав

БУДИМИРУ БУДИ

Нека ти Бог подари вечни мир и спокој.
Успомену на твој драги лик вечно ће у срцу
носити твоји: браћа ПЕТАР и ГОРАН ВУЈОВИЋ
с породицама, ујна СМИЉА и пријатељи ВИДА,
СТЕВА и БАТА

Сећат ћемо се твог благог осмеха и посебног дара за хумор и уметност.
Породица ПЕРУШИНА
(25/259415)

(115/259666)

БУДИМИРУ
ПЕЈАКОВИЋУ

САЛЕТУ

САШИ

Последњи поздрав нашем драгом
од сестре АНЂЕЛИЈЕ
с породицом

од МИЛИЦЕ, ДАНИЕЛА
и ПЕТРА с породицама

од породице ПАП

(75/259562)

(79/259569)

(87/259592)

Последњи поздрав пријатељу

Последњи поздрав драгом

Отишао је наш Паја да

БУДИМИР ПЕЈАКОВИЋ

игра шах са бољим од
нас

3

БУДИМИРУ ПЕЈАКОВИЋУ
Драгом Буди последњи поздрав од свастике
ЉУБИЦЕ, паше СИМЕ, ЈОВАНА и ВЕСНЕ
с породицом

од породице КАРАНФИЛОВСКИ

(54/259503

(55/259504)

БУДИМИРУ
ПЕЈАКОВИЋУ
БУДИ

Последњи поздрав драгом пријатељу

САШИ

од породице РАДИЋ

од БРАНИСЛАВЕ
и САШЕ

(83/259583)

(47/259472)

ПАВЛЕ ОРЛОВ

СНЕЖА, ХАЈРИЈА,

АЛЕКСАНДАР ВУКОВОЈАЦ

БУДИ

ДРАГАНЧЕ, БАЛЕ,

Хвала ти на искреном дугогодишњем пријатељству.
Породица ЗЛОКОЛИЦА

Вечно ћеш живети у нашим срцима, у нашим мислима.
Твоји: сестра СНЕЖА, зет ПЕЂА, сестрић ВЛАДА
и САЛЕ

(88/

(45/259472)

ВЛАСТА, СРЂАН, ТИТО,
ДУДА, ПЕДА, БАТО,
МИШКО, ЈОЦА, и ЗТП
(73/259357)

Последњи поздрав пријатељу

Последњи поздрав драгом куму

АЛЕКСАНДАР ВУКОВОЈАЦ
Нема више мог брата, мог дебелог, одвели га анђели.
Неутешна твоја сестра СНЕЖА
(46/259472)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

БУДИ ПЕЈАКОВИЋУ

013/301-150

БУДИ

Хвала за искрено пријатељство.
Породице ВУКОВИЋ и АЈДУКОВИЋ
(82/259582)

ПОПУСТ

Почивај у миру.
Твој кум ДЕБА с породицом
(81/

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

Петак, 11. мај 2018.
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Нашем драгом колеги и добром другу

26. априла 2018, у 77. години, преминуо је наш вољени супруг, отац, деда и брат

САШИ ВЕЧАНСКОМ ВЕЧИ
Нека је покој души и вечан помен.
Колектив Градске библиотеке Панчево

БОРИСЛАВ СИМИЋ

(6/ф)

1941–2018.
Гетеброг – Шведска

Драгом оцу и брату

СЛОБОДАНКА ШТРЛЕК
рођ. Блануша
1942–2018.

С љубављу и поштовањем чуваћемо успомену на њега.

Сахрана је 11. маја 2018, у Немачкој.

Његови најмилији
(20/259398)

Последњи поздрав

17. маја 2017. године напустила нас је

Ожалошћени: породица, родбина и пријатељи
(19/259393)

СЛОБОДАНУ ЛАЗАРЕВИЋУ
последњи поздрав од сина ДУШАНА и ћерке
АЛЕКСАНДРЕ с породицама и сестре ЈОВАНКЕ
с породицом и БИСЕРКЕ

Последњи поздрав колеги и пријатељу

(17/259391)

Последњи поздрав цењеном комшији

МАРИЈА ЈОВАНОВ
наша вољена мајка, ташта и бака.
За живота пружила нам је сву своју љубав и пожртвовање.
У суботу, 12. маја доћи ћемо да јој дамо годишњи помен.
Породица ЈАКОВЉЕВИЋ
(21/2593199

ВЕРИ
ФИЛИПОВИЋ

ЉУБОМИРУ ПРЊАВОРЦУ

1931–2018.

од пензионера УПР „Србијагас”
Нови Сад Клуб Панчево

од сина БАТЕ, снаје
БРАНКЕ, унука
ДРАГАНА и МИЛАНА
(76/259556)

(65/259541)

СЛОБОДАНУ
ЛАЗАРЕВИЋУ

Последњи поздрав

Последњи поздрав нашем

од станара
у Ослобођења 33
(18/2593929

(16/259388)

1931–2018.

од стрикана, стрине, МАЈЕ и ЛЕНКЕ
(29/259430)

од ћерке ЉУБИЦЕ,
унука СВЕТЕ
с породицом и унуке
НАТАШЕ с породицом
(77/259556)

АНЂЕЛКИ
РАДАК
БОШКУ
МИЛОСАВЉЕВИЋУ

Последњи поздрав
од комшија
у Кикиндској 13
(56/259509)

сестра ВЕСНА
с породицом

Драгој

ВАСИЛИЈУ ШКУЛИЋУ

Последњи поздрав драгом куму

Последњи поздрав бака

ВЕРИ
ФИЛИПОВИЋ

НЕНАДУ МАНДИЋУ
1956–2018.

НЕНАДУ

ЉУБИ
од породица
МАРКОВИЋ
и ЈОВИЧИН

Последњи поздрав

Последњи поздрав брату

Последњи поздрав

ДРАГАН, СИНИША

ЉУБОМИРУ
ПРЊАВОРЦУ

ЉУБОМИР
ПРЊАВОРАЦ
1934–2018.

С љубављу и поштовањем чуваћемо успомену
на тебе.
Твоји кумови: ТОДОР,
ЖИВАНА и ЉИЉАНА

Наш вољени тајка и супруг
живеће у нашим тужним
срцима доживотно....
Ћерка РАДМИЛА
и супруга ЉИЉАНА

(50/259482)

(15/259387)

Умро је мој брат Бата
4. мај 2018.

и СРЂАН
(9/259381)

Драгом ујки и брату

ВАСИЛИЈЕ ШКУЛИЋ БАТА
Увек ћеш бити у мом срцу.
Сестра СЛАЂАНА РИСТОВИЋ с породицом

од породица ЈАКОВАШИЋ и ЖИВКОВИЋ
(69/259548)

(74/259561)

(71/259553)

Наша дугогодишња чланица

Последњи поздрав нашем вољеном

ПОПУСТ
ЛЕЛИ
МИЛАНКА КЕВРЕШАН СЕЈА
преминула је 1. маја 2018.
Тугују за њом чланови удружења
и ансамбла „Златна јесен”
(34/259449)

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

последњи поздрав од
МАСЛИЋА
(93/259605)

БАТИ
ШКУЛИЋУ
Сећање заувек.
Твоји: МАРКО,
МИЛОШ
и СТАНИСЛАВА
БОДНАР
(124/259712)

ВАСИЛИЈУ ШКУЛИЋУ БАТИ
1952–2018.
од супруге ЉИЉАНЕ и синова ИВАНА и КОСТЕ
с породицама
(68/2595489
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Последњи поздрав

Последњи поздрав

Последњи поздрав свом оцу, деди и тасту

БЕШИ
од породице МАТЕК

СВЕТИСЛАВ ОКУКА БЕША

(85/259588)

1953–2018.

СНЕЖАНИ

Нисмо те могли сачувати од смрти, али ћемо те сачувати од заборава.

ПАНЧЕВАЦ

Ожалошћени: ћерка АЛЕКСАНДРА, унука АНЂЕЛИЈА
и зет ДРАГАН

„Можда спава са очима изван сваког зла,
изван ствари, илузија, изван живота,

телефон:

(36/259471)

013/301-150

И с њом спава, невиђена, њена лепота.
Можда живи и доћи ће после овог сна
Последњи поздрав

Можда спава очима изван сваког зла...”

Последњи поздрав

Породица ТМУШИЋ
(59/и)

Последњи поздрав нашој драгој колегиници

Вољеном сину

СВЕТИСЛАВ ОКУКА БЕША
од брата ВИТЕ с породицом

од сестре РАДМИЛЕ и зета МИЉОЈКА с породицом

(41/259411)

(39/259471)

Последњи поздрав

СНЕЖАНИ ТОМАШЕВИЋ
Почивај у миру!
Колектив Института „Др Јосиф Панчић”
(64/Ф)

Вољени

СВЕТИСЛАВ ОКУКА БЕША

Последњи поздрав брату,
шураку и ујаку

Последњи поздрав

ГОРАНУ
ПАНТИЋУ
С љубављу коју смрт не
прекида и тугом коју време не лечи, чуваћемо те
од заборава.
Твоји: тата СПАСОЈЕ
и мајка ИВАНКА

СВЕТИСЛАВ ОКУКА БЕША

СВЕТИСЛАВ ОКУКА БЕША

од брата БОГОЉУБА и снаје ВЕРЕ

од брата НОВИЦЕ с породицом

(38/259471)

(37/259471)

(97/259608)

Последњи поздрав стрицу

Вољени брате

Последњи поздрав стрицу

ГОРАНЕ
ГОРАНУ
ПАНТИЋУ

С љубављу коју смрт не
прекида и тугом коју време не лечи, чуваћемо те
од заборава.
Породица
МИЛОВАНОВИЋ

од сестре СВЕТЛАНЕ,
зета РАЈКА и сестрића
ДРАГАНА и ЦВИЈЕ

(100/259608)

(104/259623)

Последњи поздрав зету

СВЕТИСЛАВ ОКУКА БЕША

ГОРАНЕ

СВЕТИСЛАВ ОКУКА БЕША

од синовца ВЛАДИМИРА с породицом

од синовца ГОРАНА с породицом

(42/259471)

(40/259471)

Вољени никад не умиру.
Недостајеш ми пуно. С
поносом те чувамо у нашим срцима и мислима.
Твој ФИЛИП и сестра
ЈЕЛЕНА

Наш вољени супруг, отац и деда преминуо је 6.
маја 2018, у 81. години

(98/259608)

Вољени тата

ГОРАН
ПАНТИЋ
1967–2018.

ГОРАНУ
ПАНТИЋУ

Драги комшија, твој ведар лик, доброту и поштење никада нећемо заборавити.
ДРАГАН КОКАНОВИЋ
с породицом

Ми које ти волимо знамо
како је тешко живети без
тебе.
Од шурака ЗОРАНА
ДЕСПИЋА с породицом

(104/259623)

(96/259608)

Последњи поздрав куму

Последњи поздрав вољеном синовцу, стрицу и
деверу

СТАНКО ПЕТРОВИЋ
1937–2018.

СТАНКО ПЕТРОВИЋ

Много је лепих успомена да те вечно с љубављу
и поносом памтимо.
Ћерка САЊА

Ожалошћени: супруга ДАНИЦА с породицом
(108/259654)

(109/259654)

ГОРАНЕ
У трену си отишао с оне
стране дуге. Све лепоте

Хвала за бескрајну љубав, подршке све, пожртвовање... То остаје у срцу и души заувек.

Последњи помен брату

Последњи помен супругу

Драги тата

овог света однео си са собом.
Твоје сломљено срце куцаће у нама док трајемо.

СТАНКО ПЕТРОВИЋ

Твоја ћерка ЈЕЛЕНА,
зет ИГОР, ПЕТАР
и НИНА

ГОРАНУ

ГОРАНУ

(99/259608)

ГОРАНУ
ГОРАНУ
ПАНТИЋУ

од породице
СМЕДЕРЕВАЦ

У мислима си нам док
постојимо.
Породица ПАНТИЋ

(114/259662)

(101/259605)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:
013/301-150

ПАНТИЋУ

од брата ЈОЦЕ
ПАНОВИЋА
с породицом

И ништа не може бити
као пре, у сваком делу
живота и душе. Недостајеш ми.
Твоја супруга ЗОРИЦА

(95/259608)

(94/259608)

ПАНТИЋУ

С љубављу и поносом чуваћемо све успомене на тебе...
Хвала ти на свему што си нам дао...
Ћерка МАЈА с породицом
(107/259654)

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

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
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Нашем вољеном

Последњи поздрав

9. маја 2018. године, после дуге болести преминула је наша драга

СЛОБОДАНКИ ГЛИШИЋ
ЋОБИ

СЛОБОДАНКА ГЛИШИЋ
1940–2018.

Хвала Ти за сва Твоја добра!
Девер МАНОЈЛО с породицом

Сахрана ће се обавити 10. маја 2018, у 13 сати, из капеле
на православном гробљу у Старчеву.
Ожалошћени: супруг ДАНЕ, син АЛЕКСАНДАР, снаја
МИРЈАНА, унуци МАРКО и АНЂЕЛА и остала родбина

(129/259747)

Последњи поздрав вољеном супругу и оцу

МИРКУ МАРИЋУ
1991–2016.
12. маја 2018, у 12 сати, посетићемо твоју
вечну кућу поводом тужне двогодишњице
откада си изненада, без најаве, отргнут од
живота. Отишао си, а толико тога смо имали у плану да урадимо, још толико заједничких тренутака да имамо. Тешко је живети од сећања, речи су немоћне пред суровом истином. Неми остајемо при помену
твог имена, скамењени пред стварношћу,
јер са тобом је отишао од нас.
Био си и остао нас понос, део нашег живота. Недостајеш.... Недостајеш нам ти, нестао у висинама, негде међу звездама, заувек заспали, наш вољени....

(128/259748)

Вечно у нашим срцима.

Последњи поздрав вољеном брату

Мајка БОРКА, отац МИЛОВАН, брат
МАРКО и снаја ЉУБИЦА с децом
(110/259665)

БОБАНУ НЕДЕЉКОВИЋУ

Његови САНДРА и ОГЊЕН
(125/259714)

ЈОВАНКА ИЛИЋ
1942–2018.

РИСТИ
ПЕЈЧИЋУ

С неизмерном тугом опраштамо се од наше маме, супруге, баке и таште.
10. маја, на Новом гробљу у Панчеву, у 13
сати, биће полагање урне.
Вечно ће те памтити твој супруг
ТРИПКО, ћерка ГОСПАВА, зетови
СЛОБОДАН и САША и твоји најдражи
унуци МАША, СОФИЈА, АЊА и АЛЕКСА

Ожалошћена сестра
СТАНА с породицом

У уторак, 15. маја 2018, у 11 сати, на Католичком
гробљу у Панчеву дајемо четрдесетодневни помен нашој драгој

(106/259641)

Последњи поздрав

РИСТО ПЕЈЧИЋ

(118/259691)

МИЛИЦИ СТОШИЋ
БОГОСАВЉЕВ
1948–2018.

Мој

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

Син ГОРАН, снаја ЛИДИЈА, унуци ТАЊА
и ДЕЈАН, остала родбина и пријатељи

БОБАНУ

РАДНО ВРЕМЕ
БЛАГАЈНЕ:

Последњи поздрав

Страшно ми недостајеш.

Твоја ВЕРА
(122/259703)

Хвала ти за љубав, доброту и васпитање
које си нам пружио. Никада те нећемо заборавити. Вечно ћеш живети у нашим срцима и мислима.
Ожалошћени: супруга ЉУБИЦА, синови
НЕНАД и ВЛАДО, снаје НАДА
и СТАНИСЛАВА и унуци ГОРАН, ДЕЈАН,
ДАНИЈЕЛ, БОЈАН и БОРИС

(120/259698)

(78/259565)

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

од генерације 1960. из
ОШ „Доситеј
Обрадовић” Омољица

ВОЈИСЛАВЕ

После кратке и тешке болести, 3. маја, у
83. години преминуо је наш вољени супруг, отац, свекар и деда

(62/2595919)

ПАНЧЕВАЦ

БОБАНУ НЕДЕЉКОВИЋУ

телефон:

ТРАЈЧЕ СИМЈАНОВСКИ

од породице ЈАНКОВИЋ

013/301-150

Обавештавамо родбину и пријатеље да 12. маја 2018, у 10.30, на
Новом гробљу у Панчеву, дајемо шестомесечни помен нашој драгој мајци

(126/259718)

(92/259604)

16. маја 2018. навршава се претешка година како нас је напустио наш

Помен ће се одржати у суботу, 12. маја 2018, у 11
сати, на Новом гробљу у Панчеву.

С љубављу чувамо успомену на тебе.

Прошла је година откако није с нама

ЗОРАН ЖИВКОВИЋ

ВОЈИСЛАВ ЂУРКОВ

СТАНИ ВУЛОВИЋ

Заувек у мислима синова БЛАГОЈА и МИРОСЛАВА
с породицама

Ова песма рефрен нема.

Синови НЕНАД и ПРЕДРАГ с породицом

Породица

Породице ЖИВКОВИЋ и НИКОЛИЋ
и многобројни пријатељи

(89/

(121/259703)

(123/259705)
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Петак, 11. мај 2018.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
У суботу, 12. маја 2018. године, у 11 сати, на Новом гробљу, даваћемо једногодишњи помен нашим вољеним

Тужно сећање на

ВУЧИНИЋ
ДУШАН
ВРАЊЕШ
Заувек ћеш бити у нашим срцима.

АДАМА БАЛЕКА

Супруга СПОМЕНКА са
ћеркама, унуцима и
осталом родбином

15. V 2013 – 15. V 2018.

ОЛГА

Сваки мај у мени буди емоције и велику тугу.
15. маја навршава се пет тужних година без тебе, најдраже моје.
Ако негде у тмини своје душе чујеш један глас, то те зовем ја.
Без тебе је моја туга сива и бескрајно дуга.
Почивај у миру. Нека ми те добри анђели чувају, ја те чувам од заборава.

ВУКОТА

(26/259410)

Ваши: ГОРАН, ЂОРЂЕ и ЛЕПА

15. маја навршава се година откако ниси с нама

(102/259616)

Сећање на пријатеља

ЈОВАНЧИЋ
Вечно твоја супруга АНКИЦА
(27/259411)

У суботу, 12. априла 2018, даваћемо шестомесечни помен нашем вољеном сину,
супругу, оцу и брату

ЗЛАТКО
СТОЈЧИЋ
Заувек ћеш остати у нашим мислима.

13. V 2003 – 13. V 2018.

ЗОРКА
1982–2018.

ЉУБУ МИЉКОВИЋУ
1986–2017.
Време се не може зауставити, туга се не
може заборавити, наши погледи ће те тражити, твој анђео ће нас блажити.
Твоји најмилији
(66/259545)

2015–2018.

С љубављу и дубоким поштовањем чувам успомену на своје родитеље.
У суботу, 12. маја, у 11.30, даваћемо помен.
ДРАГАНА и МИКИ

УРСУЛА
МАРИЈА
ПАШАЈЛИЋ

БРАНИСЛАВА
БАТУ
ЈОВАНЧИЋА

БРАНИСЛАВ

(111/259659)

10. V 2015 – 10. V 2018.
АНА и ДЕЈАН
ИВОШЕВИЋ
из Шарлота

Породица СТОЈЧИЋ
(11/1259383)

У суботу, 12. маја је седам година како је умро
наш вољени

(112/259659)

рођ. Реснер
Љубав, поштовање, захвалност и успомене време не брише.
Њени најмилији

У четвртак, 17. маја 2018, у 11 сати, на Новом
гробљу, даваћемо четрдесетодневни помен нашој драгој мајци и баби

12. маја 2018. навршава
се петнаест година како
није с нама наша

ИЛИЈА
ОГРИЗОВИЋ

(30/259436)

Заувек у нашем сећању.
Супруга ТАЊА, синови
РАДЕ и БОКА , снаја
ЉИЉА и унуке ИВА
и МИМА

У понедељак, 14. маја,
навршава се четрдесет
дана од смрти моје сестре

(32/259439)

ДУШАНКИ ЈОВИЋ
ЕВИЦА
БАРБИР ЈЕКА

Недостајеш... много нам недостајеш! Увек ћемо
те волети и чувати у нашим срцима.
Твоје ћерке БИЉА и ЉИЉА с породицом
(35/259451)

Године пролазе, њен драги лик живи у срцима
најмилијих.

МИЛИЦЕ
БОГОСАВЉЕВ
СТОШИЋ

ЉУБО МИЉКОВИЋ
Зашто је твоја животна битка била безуспешна,
зашто више нема твоје лепоте и доброте, твог
ентузијазма, оптимизма и младалачког полета,
зашто више нема Љубе Мољца, једног од тројице
сложне браће, зашто, зашто... а одговора нема,
само безгранична туга и бол Пенча моја.
Заувек ћеш остати у нашим срцима.
Твоји: породица ВЛАЈИЋ

У недељу, 13. маја 2018, у 11 сати, на Новом гробљу, даваћемо четрдесетодневни помен нашем
драгом

Брат РАДЕ с породицом
(113/259601)

СТОЈАНКА
ЖИВОЈИНОВИЋ

(117/259671)

РАДНО ВРЕМЕ
БЛАГАЈНЕ:

(5/2593673)

17. маја навршава се пет година туге и бола откада си нас заувек напустила

Син МИЛЕ, снаја МИРА
и унуке ЉИЉАНА
и СВЕТЛАНА

РАДЕТУ СТАНЧИЋУ БУЦИ
1957–2018.

ЉУБИЦА
ДИКЛИЋ

16. XI 2017 – 16. V 2018.
Много нам недостајеш.
Твој син ЦАКА
с породицом

Ожалошћени: породице СТАНЧИЋ и ВАСИЉЕВ
(33/259440)

(91/259603)

Сећање на тату и тетку

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

Година прође, а бол, туга, сузе, остадоше.
Мајка ДОБРИЛА
МАТИЋ и синови
ЗОРАН с породицом
и СЛОБОДАН
(67/259546)

ПОМЕН

СЕЋАЊЕ

АНТОНИЈЕВ

МИЛЕВА
ЦВЕТКОВИЋ

ДАРКА СТАНКОВ
рођ. Стојаковић
1959–2013.
Живот тече и пролази, доноси бол и тугу, када
прође бол ће нестати и туга ће престати.
Неутешна мајка РАДМИЛА и сестра ЂУРЂЕВКА
(119/259697)

САВА МИЛОШЕВ
9. V 2002 – 9. V 2018.

БУБА ДИКЛИЋ
16. XI 2017 – 16. V 2018.
СЛАЂА и ЈАСНА с породицама
(90/259600)

ОЛГА

МИТА

Заувек у нашим срцима.
Ћерка МИРЈАНА с породицом
(57/259512)

Отишла си тихо и неприметно , али никада нећеш из наших живота.
Ожалошћена породица
ЦВЕТКОВИЋ
(116/259667)

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Петак, 11. мај 2018.
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13. маја навршава се осам година без вољеног

ПОМЕН

ЂОРЂА ИВАНОВА
1947–2010.

ЗОРАН ЈАКОВЉЕВИЋ
Вољеном мужу и оцу чији ће драги лик, изузетан дух и доброта
заувек остати у срцима његових најмилијих: жене ОЛИВЕРЕ,
кћерке ИВАНЕ, сина ДАРКА и снахе АЛЕКСАНДРЕ

Године пролазе, бол и туга остају.
Сећање на драге родитеље

СТУПАР

Твоји вољени: супруга АНКА, син НИКОЛА,
снаја ЉИЉА, унука САЊА и унук ЂОРЂЕ

(2/259351)

(13/259385)

10. V 2017 – 10. V 2018.

4. маја навршило се тридесет две године од смрти наше

СЕЋАЊЕ

ЂОКО

ДЕСА

1978–2018.
2013–2018.
Оставили сте доброту која се не заборавља и тугу која не пролази. Ма где били нека вас анђели
чувају, јер сте својом добротом то заслужили.
Много је разлога да вас вечно памтимо и успомену на вас од заборава сачувамо.
Ваши најмилији: ћерке, зетови и унуке
са својим породицама
(10/259382)

НИКОЛА ТАДИЋ

МИРЕ КОЛАР

Хвала за несебичну љубав, подршку, разумевање...
Има те у мислима и причама, али те нема
тамо где нам највише требаш, у животу.
Настављамо да корачамо по трагу који си
за собом оставио.

рођ. Радак

ЈАГОТКА КРСТИН

Четрдесет најтужнијих дана без наше драге

Њени: ДРАГАН,
СИНИША и СРЂАН

Вечно ћемо чувати сећање на најдражу

(8/259381)

тетку.

Твоји: МИЛКА, МИМИЦА, МИЋА,
ТАМАРА и АНА са фамилијом

ЉУБИЦА МИЛЕНКОВИЋ с породицом

(72/259555)

(80/259572)

Дванасест година без нашег вољеног

У четвртак, 10. маја 2018,
у 10 сати, на православном гробљу у Омољици
да ва ће мо че тр де се то днев ни по мен на шем
драгом

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

МИРЈАНЕ ВУЧКОВИЋ
рођ. Цветичанин
Неверица, туга, тишина.
Увек си с нама кроз сећање и време када смо били заједно и срећни.
Твоји: ЗОРАНА и ВЛАДИМИР
(7/259735)

ЖИВОРАДУ
СРЕЋКОВИЋУ
Твоји најмилији

МИРА МАКСИМОВИЋ

ДРАГЕ КАРИЋА

Четрдесет тужних дана
без наше драге

(84/259586)

10. V 2017 – 10. V 2018.

14. V 2006 – 14. V 2018.
Пет година од смрти

С љубављу породица

Син ЗОРАН ЂУРИЋ

(14/259386)

(105/259638)

СЕЋАЊЕ

Навршило се петнаест
тужних година од смрти
наше драге мајке, баке и
прабаке

АНА СИМИЋ
1937–2018.

МИОДРАГА
ТОШИЋА

МИРЈАНЕ
ВУЧКОВИЋ

С тугом и поносом чуваћемо те заувек у нашим
срцима.
Син ИЛИЈА, унуци
МИЛАН и МИРОСЛАВ
и родбина

рођ. Цветичанин
Миро, остаће твој лик
увек у мислима и сећању
мени и мојој деци
СНЕЖА

(60/259516)

(12/259384)

10. IV 1941 – 14. V 2013.

ЖЕЉКО ЦВЕТКОВИЋ
9. I 1981 – 2005.

Бескрајно нам недостајеш.
Твоји: ЗОРАНА
и ЗОРАН

СНЕЖАНА
АНКИЋ

Твоја доброта и племенита душа која се не заборавља, време није ублажило тугу која траје и
трајаће вечно.
Твоји најмилији: тата, мама и браћа БОЈАН
и ГОРАН
(3/259361)

Сећање на наше драге

ЂУРИН

(22/259403)

14. V 2004 – 14. V 2018.

МИЛКЕ
ТЕШАНОВИЋ

С љубављу и поносом уз
сећања чувамо успомену
на тебе.
Твоји најмилији

С љубављу и поштовањем остаћеш заувек у
нашим срцима.
Твоји најмилији

(53/259502)

(70/259550)

СЕЋАЊЕ

СРБИСЛАВ

НЕВЕНКА

Поносно вас чувамо од заборава.
Син СТЕВА и ћерка ГОЦА с породицама
(1/259126)

Сећање на родитеље

Једанаестогодишњи помен

САМАРЏИЋ

ОСТОЈИЋ
БОЈАНА ТАСИЋ

2015–2018.
ЖЕЉКО ЦВЕТКОВИЋ

Мајко, радо те се сећамо

Увек ћемо те се сећати с љубављу, поносом и поштовањем.
Твој брат БОЈАН с породицом
(4/259362)

и увек те спомињемо.

ЦВЕТКО

ЗОРКА

Помен дају син ВЛАДА и ћерка ЈОВАНКА с породицама

Породица ТАСИЋ

(28/259412)

(23/259405)

МАРКО

ЉУБИЦА

рођ. Медан
С поносом чувамо успомену на вас.
Ђерке ДРЕНКА и БЕБА с породицама
(49/259479)
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ИНФО/ЗАБАВА

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ

ИЗ МАТИЧНИХ КЊИГА

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

РОЂЕНИ

Ован

Вага

17. априла: Искру – Наташа и Слободан Антић; 23. априла: Теодору –
Драгица и Игор Раду; 26. априла: Мињу – Марија и Дејан Стефановски;
27. априла: Дуњу – Сандра и Ненад Бићанин; 28. априла: Анику – Јована
Шормаз Манојловић и Владимир Манојловић.

(21. 3 – 20. 4)

(23. 9 – 22. 10)

Добили сина
3. априла: Себастијана – Виореауа и Маринел Алмажан; 11. априла: Луку – Весна Обрадовић и Драган Клипа; 17. априла: Вукашина – Славица
Фаркаш и Драган Здихан; 18. априла: Ненада – Емина Стојановић и Слободан Вељић; 20. априла: Луку – Биљана и Иван Војнов; 22. априла: Омера – Хермина Насуф и Флоријан Салихи; 23. априла: Славка – Анђелка Јеремић и Павле Јон; 25. априла: Филипа – Мирјана и Бењамин Б. Нађ, Стефана – Мирослава Војчић и Милан Аврамовић; 26. априла: Стевана – Нина и Петар Недељков; 27. априла: Арсенија – Даница и Игор Пасер, Луку
– Кристина и Александар Давидовић.
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Превише сте енергични и пома-

Своје жеље, планове и надања

ло огорчени, па у брзини доносите погрешне одлуке. Мањи прилив новца смириће тензије између вас и партнера. Избегавајте
озбиљне свађе.

задржите за себе и сигурно ћете
успети да остварите оно што желите. Предстоји вам велики пословни успех. Не помажите људима само зато што то траже од
вас.

28. априла: Марија Јовановић и Жељко Петров, Александра Којић и Никола Манојловић, Милица Ненадов и Никола Јоковић, Анђа Вуловић и Виорел
Ардељан, Александра Стојановић и Сава Мандрешевић; 29. априла: Драгана Коркут и Драган Маргитановић, Кристина Бугарин и Слободан Анђелковић; 3. маја: Кристина Ђорђевић и Марко Маљковић, Виолета Краљ и
Ђорђе Лињаковић.

26. априла: Горан Вујичић (1966), Јано Мизерак (1959); 27. априла: Раденко Тановић (1958), Драгица Дуловић (1950), Саша Вечански (1969), Никола Домазет (1936), Ана Пуја (1948); 28. априла: Станимир Јовановић
(1954); 29. априла: Илија Рукавина (1954), Спасоје Матић (1933), Љубисав Сладојевић (1939), Стеван Константинов (1965), Јован Ђорђе (1937);
30. априла: Снежана Томашевић (1976), Бењамин Нађ (1936), Бошко Милосављевић (1951); 1. маја: Миланка Кеврешан (1932), Василије Петровић
(1941), Саздо Вељковић (1939); 2. маја: Ђинуца Шебештјен (1961), Жарко
Петровић (1934), Драгица Војиновић (1951), Павле Орлов (1953), Слободан
Лазаревић (1932).

КОКТЕЛ

АНАГРАМ

4

ВА, ВИ, ДЕ, ЗО, И, ЈА, ЈА, КО, КО, ЛАЦ, МА, МЕ, МЕ, НА, НИ,
НИЋ, ПРИ, РИ, СВЕТ, СИ, ТРИ, ТРИ, ТРО, ЦИ, ЧИ, ЧНО.
ВОДОРАВНО И УСПРАВНО: 1. мерење на једнаке делове
(стр.), 2. равномерно, складно, 3. славље, свечана прослава, 4.
босански бан Степан (1322–1353), 5. рачвање, скретање (стр.)
6. извршилац, учинилац.
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Стрелац

(21. 5 – 21. 6)

(22. 11 – 21. 12)
Немојте веровати људима који

рајте партнера оним на шта ће
сигурно бурно реаговати, а ви
ћете се осећати као губитник.
Проблеми с видом могу бити
психосоматске природе.

преносе информације – и то не
увек тачне, поготово ако су у вези с вашим послом. Све проверавајте неколико пута.

Рак

Јарац

(22. 6 – 22. 7)

(22. 12 – 20. 1)

Превише сте напети и нервозни, концентрација и пажња су
вам на резерви, па се чувајте да
не изгубите важне документе или
већу своту новца. Нађите неки
хоби.

Већи добици од родбине. Ове
седмице ће вас окупирати вест о
неком наследству и новцу. Не
запуштајте свој приватан живот,
јер партнер неће имати још много стрпљења.

Лав

Водолија

(23. 7 – 22. 8)

(21. 1 – 18. 2)

Смањите издатке на минимум
и никако ове седмице не позајмљујте новац ни најбољим пријатељима; у супротном се опростите од њега. Проблеми с притиском.

Осећате се истрошено. Најбоље
би било да узмете краћи одмор и
отпутујете некуд. Решавајте нагомилане проблеме, један по један. Време је да направите праве резове.

Девица

Рибе

СИН ЈЕ
НАРОДА,
СВИРАЋЕ
ФОЛК

2

3

4

5

Не улазите у сукобе и не стајте
ни на чију страну, јер нећете
имати праве информације, па ћете на крају испасти криви. Смирите се и преконтролишите рад
штитне жлезде.

(19. 2 – 20. 3)
Полако све приводите крају.
Напокон можете да одахнете, јер
се све враћа у нормалу. Добићете из иностранства вест која ће
вам променити живот набоље, и
то финансијски.

СУДОКУ
ИСПУЊАЉКА

7

8
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4
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2
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3

3
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2
5

6

2

9

8

1

2

6

5

5
4
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ВОДОРАВНО: 1. град у Црној Гори, у подножју Бјеласице, 2. псеудоним Милорада Поповића, српског песника и члана Српског ученог друштва, 3. намирница биљног
порекла, 4. наша тенисерка (Јелена), 5. заузети, завладати, 6. молитва коју муслимани обављају по заласку сунца.
У осенченим пољима крије се популарно име и презиме нашег некадашњег легендарног фудбалског репрезентативца (на слици), који је од 1945. до 1948. године био члан панчевачког „Динама”.
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8
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РЕШЕЊА – Слоговни квадрат 4 х 4: паучина, упитати, читатељка,
натикаче. Анаграм: Александар Софронијевић. Магични лик 6 х 10:
изометрија, симетрично, светковина, Котроманић, деривација, причинилац. Судоку: 784612935, 526398741, 931754268, 398567412,
157249386, 462831597, 875963124, 213485679, 649127853. Испуњаљка: Мојковац, Шапчанин, маргарин, Јанковић, овладати, ићиндија (коначно решење: Моша Марјановић).

5

Близанци
Будите опрезни и не провоци-

4

4

Не улазите у сукобе с претпостављенима, своје мишљење задржите за себе. Окрените се људима с којима добро сарађујете и
делите мишљење. Мањи новчани добитак.

(23. 8 – 22. 9)

МАГИЧНИ ЛИК 6 х 10

3

(23. 10 – 21. 11)

Наступа период вашег финансијског и пословног опоравка.
Ако се бавите неким видом комуникација, успех ће бити још већи.
Мањи породични проблеми решиће се сами од себе.

ВРСНИ
ХАРМОНИКАШ

ВОДОРАВНО И УСПРАВНО: 1. испреплетена влакна паукових
мрежа, 2. поставити питање, 3. женска особа која чита књиге,
4. собне папуче.

2

Шкорпија

(21. 4 – 20. 5)

УМРЛИ

1
2
3
4

1

Бик

ВЕНЧАНИ

СЛОГОВНИ КВАДРАТ 4 x 4

2

Хороскоп

Пише: Талида talida.kv@gmail.com

Добили ћерку

ЕНИГМАТСКИ

1

Петак, 11. мај 2018.
pancevac@pancevac-online.rs
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ФОТО-РЕПОРТАЖЕ

Петак, 11. мај 2018.
pancevac@pancevac-online.rs

НОВА-СТАРА МОДА: СЛИЧИЦЕ ФУДБАЛЕРА СА СВЕТСКОГ ПРВЕНСТВА

МУНДИЈАЛСКА „САКУПЉАЧКО-МЕЊАЧКА”
ГРОЗНИЦА УЗЕЛА МАХА
„Је л’ имаш број 363?” „Имам.”
„А 258?” „Дааа...” „Можда 123?”
„Е, дивно – баш ми та фали!”
„А нигеријску репрезентацију?” „Ма, склони ми их, штампали су их као коров!” „Него,
да ли имаш грб Енглеске? За
њега дајем десет дупликата!”
„Еј, пријатељу, имам ја! Стварно дајеш десет?!”
Наведени и слични дијалози ових дана могу се чути свуда (па и у Панчеву), где год
групица људи забуљених у спискове са извесним цифрама
предано размењује дупликате
сличица играча репрезентација које ће наступити на предстојећем „Мундијалу”.
За непућене, већ деценијама и младо и старо сваке четири године на пролеће бива „заражено” помало необичним хобијем – пуњењем албума посвећеног планетарном шампионату у најважнијој споредној
ствари на свету.
Док се еуфорија у вези с једним од највећих планетарних
догађаја тек очекује, грозница
када је реч сакупљању сличица фудбалера с предстојећег
светског првенства у фудбалу
у Русији већ увелико пламти, а
није мимоишла ни Панчево.
Будући да тај вид занимације
одавно није нимало безазлен
за виталност овдашњих буђелара, неизбежан сегмент је и
размена сличица.

едиције „Фигурини Панини” –
Теразијска чесма у Београду,
док се у Панчеву то догађа у
кругу Градског парка, а однедавно, сваке недеље између 17
и 19 сати, и на Тргу Ђорђа Вајферта.
„Мењажа” и у Панчеву
На ту идеју су дошли људи из
пивнице „Добар слад”, што не
би превише требало да чуди,
јер је познато да су фудбал и
пиво неодвојива целина, а с
тим у вези, власница Александра најављује специјалне програме у време „мундијалских”
утакмица.

Две генерације сакупљача: Бојан и Воја
Како би популарну „мењажу” учинили ефикаснијом, људи се окупљају на унапред одређеним местима, на којима
свако са сваким може да обави
трампу, што аутоматски свему
даје социолошку димензију.
Тако је већ годинама уврежено стециште власника албума из чувене италијанске

Шанкер клуба Драшко, такође велики обожаватељ поменутих вредности, истиче да им
је основна идеја да се овдашњи
сакупљачи сличица концентришу на једно место и у одређено време, како не би морали
чак у Београд. И он сам пуни
„Панинијев” албум, па иако је
стигао тек до половине, каже

да му се не жури, јер је у питању класична уживанција.
– Сличице скупљам још од
1982. и Светског првенства у
Шпанији, када сам имао чак
два албума. С посебним усхићењем пратим и само такмичење, а у најлепшем сећању ми
је управо поменути „Мундијал”
и финале Италија–Немачка, као
и чувени бразилски асови Зико и Сократес. На долазећој
светској фудбалској смотри, поред наших, навијаћу за афричке репрезентације, првенствено за Нигерију – наводи Драшко.
Један од колекционара с најдужим стажем је, однедавно
пензионер, Воја (60), који се
овим хобијем занима још од
ра них се дам де се тих го ди на
прошлог века. У прилог томе,
са собом је понео и веома ретке сличице чувеног Пољака Латоа и још неколицине играча с
такмичења у Немачкој одржаног 1974. године, а што се тиче актуелног сакупљања, веома му је посвећен, па му до испуњења албума тренутно фали
свега седам од укупно 680 самолепљивих сличица.
– Није то јефтин „спорт”. Према мојој процени, да бих, заједно с „мењажом”, попунио
албум, треба ми око хиљаду
двеста сличица, што у новцу износи неких 19.000 динара. Мислим да је добра цака купити
целу кутију, јер тако добијете
најмање дупликата. Иначе, уживам у праћењу светског првенства, и то од 1966, а најдраже

ми је оно у Аргентини 1978.
Углавном навијам за Енглезе,
као и за темпераментне латиноамеричке селекције, попут

Сличице, бројеви, спискови...
Мексика или Колумбије. Када
је реч о предстојећем првенству у Русији, фаворити су ми
Немци, па Французи и Белгијанци, док сам, што се нас тиче, страшно разочаран мешетарењем и, нарочито, необјашњивим смењивањем селектора који је одвео репрезентацију на шампионат – каже Воја.
С друге стране мењачког стола је више него дупло млађи
Бојан (24), који је на скупљање
сличица „навучен” од 2002. године. Отад је попунио све албуме, док му у актуелном недостаје тридесетак бројева.
– Одлично ми је ишло пре
две недеље, када сам заменио
52 сличице. Но како све мање

НОВИ УСПЕСИ ПАНЧЕВАЧКИХ ПЧЕЛАРА НА ПРЕСТИЖНОМ САЈМУ ПОЉОПРИВРЕДЕ

Милутиновићима дванаест медаља
Након освојених осам трофеја
на прошлогодишњем Међународном сајму пољопривреде у
Новом Саду, Пчеларско газдинство „Милутиновић” је, са четири више, подигло већ ионако висок рејтинг.
На осамдесет петом међународном окупљању произвођача из поменуте привредне
гране у највећем војвођанском
граду учествовали су бројни
представници многих земаља
из региона, а када је реч о пчеларству, поменута панчевачка
породица је у конкуренцији
158 колега освојила две велике златне медаље, десет златних медаља, шампионску титулу квалитета за коктел – мед
с копривом и као и велики
пехар новосадског сајма.
– Посебно ми је драго да багремов мед из године у годину
добија све више признање, да
би сада коначно освојио велику

њих фали, теже их је наћи. Иако сам студент и немам стабилна примања, већ сам потрошио „немалих” десет и по
хиљада динара. Али поднећу и
тај трошак, јер фудбал просто
обожавам, а „Мундијал” је нешто посебно. Последњи ми се
у сећање урезао онај у Јужној
Африци, и то у негативном
смислу – због испадања наших
након пораза од Аустралије.
Поред Србије, углавном навијам за Италију или Шпанију,
које су, уз Немце и Бразилце,
и овог пута претенденти на титулу, док су потенцијалне главне звезде Роналдо и Нејмар –
предвиђа Бојан.
Убедљиво најважнија
споредна ствар...
Једна од ретких девојака у мењачкој екипи је Јелена (29).
Она први пут сакупља сличице, пре свега због петогодишњег
сина Уроша; недостаје им још

коктел полен-прополис-мед-млеч, јер је утврђено да су у
њему сви састојци адекватно
заступљени, што код многих
није био случај. Важно је истаћи и то да је комисија била сачињена од све самих еминентних стручњака, међу којима се
нашао и потпредседник хрватског пчеларског савеза, а критеријими су били изузетно строги, па су узорци многих пчелара дисквалификовани – навео
је Војкан Милутиновић, власник газдинства.
Овај панчевачки произвођач
један је од главних инспиратора пројекта едукације школске деце под називом „Медни
доручак”, који ће у скоријем
периоду бити настављен.

стотинак комада, свакодневно
купују по две-три кесице и ова
трампа им добро дође. Њен супруг Иван (34) такође први пут

учествује у овој „зарази”, иако
фудбал ревносно прати, и то још
од првенства 1990. у Италији и
маестралног Матеуса, док му се
због резултата „орлова” углавном дигне притисак, па ће сада
из револта навијати за Хрвате.
Недалеко одатле мења се и
млађани Никола Вуловић (11).
Уз малу асистенцију оца Жељка, који је велики заљубљеник
у „Мундијал” још од Мексика
1986, фантастичног Ел Пибета
и његове „божје руке” против
Енглеза.
Од истог првенства, сличице
је као клинац сакупљао и Игор
Гомбош (38) и, такође, био фасциниран Марадониним чаролијама. Он сада нема посебне
фаворите, јер пре свега навија
за добар фудбал, а што се тиче
попуњавања албума – добро стоји, премда се слаже да је то скупа забава чак и за одрасле, а
некмоли за децу.
А један од тих малих колекционара је и дванаестогодишњи
Никола, којем је ово други албум у животу; треба му још тридесетак сличица, али му мали
проблем представља то што у
школи тек двојица другара и
понеки наставник скупљају сличице, па је принуђен да на мењажу одлази у парк радним данима и недељом на Вајфертов
трг. Никола највише цени Немце, док верује да би наши могли да прођу групу, под условом да у доброј форми буду
главне узданице – Пријовић,
Митровић и Костић.
Иако је скупљачко-мењачка
грозница озбиљно узела маха,
још увек није касно да јој се прикључе многи љубитељи најважније споредне ствари на свету.
А онда у јуну, наоружани испуњеним албумима, јуриш на
телевизоре...

АКЦИЈА „ПАНЧЕВЦА” И УДРУЖЕЊА „ЉУБИМЦИ”

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

Питица
Прелепа мешанка, која у себи има гена
питбула, пронађена је у веома лошем
стању у једном дворишту у центру града,
након што је држана на кратком ланцу,
дословце у смећу и измету. Питица је сада на сигурном, потпуно се опоравила и
адаптирала на нормалан живот; у међувремену је стерилисана, а по удомљавању ће бити и чипована.
Ова куца стара је око годину и по дана, а како је изузетно веселе нарави, сасвим сигурно ће у потпуности усрећити неког
новог власника, који претходно мора да поседује основне услове за држање оваквог пса.
Заинтересовани могу послати имејл на адресу ljubimci@gmail.com.

Лила
Још једна мешанка, стара око осам
месеци, већ неко време чека своје удомитеље. Лила је вакцинисана, очишћена од бува и других паразита, па
тако углађена спремно тражи неку
фотељу, крајичак собе или куће, а најбоље уколико би уз све то ишло и неко двориштанце.
Ова лепотица воли да се мази и да буде у центру пажње, па
свако ко је удоми, гарантовано неће имати времена за досаду, већ ће бити тотално релаксиран разбибригом у игри са
овом чупавицом.
Све информације могу се добити на телефон 063/192-65-18.

Милутиновић с пехаром

Страну припремио

Јордан
Филиповић

златну медаљу. То признање
доносило је највећи број бодова, а подразумевало је критеријуме који су зависили од ни-

воа вискозитета, влаге, аминокиселина и других параметара.
Позлатили су се и дечји прополис, мед-анис, чоко-мед, као и

Све информације
се могу добити на телефон 064/21-74-880
или на имејл адреси ljubimci@gmail.com.
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СПОРТ
ЏУДО-АКТУЕЛНОСТИ

АНЂЕЛА И САРА ШАМПИОНКЕ

Петак, 11. мај 2018.
pancevac@pancevac-online.rs

С РУКОМЕТНИХ ТЕРЕНА

„ВУКОВИ” НА ГОСТОВАЊИМА
Следе мечеви
у Шапцу и Новом
Саду
Неизвестан финиш
трке

У суботу, 5. маја, у Кањижи
је одржано Првенство Војводине у џуду за јуниоре, на
коме су одличне резултате
остварили и чланови ЏК-а
Динамо.
Најсјајнија одличја су освојиле Анђела Ранђеловић и Сара Славковић, сребром се окити ла Ан ђе ла Ра ду ло вић, а
бронзу је зарадио Филип Ринковец. Поред њих, на Првенство Србије пласирао се и Никола Достић, који је заузео
пето место.
Динамовци су били одлични и на такмичењу у Вршцу,
где су им припали и пехари

за најуспешније екипе полетараца и млађих пионира, а
трофеј намењен најуспешнијем борцу добио је Матеја Зубовић.
Златне медаље су освојили: Гаврило Бошковић, Никола Раданов, Милош Божић,
Никола Митић, Милица Секуловић, Алекса Ђуровић и
Матеја Зубовић. Сребро су зарадили Павле Радивојевић,
Матеја Стојановски, Филип
Ћирић и Милош Стојановић,
а бронзе: Немања Ђуришић,
Михајло Шкрбић, Синиша
Кличарић, Душан Дамјановић и Владимир Богдановски.

МАЛИ БОРЦИ, ВЕЛИКИ МАЈСТОРИ
Џудо-клубови из нашег града и околине из недеље у недељу постижу сјајне резултате, што је само још један
показатељ да добар и квалитетан рад мора да донесе резултат.
Већ стандардно, на турнирима широм Србије чланови
ЏК-а „Академија Јочић” из
Старчева освајају медаље. На
меморијалном турниру „Владан Петровић” највредније

јим борбама и бацањима одушевили све присутне у „Миленијуму”.
Лана Нецов и Вук Симијоновић освојили су највредније трофеје. Вук Миловановић
и Вук Јовановић зарадили су
сребрна одличја, а Ђорђе Малетић и Жељко Цветковић
окитили су се бронзама.
На овом турниру заблистали су и чланови ЏК-а Јединство из Качарева. Дванаест

Четврто коло плеј-офа Суперлиге Србије за рукометаше неће остати у лепом сећању поклоницима игре с лепљивом
лоптом у нашем граду и околини. Динамо је у Хали спортова на Стрелишту угостио Партизан и претрпео пораз од 25:27
(13:14).
Био је то веома тежак и неизвестан меч. Гости су се боље
снашли на почетку утакмице,
водили су са 8:2 и 14:6, али су
панчевачки „жуто-црни” успели да ухвате резултатски прикључак, па су на полувремену
имали само гол заостатка – 13:14.
Жестока борба одвијала се и
после одмора. Играло се гол за
гол све до 42. минута, а онда је
Пилиповић погодио за 20:20,
што је било прво изједначење
на утакмици. Недуго затим Веселин Јелић се сјајно снашао
на црти, Динамо је повео, уследио је тајм-аут Партизана, али
ни то није помогло гостима.
Миљан Буњевчевић је убрзо донео предност свом тиму од два
гола (22:20), па се тада чинило

– Рукометаши Партизана су
играли с много више енергије
од нас. Успели смо да стигнемо
њихову велику предност, „превели” смо утакмицу и када је
требало да задамо завршни ударац, стали смо. Грешили су најискуснији играчи. Морамо да дигнемо главе, да исправимо недостатке, да се вратимо на победнички колосек и да се надамо

ЗВЕ ЗДА ПАЛА У БЕОГРАДУ
У среду, 9. маја, рукометаши Динама су у Београду одмерили снагу с Црвеном звездом и савладали су је са 30:29.
Посебно су се истакли голман Никола Радовановић, као
и Иван Дистол који је победоносни гол постигао у последњим
тренуцима утакмице.
да су Панчевци коначно преломили меч у своју корист. „Вукови с Тамиша” водили су и са
23:21, 24:22, а онда су опет стали и дозволили ривалу да се
потпуно врати у меч и преокрене резултат.

најбољем – истакао је тренер
Динама Иван Петковић.
Пред „жуто-црнима” је врло
тежак распоред, јер наредне три
утакмице играју у гостима. У среду, 9. маја, одмерили су снагу с
Црвеном звездом у Београду, по-

том већ у недељу, 13. маја, путују у Шабац, на мегдан с Металопластиком, а предстоји им
и дерби у Новом Саду.
Рукометаши Јабуке су на трећем узастопном гостовању у
Првој лиги „Север” остварили
још је дан вре дан три јумф.
Предвођени новим тренером
Игором Шуловићем, Јабучани
су у Апатину савладали истоименог домаћина с 30:26.
Најбољи појединац сусрета
био је Мирослав Јовановски,
који је постигао десет голова.
Ефикасношћу се истакао и Иван
Пешко, са седам погодака, а
Јован Крстевски је пет пута савладао противничког голмана.
Овом победом рукометаши Јабуке остају у трци за пласман у
виши ранг такмичења, јер се
очекује неизвесна завршница
шампионата.
У петак, 11. маја, момци Игора Шуловића дочекују ТСК из
Темерина. Биће то лепа прилика за све љубитеље рукомета да дођу у јабучку халу и по-

држе домаће рукометаше, поготову због чињенице да Јабучани више од месец дана нису
играли на свом терену.
Своје навијаче још једном су
обрадовали и рукометаши ОРК
Панчева. Момци тренера Душана Грандова су у дербију
Друге лиге „Север” савладали
Раднички из Шида са 25:22, па
су тако преузели лидерско место на табели.
Панчевци су сјајно започели
меч, повели су с 9:2, али су потом дозволили гостима да се
консолидују, па се ушло у неизвесну завршницу. У 50. минуту
резултат је био 19:19, али тада
су одговорност преузели Милош Дотлић и Јован Ђекић, па
су донели нову предност свом
тиму, која је за Шиђане била
недостижна. Урош Прчуљ и његови саиграчи заслужују похвале за борбеност, али немају много времена за славље, јер очекују неизвестан финиш шампионата. ОРК Панчево у наредном
колу гостује у Пригревици.

ПЛИВАЧКИ МИТИНГ У ЗРЕЊАНИНУ

МЕДАЉЕ ВИШЕ И НЕ БРОЈЕ
трофеје су заслужили Петар
Стојић и Матеја Илић. Сребром су се окитили: Дуња Јочић, Наталија и Голуб Стригић и Предраг Кацијан, а Ања
Стојић је зарадила бронзу.
На Првенству Баната, на
Школску олимпијаду Војводине пласирало се тринаест
такмичара овог клуба, и то:
Жељко Цветковић, Угљеша
Пејчић, Никола Ердељанац,
Богдан Матић, Голуб Стригић, Матеја Илић, Наталија

бораца освојило је десет медаља.
Првог дана турнира златна одличја су заслужили Кристијан Лехни и Илија Анђеловић. Сребром се окитио
Растко Анђеловић, а бронзом
Алекса Лехни. Другог дана
такмичења заблистала је Андријана Кртенић, која је освојила златну медаљу. Марта
Пешић, Михајло Анђеловић
и Немања Нишић заслужили су сребрна одличја, док

На пливачком митингу „Младост 2018”, одржаном 5. маја у
Зрењанину, учествовала су 343
такмичара из петнаест клубова. У тако јакој конкуренцији
члановима ПК-а Динамо припало је чак 26 трофеја.
Вања Грујић је победила у
трци на 100 м леђно, а сребрна одличја је зарадила на 50 м
леђно и на 200 м мешовито.
Она је проглашена за најбољу
пливачицу у својој категорији.
Андреа Нађ је била најбржа на
50 м прсно, док је на 50 м леђно трећа стигла на циљ. Срна
Милутиновић је освојила злато на 50 м делфин, а сребром
се окитила после трка на 50 и
100 м краул и 100 м мешовито.
Миа Пољак је освојила највреднији трофеј на 100 м дел фин
и бронзу на 200 м мешо вито.
Страхиња Шондић је зарадио

сребро на 50 м леђно и 50 м
прсно и брон зу на 100 м ме шо вито. Вик тор Нађ је био
дру ги на 50 м леђно, баш као
и Стефан Милтеновић у својој категорији. Мартин Ћирковић је такође зарадио сребро,
али на 50 м прсно.
Дуња Стоев је освојила сребро на 50 м леђно и 100 м мешовито и бронзе на 50 и 100 м
краул. Теодора Ногуловић је
друга стигла на циљ у трци на
100 м прсно, као и Дуња Нишић на 100 м делфин. Андреа
Пољак је била трећа на 50 м
леђно, а Јана Обрадовић на 50
м прсно.
Женска штафета Динама за
девојчице до дванаест година
у трци на 4 x 50 м мешовито
освојила је бронзу, а пливале
су: Андреа и Миа Пољак, Срна
Милутиновић и Дуња Стоев.

ТАКМИЧЕЊЕ КАРАТИСТА У БИХАЋУ

ЗЛАТО ЗА ЗДЕШИЋА

Стригић, Алекса Терзић, Михајло Ристов, Немања Јовић,
Марко Стана, Микаина Јовановић и Стефан Шницер.
Прошлог викенда, на међународном турниру у Вршцу, мали „академци” су сво-

су Ана Величковски и Александра Димитровски зарадиле бронзе.
ЏК-у Јединство је припао
и пехар намењен најбољој
екипи у конкуренцији старијих девојчица.

Најбољи млади каратисти, кадети и јуниори учествовали су,
као чланови репрезентације
Војводине, на великом међународном турниру који је одржан прошлог викенда у Бихаћу. У изузетној конкуренцији
од око 750 такмичара из осам
земаља каратисти Динама су
се одлично борили и освојили
су три медаље.
Највреднији трофеј у катама
заслужио је кадет Александар
Здешић, који је остварио четири сигурне победе. Бронзана
одличја зарадили су јуниори

Млађи сениор Урош Петровачки такмичио се у категорији до 67 кг и одлично се
борио, али је изгубио од одличног ривала из БиХ, а потом и од такмичара из репрезентације Београда у реперсажу.

Стране припремио
Јана Којичић и Никола Ивановић. Јана се такмичила у кате-

горији до 53 кг, а Никола је наступио у категорији до 68 кг.

Александар
Живковић

ДЕШАВАЊА ПОД ОБРУЧЕВИМА

ВЕСТ ПО ВЕСТ

ПАКЛЕНИ РИТАМ УТАКМИЦА

ШОТОКАН КАРАТЕ
У организацији Шотокан карате савеза Србије, у Јагодини
је недавно одржано државно
првенство, на коме се надметало око 1.000 бораца из педесет једног клуба.
КК Омољица је и на том такмичењу постигла запажене резултате. Тим пионира у борбама, који су чинили Раде Марковић, Лазар Миленковић и
Вукашин Томић, постао је првак Србије. У појединачној конкуренцији Петар Перић се оки-

тио сребром, а Раде Марковић
бронзом.
Надметали су се и: Милош
Јовановић, Филип и Денис Митковски, Александра Живковић,
Александар Величковић, Јован
и Угљеша Стефановић.

ЂУРЂЕВДАНСКА
РЕГАТА
Традиционална „Ђурђевданска
регата” одржана је 5. маја на
Ади Циганлији. Учествовало је
430 кајакаша и кануиста из 22
домаћа клуба, али и из Турске,
Словеније, БиХ и с Кипра. Све
трке одржане су на стази од
500 метара, а ККК Панчево је

Тамиш потврдио да
му је место међу
најбољима

ТРОФЕЈ РАШКЕ
Чланови КК-а Младости учествовали су на међународном
карате турниру „Трофеј Рашке”,
на коме је наступило око 500
бораца из 46 клубова.
Тим кадеткиња који су чиниле Јована Новаков и Анђелина и Анастасија Јаредић освојио је друго место у екипним

СПОРТСКИ
ВОДИЧ

Овог викенда
Кошарка
СУПЕРЛИГА
Панчево: ТАМИШ–МЛАДОСТ
субота, 18.30
Београд: Ц. ЗВЕЗДА – ТАМИШ
уторак, 15. мај

У суботу долазе
Земунци

Рукомет
Трка за бодове у кошаркашкој
Суперлиги ушла је у сам финиш. Паклени темпо играња
утакмица у ритму среда–субота издржавају само најјачи и
најспремнији, па су тако кошаркаши Тамиша и у протеклих седам дана одиграли чак
три меча. После жестоког дуела с Црвеном звездом, одмерили су снагу с Мегом, па су
гостовали у Чачку, а у среду, 9.
маја, угостили су Златибор. Што
је најважније, момци које предводи тренер Бојан Јовичић у
дуелима са апсолутним фаворитима показали су да заслужују место међу најбољим клубовима српске кошарке.
Утакмицу с још једним АБА
лигашем, београдском Мегом,
кошаркаши Тамиша су одиграли у четвртак, 3. маја. Била је
то још једна лепа спортска представа у нашем граду, али Младен Витковић и његови саиграчи очигледно нису имали довољно времена да се опораве

СУПЕРЛИГА
Шабац: МЕТАЛОПЛАСТИКА–ДИНАМО
ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
Б. Карловац: Б. КАРЛОВАЦ – ДОЛОВО
Јабука: ЈАБУКА–ТСК
петак, 19.30
ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
Пригревица: ПРИГРЕВИЦА – ОРК ПАНЧЕВО

Фудбал
СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Оџаци: ОЏАЦИ – ДИНАМО 1945
Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР–ДУНАВ
субота, 16.30
ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Н. Козарци: СЛОБОДА–МЛАДОСТ

четвртинама: 20:19, 11:20, 10:18
и 21:16.
– Заслужена победа гостију.
Кошаркаши Меге су имали више енергије, па је све било на
њиховој страни. И контакт-игра
и проценат шута... На све то,
промашајима смо губили само-

ЗЛА ТИ БОР ОДНЕО БОДОВЕ
У среду, 9. маја, кошаркаши Тамиша су на свом терену одиграли још један меч Суперлиге. У Хали спортова на Стрелишту гостовала је екипа Златибора. Био је то прави дерби
и борба главних конкурената за позицију број четири у Агрупи.
У сјајној атмосфери и одличној кошаркашкој представи
боље су се снашли гости који су прецизним шутевима са
дистанце извојевали вредну победу: Тамиш–Златибор 83:89,
по четвртинама: 27:24, 21:23, 21:26 и 14:16.

од претходног меча, од правог
резултатског шока, када су изгубили практично већ добијену утакмицу с Црвеном звездом, што су гости умели да
казне: Тамиш–Мега 62:73, по

имао представнике у свим категоријама.
Сребрне медаље у МК-4 за дечаке освојили су: Марко Живковић, Огњен Цветић, Владимир
Бојанић и Милош Јовановић, као
и пионир Лука Станчевски. Кадет Никола Кељевић зарадио је
бронзу у једноседу, док је у двоседу с Виктором Стаменковићем
други стигао на циљ.
Биљана Релић тријумфовала
је у К-1, а двосед у саставу Данило Живковић – Никола Левнајић освојио је сребрно одличје.

31

СПОРТ

Петак, 11. мај 2018.
pancevac@pancevac-online.rs

поуздање. Убитачан ритам утакмица свакако много више одговара екипама које су играле у
АБА лиги, јер су оне и физички доминантније. Идемо даље,
нисам незадовољан. Ово је сјај-

на сезона за Тамиш и ми не
одустајемо од свог циља, а то
је пласман међу осам најбољих у земљи – рекао је први
тренер Тамиша Бојан Јовичић.
Одмах после дуела с Црвеном звездом и Мегом кошаркаши Тамиша су одиграли још
један меч са изразитим фаворитом, и то вицешампионом
АБА 2 лиге и тренутним лидером српског шампионата – Борцем из Чачка. На том гостовању тим из нашег града био је
знатно ослабљен, јер се повредио центар Бојан Станојевић,
али и поред таквог хендикепа
момци тренера Бојана Јовичића пружили су достојан отпор
фавориту. Ипак, за коначно изненађење нису имали снаге:
Борац–Тамиш 72:62, по четвртинама: 25:20, 14:14, 12:15 и
21:13.
Домаћи су утакмицу „отворили” шутевима с дистанце и
погоцима за три поена, али те
„тројке” нису деморалисале кошаркаше Тамиша. Играли су
стрпљиво, тактички зрело, а у

једном тренутку су и повели
(8:9). Ипак, Борац је имао право шутерско вече, па је после
прве четвртине на семафору
писало 25:20. Почетак другог
периода донео је нешто убедљивију предност домаћих, а
тренер Јовичић реаговао је тајмаутом и Тамиш је поново био у
игри. На одмор се отишло при
вођству Борца од пет поена
(39:34).
Тамиш је сјајно стартовао
после одмора. Савићевом „тројком” успео је да поведе са 45:43,
али је посустао у последњим
тренуцима треће четвртине, па
је Борац вратио предност. Панчевци су се држали све до средине последњег периода утакмице, а онда им је попустила
концентрација и изгубили су
неколико лопти, што су Чачани умели да казне.
У суботу, 12. маја, Тамиш у
Хали спортова на Стрелишту
дочекује земунску Младост, а
само три дана касније гостује
Црвеној звезди.

НАДМЕТАЊЕ У ОШ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ”

БАДМИНТОН ЕЛИТА У ПАНЧЕВУ
У сали ОШ „Јован Јовановић
Змај” у суботу, 5. маја, одржан
је велики турнир А, Б и Ц категорије, у организацији Бадминтон клуба Динамо, који су
подржали и Министарство
омладине и спорта Републике
Србије, Спортски савез нашег
града, БСС и Град Панчево.
У мешовитом дублу, у Б групи, Јована Вучетић из Новог
Сада освојила је са Стефаном
Мијатовићем из БК-а Панчево
најсјајније одличје. Огњен Крашна и Дејан Милошевић зарадили су сребро, а Станислав
Димитријевић (БК Фанатик,
Вршац) и Горан Јелесијевић
(БК Динамо) окитили су се
бронзом, баш као и Мара Батар (БК Београд) и Марија Самарџија (БК Динамо) и Дејан

Милошевић (БК Динамо) и Полина Линдина (БК Нови Сад).
Маша Алексић и Миона Филиповић, чланице БК-а Панчево,

тријумфовале су у женском дублу
у Ц-групи, док су Јасмина Милошевић и Маја Сердар из БК-а Динамо освојиле бронзано одличје.

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Б. Н. Село: СЛОГА–БОРАЦ
Качарево: ЈЕДИНСТВО – ВОЈВОДИНА (С)
Јабука: ЈУГОСЛАВИЈА – ВОЈВОДИНА (Ц)
Ц. Црква: ВОЈВОДИНА–СТРЕЛА
ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–СЕВЕР”
Ковачица: СЛАВИЈА–МУНДИЈАЛ
Глогоњ: ГЛОГОЊ–СПАРТАК
Војловица: МЛАДОСТ–ТЕМПО
ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–ЈУГ”
Долово: ДОЛОВО–ПАРТИЗАН
С. Тамиш: С. ТАМИШ – БУДУЋНОСТ

Прошлонедељни
резултати
Кошарка
СУПЕРЛИГА
Панчево: ТАМИШ–МЕГА
Чачак: БОРАЦ–ТАМИШ
Панчево: ТАМИШ–ЗЛАТИБОР

Рукомет
СУПЕРЛИГА
Панчево: ДИНАМО–ПАРТИЗАН
Београд: Ц. ЗВЕЗДА – ДИНАМО

25:27
29:30

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
Апатин: АПАТИН–ЈАБУКА
Долово: ДОЛОВО – Ц. ЗВЕЗДА

26:30
34:31

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
Панчево: ОРК ПАНЧЕВО – РАДНИЧКИ

25:22

Фудбал
– Изузетна нам је част што
смо као клуб били организатори националног турнира. Поред Б и Ц такмичара, ове године смо угостили и најбоље
такмичаре у Србији, па су Панчевци могли да уживају у њиховим бравурама на терену.
Хвала Бадминтон савезу Србије на великој подршци при
организацији, а велику захвалност дугујемо и ОШ „Јован Јовановић Змај”, Спортском савезу Панчева и пријатељима
из Града Панчева, без којих
организација овог турнира не
би била могућа – рекао је Горан Јелисијевић, први човек
БК-а Динамо.
У свим категоријама укупно
је учествовало шездесет такмичара из девет клубова.

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

2:0
0:4

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Омољица: МЛАДОСТ–ЈЕДИНСТВО

1:0

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

2:0
3:3
1:0
5:0
4:0

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–СЕВЕР”
Дебељача: СПАРТАК–МЛАДОСТ
Самош: ПОБЕДА–ГЛОГОЊ
Панчево: МУНДИЈАЛ–ОМЛАДИНАЦ

3:1
1:2
4:0

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–ЈУГ”
Б. Брестовац: БУДУЋНОСТ–БОРАЦ
Гај: ПАРТИЗАН – С. ТАМИШ
Баваниште: БСК–ДОЛОВО

6:4
4:0
1:4

ШАХОВСКИ КУТАК

АТИНСКЕ ИГРЕ У ВРШЦУ

ПАНОНИЈИ ТРИНАЕСТ ОДЛИЧЈА

наступима. Сребрним одличјима окитиле су се Наталија
Гавриловић и Анђелина Јаредић, а Јована Новаков зарадила је бронзу.

У недељу, 6. маја, Атлетски
клуб Атина из Вршца четврти
пут је организовао митинг под
називом „Атинске игре”, на коме је учествовало око 200 такмичара.
Тренер АК-а Панонија из нашег града Саша Стојиловић
повео је на ово надметање једанаест атлетичара, а они су
освојили тринаест медаља.
Најмлађе такмичарке Андреа
Тисевски, Ена Шолаја и Валентина Мирков заслужиле су три
медаље у трци осмогодишњих

девојчица. Сјајна Хана Јарамаз
заблистала је и овог пута, па је
освојила најсјајнија одличја у скоку удаљ и трци на 60 м. Ана Драгојевић је у конкуренцији млађих пионирки поставила два лична рекорда, у скоку удаљ и на 60
м, а освојила је златну и сребрну
медаљу. Старија пионирка Катарина Њари тријумфовала је у трци на 60 м, а Софија Обрадовић
освојила је сребрна одличја на
60 м и у скоку удаљ.
Дамјан Чикић је и овог пута показао да је међу најбр-

62:73
72:62
83:89

Korponai
8
7
6
5
4
3
2
1
A

жим спринтерима у свом годишту, па је у конкуренцији
старијих пионира освојио три

златне медаље – у тркама на
60 и 200 метара и у скоку
удаљ.

B

C

D

E

F

G

H

Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Тб5)
Избор Р. Радојевић

ЕВРОПСКИ TCR ШАМПИОНАТ

СЈАЈАН СТАРТ ДУШАНА БОРКОВИЋА

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Првог викенда – два
тријумфа
Наредно искушење
у Холандији
Наш суграђанин, најбољи српски аутомобилиста Душан Борковић остварио је савршен старт у својој првој
сезони шампионата TCR Европа. Возач Таргет компетишн тима, у свом
аутомобилу „хјундаи и30 Н” с бројем
62, на стази „Пол Рикар” у француском граду Ле Кастелеу, фантастичном вожњом првог дана нове сезоне
домогао се максималних тридесет поена, пошто је освојио пол-позицију у
квалификацијама, а затим и прво место у првој од две трке премијерног
викенда.
Иако је у Француску дошао само
два месеца после напрснућа ноге и
без упознавања с новим аутомобилом,
Борковић је донео одлуку да вози овог
викенда. И већ у квалификацијама је
заблистао. Остварио је време за памћење – 2:13,781, што је за готово пола
секунде било брже од првог конкурента. Успех у квалификацијама није
популарном Дуци донео само пол-позицију у првој трци, већ и драгоцених пет бодова у шампионату.
Душан је без икаквих проблема сачувао водећу позицију, испред Нађа
и Асконе, који су морали да се помире с тим да је прво место резервисано
за нашег аса. Дуца је после 23 минута
и додатног круга вожње, како предвиђају правила овог шампионата, први прошао кроз циљ.
– Морам признати да сам био уплашен, јер нисам возио још од Дубаија
прошле сезоне и јуче сам први пут
сео у нов аутомобил. Одвезао сам савршен круг у квалификацијама, али
су ме бринули старт и потрошња гума. У првих неколико кругова нисам
знао колико могу да будем агресиван,
па је Нађ, изванредан возач, успео да

није омело нашег аса да испише нову
историју ауто-мото спорта. Успео је
да оствари још један величанствен
тријумф, и то спектакуларним претицањем у последњим метрима трке.
За разлику од прве трке, која је вожена по сунчаном времену и сувој стази, пред недељно надметање падала је
киша, али многи возачи, укључујући и
Борковића, нису се одлучили за кишне гуме.
Велика гужва на старту није омела
храброг Дуцу да престигне клупског
колегу Бара и младог Шпанца Аскону и тако „скочи” на осмо место. Ни-

ми се приближи. Међутим, од четвртог круга сам ушао у ритам и рутински привео трку крају, упркос проблемима с радио-везом и немогућности да чујем савете из бокса – рекао
је Душан после прве трке.
Химна „Боже правде” слушала се
већ после првог дана надметања у
Француској, а онда је Дуца начинио
још једну сензацију, и то на Ђурђевдан, у недељу, 6. маја.
У другој трци је стартовао с десете
позиције, будући да пропозиције налажу обрнути поредак најбрже десеторице у квалификацијама, али то

је много прошло, а Борковић је демонстрирао врхунску технику за воланом. Као на траци „ређао” је ривала за ривалом и храбрим маневрима
остављао их иза себе, па је после само четири минута вожње (возило се
23 минута и додатни круг) дошао на
друго место, иза актуелног светског
TCR шампиона Жан-Карла Вернеа.
Да ће трка бити максимално узбудљива, видело се после свега шест минута, када је због удеса Стефановског
на стазу изашао „сејфти кар”, а затим
је трка прекинута. Уследила је пауза
од двадесет минута, после које је трка

И потопљени
Сањамо. Или, што би песници рекли, сневамо.
Уз помоћ маште, непрегледности ширине могућности коју нам
дају путеви мисли.
Било да се осећамо никад боље, било да смо у тешком дауну.
О томе ко смо и како нам може бити.
Да ли смо са собом на ти?
То раде сви. И потопљени. Поготово они.

настављена поновљеним стартом уз сигурносно возило, али по редоследу важећем пре прекида, што је Борковићу
донело другу стартну позицију. Одмах
по наставку трке Душан је кренуо у напад на Вернеа, али се лидер добро бранио, па је наш шампион морао више да
обраћа пажњу на Нађа и Аскону, који
су били за њим. Права драма одиграла
се четири минута пре краја трке, када
је Нађ ударио Борковића отпозади, а
овај је вансеријским маневром и великом хладнокрвношћу успео да се одржи на стази и одбрани другу позицију.
И када се чинило да је узбуђењима крај,
Дуца је показао због чега је већ сада прва звезда овог шампионата. У последњи
круг ушао је с поприличним заостатком за Вернеом, али се мало-помало
приближавао и свега четири кривине
пре циља, са унутрашње стране, претекао је лидера и докопао се челне позиције, коју потом није испустио до краја.
Тако се и на Ђурђевдан, захваљујући Дуци Борковићу, у Француској орило „Боже правде” и вијорила српска
тробојка.
– Потпуно неочекивана победа. Било је мокро, клизаво и јако опасно за
вожњу. Успео сам врло брзо да се пробијем с десетог на друго место. Једва
сам успевао да одржим ту позицију
због притиска Нађа. Био сам пресрећан тим местом после прекида, али
стаза је почела да се суши и видео сам
где сам бржи од Вернеа. На кочењима
сам био бољи, па сам чекао до последњег круга добру ситуацију како бих без
контакта успео да га обиђем. Мало сам
га дотакао, али све је било спортски и,
ето, победио сам. Сад се лакше дише
за следећу трку. Поздрављам све навијаче, моју Србију и Панчево, све спонзоре који су и у овој сезони уз мене –
истакао је Борковић после друге трке.
После првог тркачког викенда наш
ас води у генералном пласману с максималних 55 бодова у такмичењу које броји чак двадесет пет аутомобилиста из петнаест земаља у седам различитих типова аутомобила.
Наредно искушење биће на програму 20. и 21. маја у Холандији.
А. Живковић

У пару
Имаш две могућности: тејк ит, ор лив ит?
Мораш да бираш, на теби је одлука.
Имаш два пара, неко има трилинг; јачи је, кажу правила игре.
Мораш да их поштујеш, барем она основна.
Или да не учествујеш, јер је и то избор.
Имаш по два ока и уха, по две ноге и руке.
Човек си. Па, буди то.
Бирај! Одлучи!

Јесу фантастични
Циркус. Фантастичан је деци.
Шарени кловнови, акробате, ходачи по жици...
Корида. Фантастична је одраслима.
Борба која изазива страх, напетост, тугу енд радост...
Фантастичну емоцију.
Политика. Фантастична је. Посебно у Србији.
Они најбољи у њој изгледају као поменути и изазивају већ речено.
Јесу фантастични.

µМ. Шупица ?С. Трајковић

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?
Огњен Бендић,
гимназијалац:

Марија Зенг,
гимназијалка:

– За викенд ћу са
својим клубом ићи
на фајнал фор који
ће се одржавати у
Новом Саду. Надам
се да ћемо остварити добре резултате.
Можда ћу у суботу
изаћи с друштвом.

– Ићи ћу до Клуба љубитеља игара и фантастике Д20, а наћи ћу
времена и да изађем с
друштвом. Вероватно
ћемо отићи на неку
свирку.

Михајло
Петковић,
гимназијалац:
– Имаћу пробу бенда „Fabrication”, чији
сам члан, а видећу
се и с девојком. Неко време ћу провести у учењу за наредну недељу.
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